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zdá sa nám už ako veľmi vzdialená minulosť, 
keď sme sa mohli v bohatom počte stretávať 
na našich podujatiach, vymieňať si zážitky  
a najmä sa osobne rozprávať o tom, ako 
môžeme Slovensko spoločnými silami meniť  
k lepšiemu. V roku 2021 sme však aj napriek 
situácii v spoločnosti pokračovali v plnom 
nasadení a v premýšľaní o tom, čo vylepšiť či 
zmeniť. Jednou z kľúčových aktivít bola tvor-
ba novej vízie a plánov nadácie na nasledu-
júcich niekoľko rokov. 

Medzi najkrajšie momenty minulého roka 
patrí nepochybne predstavenie a odovzda-
nie vytlačenej vízie našim kolegom a ko-
legyniam pod Chmarošským viaduktom  
v Telgárte. Chmarošský viadukt sme si vybra-
li, pretože symbolizuje niečo, čomu by sme 
sa chceli priblížiť. Vo svojich časoch to bolo 
toto inovatívne riešenie, ktoré pomohlo pre-
pojiť obce a mestá a zásadne zvýšiť kvalitu 
života obyvateľov. V našej práci sa pokúšame 
o niečo podobné – tak ako mosty prepájajú 
regióny, aj my chceme prepájať firmy, ob-
čianske organizácie a verejnú správu, aby 
sme spoločne riešili a vyriešili problémy, 
ktoré našu spoločnosť trápia. 

Aj keď sme už všetci unavení z kríz, uve-
domujeme si, že sú nevyhnutnou súčasťou 
našich životov. Či už hovoríme o stále trva-
júcej pandémii, o klimatickej kríze či o kríze 
demokracie, potrebujeme vzhliadať k inštitú-
ciám a k pevným bodom v spoločnosti. K fir-
mám vzhliadame ako k dôležitým nositeľom 

ekonomického a technologického pokroku. 
Ocenenie Via Bona tento rozmer rozširuje aj 
o ich spoločenský prínos. Dvadsiate výročie 
oceňovania zodpovedných firiem bolo výni-
močné najmä tým, že sme sa odhodlali vyjsť 
zo zabehaných koľají. Namiesto vysielania 
slávnostného galavečera sme víťazov pred-
stavili v špeciálnom dokumentárnom filme 
odvysielanom RTVS.

Chceme sa pozerať do budúcnosti – budúc-
nosti bez pandémie, v ktorej sa nám žije lep-
šie a bez obmedzení. Aj dostávanie sa z kríz 
má však svoju postupnosť. Ak zanedbáme 
pomoc tým, ktorých kríza postihla najviac, 
jej dôsledky tu budú s nami ešte dlho po jej 
skončení. Je preto dôležité, aby sme pomá-
hali spolu – jednotlivci, štát, občianske orga-
nizácie, ale aj firmy. V Nadácii Pontis sme aj 
napriek sťaženým podmienkam rozvíjali ino-
vatívne vzdelávanie v projektoch Budúcnosť 
INAK, či Generácia 3.0, naďalej sme pokra-
čovali v podpore dobrovoľníckych aktivít cez 
podujatie Naše Mesto alebo kampaň Giving 
Tuesday. Novinkou je rozbeh viacerých akti-
vít v oblasti strategickej filantropie. 

V ani jednej aktivite sa nechceme uspokojiť 
so zabehaným štandardom, ale neustále hľa-
dáme inšpirácie ako pracovať lepšie, efektív-
nejšie a s väčším prínosom pre spoločnosť. 
Posúďte aj cez našu výročnú správu, ako sa 
nám to v roku 2021 podarilo, a zároveň nám 
dovoľte poďakovať za všetku podporu a po-
moc od všetkých vás, našich priaznivcov.

MARTINA KOLESÁROVÁ 
správkyňa Nadácie Pontis

MICHAL KIŠŠA
správca Nadácie Pontis

Milé priateľky a priatelia, 
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Manažment

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 vzdelávania,  
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
Schweizer Legal 

RADOSLAV 
DERKA
Konzultant

ŠIMON 
ŠICKO
Pixel Federation

MARCEL 
IMRIŠEK
ProRate

LENKA 
SUROTCHAK
ESET

LUKÁŠ 
BAKOŠ
Maxman Consultants

MARTINA 
KRÁLOVÁ
Konzultantka

SILVIA 
MIHÁLIKOVÁ
Slovenská akadémia vied
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PR tím

Office staff

KATARÍNA 
OBUCHOVÁ
PR manažérka
Nastúpila v septembri 2021 
a v súčasnosti zastrešuje všetky 
komunikačné aktivity pre tím 
vzdelávania a tím Budúcnosť 
INAK.

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 
externú aj internú komunikačnú 
stratégiu nadácie, ako aj 
 jednotlivých programov.

SIMONA  
FIABÁNE
PR manažérka
Popri materskej dovolenke sa do 
tímu vrátila na čiastočný úväzok 
a v spolupráci s PR manažérkami 
robila PR podporu vybraným 
projektom.

LUCIA  
VÍGLAŠOVÁ
PR manažérka
Zastrešuje všetky PR aktivity  
pre tím zodpovedného podnika-
nia. Je zodpovedná za onlinové 
komunikačné kanály.
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VLADIMÍRA  
PAZDEROVÁ
Finančná manažérka
Nastúpila v novembri a prevzala 
agendu finančného reportingu 
projektov tímu Budúcnosť INAK.

NAMINA  
AKOUSSAHOVÁ
Finančná manažérka
Má na starosti finančný reporting 
programu Generácia 3.0 a Fondu 
pre transparentné Slovensko.

Finančné oddelenie

ZUZANA  
PAKANOVÁ
Finančná manažérka
Má na starosti evidenciu či úhrady 
dodávateľských faktúr a prevody 
finančných prostriedkov na zák-
lade pokynov na úhradu v rámci 
vyplácania grantov.

IVANA  
MIKUDÍKOVÁ
Finančná manažérka
Má na starosti finančný reporting 
projektov. Podieľa sa na účtovnej 
závierke.

PAULÍNA  
BEŇOVÁ
Finančná manažérka
Vypomáha s finančným  
reportingom projektov.

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
Je výkonnou riaditeľkou združenia 
firiem Business Leaders Forum. 
Okrem toho vedie tím zodpoved-
ného podnikania a zodpovedá za 
aktivity Charty diverzity Sloven-
sko, za organizáciu ocenenia Via 
Bona Slovakia, konferenciu BLF 
CSR Summit, ako aj za poskytova-
nie individuálneho  
CSR poradenstva firmám.

ZUZANA  
KOVÁČOVÁ
Programová manažérka
Administruje Chartu diverzity  
Slovensko a podieľa sa na orga-
nizácii odborných podujatí pre 
jej signatárov. V rámci Európskej 
platformy Chárt diverzity spolu-
pracuje s chartami v ostatných 
členských štátoch EÚ.

BEATA  
FEKIAČOVÁ
Programová manažérka
Pripravuje výber víťazov  
a organizáciu galavečera Via 
Bona Slovakia a ďalšie podujatia 
tímu zodpovedného podnikania, 
ako napr. CSR Summit a Ceny 
SDGs. Podieľa sa na organizácii 
odborných podujatí a tvorbe CSR 
stratégií pre firmy a organizácie 
verejného sektora.
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Tím komunity

JANA  
DESIATNIKOVÁ
Programová manažérka
Jana mala do mája na starosti 
aktivity v rámci individuálneho 
fundraisingu a zastrešovala 
projekt Kto pomôže Slovensku.

FERO  
PAULINY
Manažér pre stratégie 
vo filantropii
Vytvára príležitosti pre individuál-
nych filantropov s cieľom dosiahnuť 
pozitívnu zmenu v danej oblasti.  
Venuje sa príprave podujatí 
súvisiacich s rozvojom strategickej 
filantropie a pripravuje podklady 
pre podporovateľov Generácie 3.0.

Tím strategickej 
filantropie

VERONIKA  
SEDLÁČKOVÁ
Programová manažérka
Vedie tím komunity, ktorý má 
na starosti najväčšie podujatie 
firemného dobrovoľníctva Naše 
Mesto a medzinárodný deň 
dobrých skutkov #GivingTuesday. 
Koordinuje tiež aktivity pracovnej 
skupiny Firmy komunite.

EVA  
BRAXATORISOVÁ
Programová manažérka
Koordinuje program Advokáti Pro 
Bono, prostredníctvom ktorého 
rozvíja spoluprácu medzi advokát-
mi a neziskovými organizáciami.

JURAJ  
DIDÁK
Programová manažérka
Do tímu nastúpil v apríli. Podieľa 
sa na príprave podujatí Naše 
Mesto a GivingTuesday, má na 
starosti aktivity združenia Firmy 
komunite.

KATARÍNA 
TEGLASSYOVÁ
Programová manažérka
Podieľa sa na organizácii najväčšie-
ho podujatia firemného dobrovoľníc-
tva Naše Mesto a medzinárodného 
dňa dobrých skutkov #GivingTue-
sday. Venuje sa tiež organizácii  
Pro bono tréningov.

IVANA  
KOMPASOVÁ
Senior manažérka pre  
stratégie vo filantropii
Ivana vedie tím strategickej 
filantropie. Rozvíja a nastavuje 
procesy a stratégie v oblasti 
individuálnej filantropie. Vytvára 
príležitosti pre individuálnych 
donorov a komunikuje s podporo-
vateľmi programu Generácia 3.0  
a programov Nadácie Pontis.
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Tím inklúzie

RADANA  
DEŠČÍKOVÁ
Programová manažérka
Prevzala tím inklúzie, ako  
aj správu Nadačného fondu  
Telekom pri Nadácii Pontis.

EVA  
MIKOLAJCZYKOVÁ
Programová manažérka
Spravuje Nadačný fond Generali  
a Fond pre podporu LGBT+  
komunity. Zároveň pomáha aj  
s Nadačným fondom Telekom  
a od januára 2021 má na starosti 
administráciu Asociácie firemných 
nadácií ASFIN.

MATEJ 
PALACKA
Projektový manažér
Matej je manažérom programu 
spoločnosti Lidl – Od začiatku  
v dobrých rukách. Vypomáha tiež 
pri práci s ostatnými nadačnými 
fondmi.

DOMINIKA  
HORŇÁKOVÁ
Senior programová manažérka
Do októbra viedla tím inklúzie, 
ktorý koordinuje nadačné fondy 
zamerané najmä na podporu 
sociálne a zdravotne znevýhod-
nených skupín obyvateľstva. 
Zároveň spravovala Nadačný fond 
Telekom pri Nadácii Pontis.

Tím transparentnosti

MARTINA 
HMÍROVÁ
Programová manažérka
Od mája zodpovedá za ma-
nažment Fondu pre transparentné 
Slovensko a tiež pripravuje každo-
ročnú Správu o stave neziskového 
sektora na Slovensku.
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Tím Budúcnosti INAK

JANA 
ŽIŠKOVÁ
Projektová manažérka
Podieľa sa na realizácii pilotného 
mimoškolského vzdelávacieho 
programu Budúcnosť INAK. 
Zabezpečuje sieťovanie lokálnych 
partnerov zapojených do progra-
mu a zastrešuje inštitucionálny 
fundraising.

MARTIN 
TÓČIK
Projektový manažér
Martin nastúpil v júli ako  
koordinátor zvolenského  
centra Budúcnosti INAK.

MARTINA 
ČÁPOVÁ
Programová manažérka
Martina má na starosti koordináciu 
programu Srdce pre deti, komuni-
káciu s rodinami a organizáciami 
a zaobstarávanie schválenej 
pomoci. Okrem toho sa významne 
podieľa na programe Budúcnosť 
INAK, hlavne centra vo Zvolene. 
Zodpovedá tiež za program Živá 
komunita s Opaviou.

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 zameranú 
na vzdelávanie a priamu prácu 
s deťmi.

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.

DOMINIKA 
GERHÁTOVÁ
Projektová manažérka
Dominika od septembra  
vedie trnavské centrum  
Budúcnosti INAK.
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Tím vzdelávania

VERONIKA  
KÁČEROVÁ
Programová manažérka
Veronika mala v rámci programu 
Generácia 3.0 na starosti koor-
dináciu EDUcampu a EDUakcele-
rátora. V júni odišla na materskú 
dovolenku.

MATÚŠ 
LABANC
Programový manažér
Do tímu nastúpil v apríli a prevzal 
agendu Veroniky Káčerovej. V rámci 
programu Generácia 3.0 tak má na 
starosti koordináciu EDUcampu  
a EDUakcelerátora a prípravu  
EDUfestu. Zároveň sa podieľa na prí-
prave Mapy sociálnych inovátorov.

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

NORBERT 
MAUR
Senior programový manažér
Vedie tím, ktorý rieši zmenu 
vzdelávania na Slovensku. Má na 
starosti program Generácia 3.0, 
ktorý pomáha šíriť overené vzde-
lávacie prístupy na Slovensku. 
Zodpovedá za odborné vedenie 
programu, celkový 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

PAVOL 
PIKLA
Programový manažér
Spravuje Nadačný fond Bekaert, 
Nadačný fond Dell, Nadačný fond 
Embraco, Nadačný fond Unilever 
 a Nadačný fond Jaguar Land Rover. 
Na starosti má tiež Fond SK-NIC.

PETRA 
DUBEŇOVÁ
Programová manažérka
Nastúpila v januári a v súčasnosti 
spravuje Nadačný fond BNP Pa-
ribas, Nadačný fond Continental, 
Nadačný fond Mobis, Nadačný 
fond Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava, Nadačný fond 
Mercedes Benz Financial  
a Darcovský program Philip Morris 
International. Na starosti má aj 
Nadačný fond Metro či Nadačný 
fond PwC.

MAREK 
RICHTER
Senior programový manažér
Marek vedie tím, ktorý sídli  
v Žiline. Zodpovedá za procesné 
nastavenie 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. Spravuje 
tiež nadačné fondy spoločností 
Accenture, Adient a Uniqua. Na 
starosti má aj Nadačný fond dm 
drogerie markt a Nadačný fond 
Johnson Controls.

Slavomír Artim
Luigino Eckert
Silvia Husariková
Michal Janto
Alena Kanabová

Ľudmila Kolesárová
Petra Kotuliaková
Martina Kráľová
Martin Lohnert
Michaela Mercelová

Natália Potocká
Terézia Priadková
Marianna Richtáriková
Zuzana Svoreňová
Jozef Šovčík

Michaela Tejbusová
Vera Wisterová 

Naši dobrovoľníci v roku 2021
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Zodpovedné  
podnikanie
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Via Bona Slovakia  
za rok 2020 
Už po dvadsiatyprvý raz sme ocenili najinšpiratívnejšie 
príklady zodpovedných firiem na Slovensku. Koncept 
zodpovedného podnikania spolu s víťaznými projektmi 
sme verejnosti priblížili prvýkrát vo forme televízneho 
dokumentu, ktorý odvysielala Dvojka RTVS.

Na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2020 sa nominovalo 50 malých, stredných 
i veľkých firiem so 71 príkladmi zodpovedného podnikania. Nezávislé hodnotia-
ce komisie, zložené zo zástupcov biznisu, štátnej správy, médií, mimovládneho 
sektora a vzdelávacích inštitúcií, posunuli do finále 21 nominácií a v druhom kole 
spomedzi nich vybrali víťazov v siedmich kategóriách. 

Kategórie prešli v 21. ročníku ocenenia zmenou. Kategória Skvelý zamestnávateľ 
a špeciálna cena Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti 
príležitostí sa zlúčili do jednej kategórie – Výnimočný zamestnávateľ, zameranej 
na podporu inklúzie a diverzity na pracovisku. Tradičnou sa stala kategória Fé-
rový hráč, do ktorej mohli v minulosti firmy prihlasovať svoje projekty len každé 
dva roky. Kategória Sociálne inovácie zmenila názov na Spoločensky inovatívna 
firma, obsahovo však zostala bezo zmeny. 

Udelené boli aj dve špeciálne ceny – Dobre spravovaná firma, ktorú udeľujeme  
v spolupráci so Slovenskou asociáciou Corporate Governance, a Cena verejnosti, 
o víťazovi ktorej rozhodovali čitatelia denníka SME v online ankete. 

Víťazov ocenenia Via Bona Slovakia 2020 sme vyhlásili v neformálnej atmosfére 
večierka v záhrade, ktorý sa konal v Novej Cvernovke v Bratislave.

Televízny dokument Via Bona Slovakia 
sme nakrúcali v spolupráci s kreatívnym 
štúdiom Laurinc Studio v prostredí 
vinárskeho skanzenu vo Svätom Jure.

Slávnostný galavečer v Starej tržnici 
nahradilo neformálnejšie odovzdávanie 
ocenení, ktoré sa konalo v exteriéri 
Novej Cvernovky.
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Zodpovedná  
veľká firma

Tesco Stores SR  
Za dlhodobú stratégiu udržateľnosti,  

boj proti plytvaniu potravinami  
a podporu diverzity a inklúzie.

Stratégia zodpovedného podnikania spoločnosti 
stojí na štyroch hlavných pilieroch, ktorými sú spo-
kojní ľudia, dostupné zdravé a udržateľné produk-
ty, zveľadené komunity a zdravá planéta. Tesco je 
zároveň lídrom v boji proti plytvaniu potravinami. 
Len za dva roky sa mu podarilo znížiť potravinový 
odpad v prevádzkach o viac ako polovicu, a tak 
naplniť jeden z cieľov udržateľného rozvoja OSN. 
Ľuďom v núdzi cez program darovania Potravino-
vej banke venovalo už viac ako 6 000 ton jedla. 
Okrem toho sa mu podarilo znížiť svoju uhlíkovú 
stopu o 32 % aj vďaka tomu, že využíva 100 % 
energie z obnoviteľných zdrojov.

Prioritou Tesca počas pandémie bola ochrana 
zdravia kolegov a zákazníkov, masívne posilnilo 
aj dostupnosť online nákupov. Zraniteľným sku-
pinám zamestnancov spoločnosť ponúkla platené 
voľno v týždňoch najhoršej pandemickej situácie 
a všetkým kolegom v 1. línii opakovane vyplati-
la mimoriadny bonus. Spoločnosť zároveň kladie 
veľký dôraz na podporu inklúzie a zamestnávanie 
znevýhodnených skupín.

Firmy vo finále 
Slovenské elektrárne, VÚB banka,  
Whirlpool Slovakia 

Zodpovedná  
malá/stredná firma

ARES 
Za úspešné začleňovanie ľudí  

so zdravotným znevýhodnením  
do pracovného života.

Za firmou stojí príbeh zakladateľa a spolumajite-
ľa Jána Drobného, ktorý zostal po autonehode na 
invalidnom vozíku. Svoj hendikep však premenil 
na výzvu a dnes sa snaží poskytovať možnosti pre 
plnohodnotný život ľuďom so zníženou pohybli-
vosťou. Firma ARES vyrába technologické riešenia 
na prekonávanie bariér ako sú zdvíhacie plošiny, 
zdviháky na obsluhu imobilných osôb či špeciálne 
úpravy vozidiel.

Zisk využíva firma na vzdelávanie, rozvoj a osvetu 
v téme zdravotne znevýhodnených. ARES pomá-
ha svojim klientom aj v legislatívnych otázkach – 
bezplatne im poskytuje informácie o možnostiach 
štátnych príspevkov. Až štvrtinu pracovníkov tvoria 
ľudia so zdravotným znevýhodnením, spoločnosť 
prevádzkuje aj chránenú dielňu. Je ukážkou bez-
bariérovosti firemných priestorov. Aj vďaka tejto 
starostlivosti sa firma teší minimálnej fluktuácii.

Firmy vo finále 
AfB Slovakia, ARES, Zľavomat

Kategória Kategória 

Víťazi Via Bona Slovakia 
za rok 2020
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Zelená firma  
 

Sensoneo  
Za vytvorenie inovácie vnášajúcej dáta,  

transparentnosť a zefektívnenie do  
odpadového hospodárstva.

Spoločnosť vyvinula systém WatchDog, ktorý po-
máha mestám a samosprávam predikovať na-
plnenosť zberných kontajnerov, vyhodnocovať 
efektívnosť zvozov a tým zvyšovať ohľaduplnosť  
k životnému prostrediu. Systém je založený na 
digitálnom zaznamenávaní dát, ktoré optimali-
zujú zberný proces. Unikátne čipy sú umiestnené 
na každej zbernej nádobe a poskytujú informácie  
o ich aktuálnej vyťaženosti. Zberné vozidlo preto 
nemusí robiť zbytočné výjazdy a ide len tam, kde 
je to reálne potrebné. Proces je automatizovaný, 
čím sú náklady na odvoz odpadu aj emisie nižšie 
až o 63 %. 

Firmy vo finále 
IKEA Bratislava, Sensoneo

Výnimočný  
zamestnávateľ

Tesco Stores SR 
Za autentickú realizáciu  

princípov rodovej rovnosti a rovnosti  
príležitostí v praxi.

S takmer 9 000 zamestnancami je Tesco tretím 
najväčším súkromným zamestnávateľom na Slo-
vensku. Témy ako diverzita a inklúzia sú preto pre 
spoločnosť kľúčové. Dokazuje to zavedenie škole-
nia o inkluzívnom prostredí, ktorým prechádzajú 
všetci zamestnanci, ale aj 3-týždňový online Fes-
tival rôznorodosti, ktorého sa zúčastnilo viac ako  
2 000 kolegov a kolegýň.

Tesco dlhodobo zamestnáva ľudí, ktorí odrážajú 
rôznorodosť spoločnosti. Jedným z príkladov je 
čoraz väčšia integrácia ľudí rómskeho pôvodu aj 
ľudí so zdravotným znevýhodnením. V súvislosti  
s rôznorodosťou potrieb zaviedlo adresné benefi-
ty, ktoré nedávno ešte posilnilo o nadštandardné 
rodinné benefity. V rámci rodovej rovnosti a rov-
nosti príležitostí tiež vypracovalo hĺbkovú správu  
o rozdieloch v odmeňovaní, ktorú neskôr zverejni-
lo ako jediný reťazec v SR.

Firmy vo finále 
Henkel, Tesco Stores SR, Wasco 

Kategória Kategória 

Spoločnosť Tesco Stores SR získala 
ocenenie Via Bona Slovakia 2020  
v dvoch kategóriách aj špeciálnu 
Cenu verejnosti.
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Ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Férový hráč na 
trhu si odniesla spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko 
za pomoc gastro sektoru počas pandémie.

Dobrý partner  
komunity

Orange Slovensko  
Za vyzdvihnutie závažnosti problému  

duševného zdravia a snahu  
o jeho systémové riešenie.

Téma duševného zdravia je na Slovensku dlhodo-
bo prehliadaná. Situácia vyvrcholila počas pandé-
mie koronavírusu, keď dramaticky vzrástol počet 
ľudí, ktorí hľadali poradenstvo na diaľku. Krízové 
linky boli kapacitne aj technicky poddimenzované, 
a to aj v prípade občianskeho združenia IPčko.

Orange preto pre IPčko okamžite zriadil krízovú 
linku pomoci, ktorá do konca roka 2020 vybavila 
takmer 9 000 telefonátov. Zároveň upravil apli-
káciu na video poradenstvo, ktoré na Slovensku 
nemá obdobu. Spoločnosť so svojou nadáciou 
podporila aj ďalšie projekty – linku Nezábudka  
a Linku detskej istoty. Nadácia Orange tiež pod-
porila vznik Iniciatívy liniek za duševné zdravie, 
ktorou nielen vzdelávajú o duševnom zdraví, ale 
aj apelujú na systémové riešenie problému.

Firmy vo finále 
Accenture, DXC Technology, Orange Slovensko

Spoločensky  
inovatívna firma

NATUR-PACK 
Za hľadanie nových príležitostí  
na komunikáciu dôležitej témy  

environmentálneho vzdelávania.

Spoločnosť sa dlhodobo profiluje ako inovátor en-
vironmentálneho vzdelávania. Kľúčovým nástro-
jom je youtubový kanál NATUR-PACK. Ide o prvý 
samostatný kanál na Slovensku, ktorý sa kom-
plexne zaoberá problematikou odpadov a vzde-
láva širokú verejnosť, ako aj výrobcov, ktorých sa 
týkajú povinnosti zo zákona o odpadoch. Vznikol  
v roku 2013 ako doplnok k fyzickým seminárom, 
no s rastom popularity sa ukázal jeho skutočný po-
tenciál. Videá sú atraktívne nielen témami, ale aj 
tým, že zapájajú zaujímavé organizácie, partnerov 
či influencerov. 

Firmy vo finále 
Nádvorie, NATUR-PACK

Kategória Kategória 
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Ceny Via Bona Slovakia sú zhotovené zo zrkadiel, ktoré 
boli odsúdené na smetisko alebo recykláciu skla.

Férový 
hráč 

Plzeňský Prazdroj Slovensko 
Za ukážkovú pomoc svojim odberateľom  
v ťažko skúšanom gastro sektore počas  

pandémie ochorenia COVID-19.

Po zatvorení barov a reštaurácií počas pandé-
mie bola situácia komplikovaná aj pre Plzeňský 
Prazdroj. Nepriamo totiž vytvára až 12-tisíc pra-
covných miest. Vo firme si uvedomovali, že sektor 
stojí na prevádzkach, ktoré sú najohrozenejšie, 
preto sa rozhodli rýchlo konať. Exspirované sudy 
v objeme asi milión pív vymenili na svoje nákla-
dy, odložili splatnosti faktúr a zastavili vymáhanie 
pohľadávok. V rámci iniciatívy #podporsvojpub 
prispeli k vytvoreniu platformy pre zakúpenie po-
ukazov budúcej spotreby.

Prazdroj tiež poskytol viac ako 3 000 prevádzkam 
balíček ochranných prostriedkov, ktoré v tom čase 
chýbali. Aby motivoval ľudí vrátiť sa v lete späť 
do prevádzok, venoval im k prvému čapovanému 
pivu druhé na svoj účet. Išlo o jednu z najväčších 
spotrebiteľských aktivizácií v gastro sektore na 
Slovensku. Aj vďaka týmto aktivitám prežilo prvú 
vlnu pandémie až 84 % podnikov.

Firmy vo finále 
Plzeňský Prazdroj Slovensko,  
Slovenská sporiteľňa, Trnavské rádio

Kategória 

Špeciálnu cenu  
Dobre spravovaná firma,  
za transparentnosť pri zverejňovaní  
údajov o správe spoločnosti v súlade  
s princípmi Corporate Governance,  
získala Slovenská sporiteľňa.  

Cenu verejnosti si odniesla  
spoločnosť Tesco Stores SR. 

| strana 25 



strana 26 |



Členovia hodnotiacich komisií  
Via Bona Slovakia za rok 2020

Zodpovedná 
veľká firma

Xénia Makarová (Nadácia Zastavme korupciu), Lucie Schweizer, Ján Pallo (Denník SME/
Slovak Spectator), Elena Kohútiková (SACG), Dalimil Draganovský (EY), Lucia Marková/
Richard Marko (ESET), Marián Holienka (Fakulta manažmentu UK)

Zodpovedná 
malá/stredná firma

Ondrej Smolár (Soitron), Branislav Benčat (Index Profit), Ivana Molnárová (Profesia), 
Jarka Marčičiaková (Maxman Consultants), Marián Letovanec (SBA), Andrea Feranco-
vá (ESPIRA Investments), Soňa Hekelová (Schoenherr Attorneys)

Zelená
firma

Martin Haluš (IEP MŽP SR), Ivana Maleš (INCIEN), Denisa Rášová (Platforma cirku-
lárnej ekonomiky), Marcel Lukačka (GO4), Richard Kellner (Komerční banka), Milan 
Chrenko (expert na oblasť ŽP)

Výnimočný
zamestnávateľ

Sylvia Porubänová (SNSĽP), Oľga Pietruchová (expertka na oblasť rodovej rovnosti), 
Andrej Vršanský (Liga za duševné zdravie), Marcela Krajčová (Philip Morris), Andrej 
Kuruc (Inštitút pre výskum práce a rodiny)

Dobrý partner 
komunity

Zora Bútorová (analytička IVO), Tatiana Sedláková (Magistrát hl. mesta BA), Lucia 
Vargová (Kaufland), Paulína Bohmerová (ESET), Michal Hrčka (Obnova)

Spoločensky
inovatívna firma

Danica Balážová ( Junior Achievement), Andrea Lelovics (odborníčka na sociálne ino-
vácie), Andrej Salner (Basta Digital), Mária Hurajová (SAF), Zuzana Polačková (Prog-
nostický ústav SAV), Peter Hodál (White & Case)

Férový hráč 
na trhu 

Richard Ďurana (INESS), Štepán Štarha (Havel & Partners), Zuzana Petková (Zastav-
me korupciu), Ľudmila Kolesárová (Denník N), Oľga Baková (Slovenské elektrárne), 
Pavel Hrica (Cesta von)

Proces výroby cien 
Via Bona Slovakia.
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Business  
Leaders Forum 
Business Leaders Forum aj v roku 2021 pokračovalo vo svojom poslaní –  
kultivovať spoločnosť vytváraním a zavádzaním štandardov zodpovedného 
podnikania. Napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii v súvislosti  
s ochorením COVID-19 sa združeniu podarilo zorganizovať viac ako 20  
podujatí – väčšina sa uskutočnila online – v rámci ktorých otvorilo vyše  
15 rôznorodých CSR tém. Ku koncu roka 2021 malo Business Leaders Forum 
47 členských firiem.

Zástupcovia členských firiem sa v marci stretli na 
prvom networkingovom stretnutí, ktoré sa usku-
točnilo online. Hosťom stretnutia bol Lukáš Bakoš 
z Maxman Consultans, ktorý ponúkol rady, ako 
sa vyrovnať s nástrahami práce na diaľku. Svoje 
skúsenosti na tému Komunikácia v dobe odstupu 
zdieľali Accenture, Deloitte, Microsoft, Profesia  
a Tatra banka. 

Letné štvrťročné stretnutie bolo venované téme 
nefinančného reportingu, a to v súvislosti so zme-
nou smernice Európskej komisie, ktorú predstavil 
expert Filip Gregor z organizácie Frank Bold. O svo-
ju skúsenosť s reportovaním sa podelili spoločnos-
ti Lidl a Plzeňský Prazdroj. 

V júli sme na podnet členov zorganizovali mi-
moriadne stretnutie, ktoré sa venovalo podpore 
očkovania vo firme. V tom čase prebiehala na 
Slovensku masívna očkovacia kampaň a krajina 
sa pripravovala na tretiu vlnu pandémie. Firmy ak-
tívne zdieľali skúsenosti, či a ako motivujú svojich 
zamestnancov a zamestnankyne k očkovaniu. Kľú-
čovými sa ukázali byť pravidelné a dôveryhodné 
informácie o očkovaní, príklad vedenia, ako aj po-
zitívna motivácia vo forme teambuildingu či dňa 
voľna. 

Na septembrovom networkingovom stretnutí 
sme sa bližšie pozreli na fenomén dezinformácií 

a hoaxov, ktorý ešte väčšmi zvýraznila pandé-
mia. Spoločne s Vladimírom Šnídlom, novinárom  
z Denníka N, ktorý sa tejto téme venuje, sme hľa-
dali odpovede na otázky, ako môžu dezinformácie  
a hoaxy vplývať na firmy a či môžu vôbec firmy  
v tejto oblasti prispieť k pozitívnej zmene v spoloč-
nosti. Príklady dobrej praxe zdieľali spoločnosti O2, 
Deutsche Telekom IT Solutions a ESET. 

Okrem pravidelných štvrťročných stretnutí sa v 
septembri uskutočnil aj CEO meeting, ktorý vďaka 
priaznivej pandemickej situácii mohol prebehnúť 
naživo. Riaditelia a riaditeľky sa na pozvanie pre-
zidenta BLF Richarda Marka stretli v priestoroch 
spoločnosti ESET. Hlavnou témou diskusie bola 
nevyhnutnosť odvahy ako hodnoty, vďaka ktorej 
môže spoločnosť ustáť ťažké časy. CEOs tiež pod-
písali záväzok k zodpovednému podnikaniu – BLF 
Memorandum 2030. 

Na decembrovom stretnutí si zástupcovia člen-
ských firiem BLF zvolili nový Poradný výbor zdru-
ženia. Jeho členkami a členom sú pre roky 2022  
a 2023 Monika Majerčíková (Generali), Martina 
Machánková (Kaufland), Andrea Ungvölgyi (Oran-
ge) a Andrej Sántai (Soitron). Témou stretnutia 
bolo postavenie CSR v štruktúre firmy. Skúsenosti 
s rôznymi modelmi fungovania zdieľali firmy Deut-
sche Telekom IT Solutions, Slovak Telekom a dm 
drogerie markt. 

Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka  
Business Leaders Forum na CEO 
meetingu.

V roku 2021 malo združenie Business 
Leaders Forum 47 členov – firiem, ktoré 
sa dobrovoľne zaviazali presadzovať 
princípy zodpovedného podnikania.
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Vzdelávame v témach  
zodpovedného podnikania 

V roku 2021 sme pre firmy zorganizovali 3 odborné 
workshopy, tzv. BLF Štafety, na témy Budovanie 
zodpovednej kultúry vo firme, Ženy vo vedení a 
Meranie CO2 stopy. V rámci iniciatívy Firmy komu-
nite sa vo februári uskutočnil online seminár za-
meraný na posilnenie angažovanosti zamestnan-
cov a zamestnankýň v oblasti pomáhania – ako ich 
nadchnúť pre dobrovoľníctvo a darovanie. O svoje 
skúsenosti sa podelili aj členovia BLF: Accentu-
re, dm drogerie markt, ESET a Plzeňský Prazdroj.  
V septembri sme pod hlavičkou iniciatívy zorgani-
zovali druhý webinár, na ktorom sa firmy dozve-
deli, ako zbierať dáta o dobrovoľníctve, ako ich 
vyčísliť a sledovať.

Firmy pomáhali  
ľuďom v núdzi 

Okrem účasti na odborných seminároch mali firmy 
možnosť podať pomocnú ruku ľuďom v núdzi, a to 
formou zbierky šatstva, ktorú zastrešovala pracov-
ná skupina Firmy komunite. V roku 2021 sa zbier-
ka uskutočnila dvakrát – na jar sa do nej zapojilo  
18 členských firiem BLF, ktoré podporili 21 pomá-
hajúcich organizácií. Na jeseň prejavilo záujem  
22 členských firiem a podporili 22 dobročinných 
organizácií. 

Riaditelia a riaditeľky členských firiem Business Leaders 
Forum podpísali aktualizovaný záväzok k zodpovednému 
podnikaniu – BLF Memorandum 2030.
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Zdieľame  
dobrú prax

V roku 2021 sme vydali 2 praktické odporúčania 
pre firmy. V prvých sme sa venovali budovaniu 
zodpovednej kultúry vo firme – prečo je dôležité 
venovať sa kultúre rovnako ako stratégii, ako vní-
majú kultúru zamestnanci a čo ju robí zodpoved-
nou. V druhých odporúčaniach na tému Virtuálne 
dobrovoľníctvo sme priniesli tipy, ako pomáhať aj 
z pohodlia domova. 

Členské firmy BLF každý rok odovzdávajú svoje 
skúsenosti z praxe študentom a študentkám Eko-
nomickej univerzity v Bratislave. V roku 2021 zrea-
lizovali spolu 17 online prednášok, 9 v slovenskom 
a 8 v anglickom jazyku.

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. 
Koncom augusta odštartoval 2. ročník programu 
Koordinátori digitálnych kompetencií 4-dňovým 
školením, ktorého sa zúčastnilo 90 učiteľov a uči-
teliek z celého Slovenska. Školiteľmi boli odborníci 
z firiem a organizácií v rôznych témach informati-
ky a informačných technológií. 

Členské firmy BLF k 31. decembru 2021

Accenture Generali Poisťovňa O2 TNT  
(súčasť skupiny FedEx)

Adient HEINEKEN Slovensko Orange Slovensko Unilever Slovensko

Citibank Europe plc, po-
bočka zahraničnej banky

ING Business Shared 
Services Pfizer Luxembourg SARL Up Déjeuner

Coca-Cola HBC Česko  
a Slovensko

Johnson Controls  
International Philip Morris Slovakia U. S. Steel Košice

Coop Jednota  
Slovensko

Kaufland Slovenská 
republika

Plzeňský Prazdroj 
Slovensko

Veolia Energia  
Slovensko 

ČSOB Lidl Slovenská republika Profesia Volkswagen Slovakia

Deloitte Lyreco Slovak Telekom VÚB banka

Deutsche Telekom  
IT Solutions McDonald´s Slovakia Slovenské elektrárne VSE Holding

DeutschMann  
Internationale Spedition METRO Cash & Carry SR SOITRON Whirlpool Slovakia

dm drogerie markt Microsoft Slovakia Swiss Re YIT Slovakia

DXC Technology  
Slovakia NAY Tatra banka Západoslovenská  

energetika

ESET Novartis Slovakia Tesco Stores SR 
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Pre celoročne nepriaznivú pandemickú situáciu sa 
všetky aktivity Charty diverzity v roku 2021 usku-
točnili online. Podarilo sa nám zorganizovať nie-
koľko vzdelávacích a networkingových stretnutí, 
na ktorých sme otvorili 13 tém z oblasti inklúzie 
a diverzity. 

Začiatkom marca, symbolicky na Medzinárodný 
deň žien, sa konalo výročné stretnutie signatárov, 
ktoré sa venovalo témam sexuálneho obťažovania 
na pracovisku a nevedomých predsudkov. Nechý-
bali príklady dobrej praxe od signatárskych firiem, 
ktoré sa týkali boja proti domácemu násiliu, pod-
pore zamestnankýň po materskej/rodičovskej do-
volenke, zamestnávania osôb so zdravotným zne-
výhodnením či podpory duševného zdravia. 

V apríli sme v spolupráci so signatármi pripravi-
li praktické tipy a prehľady aktivít, ktorými môžu 
firmy osláviť Deň diverzity aj v online priestore 
– spracovali sme ich vo forme katalógu. V máji, 
ktorý bol vyhlásený za mesiac rozmanitosti, sme 
sa stali súčasťou európskej iniciatívy zameranej na 
zvyšovanie povedomia o význame rozmanitosti  
a začlenenia na pracoviskách aj v spoločnosti. 

V rámci vzdelávacieho podujatia BLF Štafeta sme 
otvorili tému žien vo vedení. S predstaviteľkami 
našich signatárskych firiem Accenture, Plzeňský 
Prazdroj a Unilever sme diskutovali o tom, aké 
prekážky bránia ženám v kariérnom raste a či by 
sa mali vo vedení firiem uplatňovať kvóty. Dáta 
o ženách vo vedení firiem a workshop o metóde 

Lean In Circles doplnil osobný príbeh generálnej 
riaditeľky českého Tesca Kataríny Navrátilovej.

V posledný májový deň sme už po štvrtý raz 
oslávili na Slovensku Deň diverzity – sviatok roz-
manitosti a inklúzie na pracoviskách. Pri tejto 
príležitosti sme zorganizovali online panelovú 
diskusiu, ktorá sa venovala úlohe štátu pri vytvá-
raní inkluzívnejších pracovísk. Spoločne s hosťami 
a hosťkami sme hľadali odpovede na otázky, ako 
legislatívno-spoločenská situácia vplýva na inklú-
ziu a diverzitu na pracoviskách a aké riešenia by 
mali byť prijaté na úrovni štátu, aby ich pocítili 
zamestnanci aj zamestnankyne. Súčasťou online 
podujatia bolo aj prijatie nových signatárov Charty 
diverzity. 

V júni sme spustili nový formát (zatiaľ online) 
stretnutí s názvom Small Talk(s), ktorého cieľom 
je neformálne zdieľanie príkladov dobrej praxe 
ambasádorov charty. Do konca roka sa uskutočnili 
tri takéto stretnutia, ktorých témami boli interné 
prieskumy I&D, zamestnanecké skupiny a interná 
komunikácia I&D. Okrem toho sa nám v spolupráci 
s Diversity Pro v čase priaznivejšej pandemickej 
situácie podarilo zorganizovať aj podujatie s osob-
nou účasťou LGBTI+ Professionals Picnic, zameraný 
na neformálne zdieľanie skúseností z pracovného 
prostredia na témy inkluzívnych benefitov, vzdelá-
vania a kultúry LGBTI+ komunity.
 
Pri príležitosti Dňa rovnosti v odmeňovaní žien  
a mužov, ktorý v roku 2021 pripadol na 25. október, 

Charta diverzity 
Slovensko
Charta diverzity Slovensko, ktorá vznikla v roku 2017 na pôde Business Lea-
ders Forum, je už štvrtý rok samostatnou iniciatívou podporujúcou rôznoro-
dosť a inkluzívne pracovné prostredie. Za toto obdobie sa k charte pridalo  
už 110 signatárov z rôznych sektorov aj oblastí podnikania. 
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sme v spolupráci so spoločnosťou Philip Morris  
a Inštitútom pre výskum práce a rodiny usporiadali 
mediálne raňajky. Predstavili sme aktuálne dáta 
v oblasti platovej (ne)rovnosti žien a mužov na 
Slovensku a hovorili o príčinách aj možných rieše-
niach rodových mzdových rozdielov. 

V novembri sa uskutočnilo v poradí druhé slávnost-
né podpisovanie Charty diverzity, ktoré sprevádza-

la diskusia zástupcov a zástupkýň z neziskového 
aj verejného sektora na tému jednorodičovských 
rodín a foriem pomoci zo strany štátu, neziskové-
ho sektora aj zamestnávateľov. K presadzovaniu 
princípov inklúzie a rozmanitosti sa svojím pod-
pisom dobrovoľne zaviazalo ďalších 11 firiem a or-
ganizácií – Charta diverzity tak mala ku koncu roka 
2021 už 110 signatárov z firemného, neziskového, 
verejného i akademického sektora.

V novembri sa k Charte diverzity pridalo 
ďalších 11 signatárov. Celkovo sa tak  

k podpore rozmanitosti a inklúzie hlási už 
110 firiem, inštitúcií a organizácií 

 z rôznych oblastí pôsobenia. 

Na Deň rovnosti v odmeňovaní mužov a žien sme v októbri upozornili mediálnymi raňajkami, na ktorých sme hovorili 
o možných príčinách aj riešeniach v oblasti platovej (ne)rovnosti. 
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Kto podpísal Chartu diverzity v roku 2021

Aj Ty v IT Deloitte na  
Slovensku Monitora Resonate Services Volkswagen 

Slovakia

Asseco Central 
Europe Eaton Electric MetLife Europe Schaeffler VÚB banka

buckle up Edenred Slovakia Národný  
inšpektorát práce Securitas SK WASCO – družstvo

Camfil Generali poisťovňa NN Slovensko Steelcon Slovakia Whirlpool Slovakia

Curaden Slovakia Fusakle ON Semiconductor Tatra banka WOLF THEISS

CSR Summit sa konal už 
po druhý raz online  

a zadarmo pre všetkých.
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CSR Summit každoročne prináša praktické prí-
klady, inšpirácie a trendy nielen v zodpovednom 
podnikaní, ale aj v zodpovednom spôsobe života. 
Leitmotívom jeho 18. ročníka bolo Porozumieť 
zodpovednosti spoločne, pretože sme otvorili 
témy zodpovednosti firemnej, individuálnej, ale aj 
tej celospoločenskej.

K obľúbeným častiam programu patria každoroč-
ne diskusie s hosťami – v prvej sme sa venovali 
téme Lovebrands s pridanou hodnotou a otázke, 
do akej miery tvorí podstatu lovebrandu spolo-
čenská zodpovednosť. V druhej sme diskutovali  
o tom, čo vôbec znamená zodpovednosť pre firmy, 
jednotlivcov a štát, ale aj ako ju budovať a nestra-
tiť. Nechýbali tradičné BLF Talks – tri príklady inšpi-
ratívnych riešení zodpovedného podnikania, ktoré 
predstavili členské firmy Business Leaders Forum 
– Orange, Swiss Re a Tesco Stores SR. Osobnej 

zodpovednosti sa zasa venovali CSR Talks, v kto-
rých sme spoznali tajomstvá zero-waste kuchyne, 
benefity 4-dňového pracovného týždňa aj to, ako 
vzniká CO2 neutrálny film. Súčasťou konferencie 
boli aj paralelné bloky, ktoré boli príležitosťou na 
networking a zdieľanie skúseností. Vyvrcholením 
programu bola prednáška hlavného storytellera 
značky Patagonia Vincenta Stanleyho, ktorý sa ve-
noval téme Brand Activism. O tom, ako zosúladiť 
hodnoty, udržateľnosť a podnikateľský úspech po-
rozprával aj Silvester Behúň z Wilderoben.

Na podujatí vystúpilo spolu 24 rečníkov a vďaka 
pestrému programu sa nám podarilo otvoriť cel-
kom 12 CSR tém. Online formát konferencie sa 
osvedčil aj druhýkrát – registrovaných bolo viac 
ako 1 000 účastníkov a v spätnej väzbe prostred-
níctvom metriky Net Promoter Score sme získali 
hodnotenie 72, čo vyjadruje prvotriedny výsledok. 

Business Leaders  
Forum CSR Summit
CSR Summit je najväčšie a najstaršie podujatie o zodpovednom podnikaní  
v strednej a východnej Európe, ktoré na Slovensko prináša svetových reční-
kov, prepája expertov z oblasti CSR a otvára diskusie na najnovšie témy udr-
žateľného biznisu. Po jeho úspešnom 17. ročníku, ktorý bol online a zadarmo 
dostupný širokej verejnosti, sme tento model zachovali aj v roku 2021. 

Súčasťou podujatia bolo 
udeľovanie Cien SDGs

V rámci BLF CSR Summitu ocenila Nadácia 
Pontis po tretí raz organizácie, inštitúcie, jed-
notlivcov aj firmy, ktoré prispievajú k napĺňa-
niu Cieľov udržateľného rozvoja. Ceny udelila  
v šiestich kategóriách. Nominovaných na oce-
nenie navrhla komisia zložená zo zástupcov bi-
znisu, médií, občianskeho a verejného sektora, 
ktorá následne vybrala aj víťazov. 
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Súčasťou CSR Summitu bolo aj odovzdávanie Cien SDGs. Nadácia Pontis udelila ceny v šiestich kategóriách.

Verejný sektor
Kancelária prezidenta SR  
Za popularizáciu témy a inšpiratívny  
príklad ochrany klímy z pozície  
verejnej inštitúcie.

Kategória 

Mediálna kampaň
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Za ukážkový prístup štátnej inštitúcie k sociálnym 
médiám v pandemickej dobe, ktorý prináša jasné 
fakty, vysvetlenia, odporúčania a posúva tak 
komunikáciu na vyššiu úroveň.

Kategória 

Líder/Líderka  
do 30 rokov
Denisa Rášová
Za systematické budovanie povedomia  
o cirkulárnej ekonomike a prepájanie  
kľúčových aktérov v téme.

Líder/Líderka
PharmDr. Zuzana Baťová
Za pevný postoj, nezlomnosť  
a zachovanie dôrazu na odbornosť  
napriek politickým tlakom. 

Kategória 

Kategória 

Firma
MultiplexDX, Inc. 
Za vyvinutie PCR testov, ich následné 
darovanie štátu aj rozvojovým krajinám  
a budovanie povedomia o slovenskej  
vede aj v zahraničí. 

Kategória 

Víťazi Cien SDGs: 

Mimovládna  
nezisková organizácia 
Iniciatíva Dáta bez pátosu 
Za prínos racionalizácie diskusie o pandémii 
COVID-19 a pripomienku toho, že potrebujeme 
stavať na faktoch a nie na emóciách.

Kategória 
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Cenu SDGs si odniesla aj Kancelária prezidenta SR.
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Dobrovoľníci a dobrovoľníčky zo 132 firiem vyme-
nili 11. júna svoje kancelárie za školy, nízkopraho-
vé centrá, parky či dokonca hrady a odpracovali 
tento deň v prospech druhých a okolia, v ktorom 
žijú. Slovensko skrášľovali napríklad v Bratislave, 
Košiciach, Žiline, Nitre alebo Prešove. Do prvej pä-
tice miest, pokiaľ ide o počet zapojených dobro-
voľníkov, sa dostali i Michalovce.

Naše Mesto
Jubilejný pätnásty ročník Nášho Mesta 
prebehol napriek sťaženej pandemickej 
situácii výborne. Tisíce ľudí sa rozhodli, 
že využijú svoj čas na to, aby zlepšili  
a skrášlili Slovensko. Dobrej veci  
pomohlo takmer 5 600 dobrovoľníkov  
v 44 mestách od Michaloviec až po Devín.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky 
pomohli 171 neziskovým  
organizáciám, nízkoprahovým  
centrám, ale aj školám či škôlkam.
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firemných dobrovoľníkov  
a dobrovoľníčok pomáhali  

po celom Slovensku

Tisíce

V ZOO Bratislava sa dobrovoľníci pustili do doteraz nesprístupnenej časti areálu.

Účastníci využili možnosť zapojiť sa do viac ako 
320 aktivít po celom Slovensku. Na starosti mali 
maľovanie plotov, opravu detských ihrísk na síd-
liskách, sadenie stromov alebo čistenie prírody od 
odpadkov.

Na ochranu prírody bolo zameraných viac ako 70 
aktivít. Príkladom je čistenie Malého Dunaja, kde 
účastníci Nášho Mesta do kanoe vyťahovali zachy-
tené nečistoty z vody a z konárov. Iní zase pomohli 
pri likvidácii nelegálnych skládok odpadu v brati-
slavskom Lamači alebo na Zlatých pieskoch. Vy-
čistili i vodné toky v Pezinku, Liptovskom Mikuláši  
a pri Košiciach.

Zachraňovali ZOO aj pamiatky

Nový hravý dizajn trička bol každoročnou tradíciou 
podujatia, no bolo naším zámerom upriamiť účast-
níkov aj na udržateľnejšie riešenia. Preto sme aj v 
roku 2021 ponúkli dobrovoľníkom zaškrtnúť mož-
nosť „nechcem tričko“.

Z ušetrených peňazí sme sa rozhodli podporiť 
jednu z 19 organizácií, ktoré sa venujú ochrane 
prírody. O tom, kto dostane špeciálny grant, roz-
hodovali dobrovoľníci v dotazníkovom hlasovaní 
hneď po podujatí. Najväčší počet ľudí nakoniec 
zahlasoval za Slobodu Zvierat.

Udržateľnosť na Našom Meste

Pomoci sa dočkali i pamiatky. Dobrovoľníci priložili ruku k dielu na jednom z našich najznámejších  
hradov – na Devíne aj na piatich hradoch na východe Slovenska a troch v okolí Žiliny.
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jednotlivci

neziskovky

samosprávy

firmy

#GivingTuesday
Piate výročie #GivingTuesday na Slovensku dopadlo nad očakávania. Sviatok 
dobrých skutkov a štedrosti ukázal, že napriek okolnostiam chuť pomáhať  
u nás rastie. Na dobročinné projekty sa 30. novembra podarilo podľa našich 
údajov vyzbierať viac ako 50 400 eur, čo je o 6 % viac ako v roku 2020.

Najviac finančných prostriedkov sa vyzbieralo pro-
stredníctvom portálov Darujme.sk, LudiaLudom.
sk a Donio.sk, cez ktoré poslali ľudia na podporu 
dobrých projektov viac ako 46-tisíc eur z celkových 
viac ako 50 400 eur. Zvyšnú sumu tvoria zaregis-
trované firemné dary a dary, ktoré posielali jed-
notlivci pomáhajúcim organizáciám priamo.

Do sviatku darovania sa zapojilo 122 neziskoviek, 
ktoré každý deň zlepšujú Slovensko. Viac ako po-
lovica registrovaných organizácií pritom nežiadala 
len o finančnú podporu, ale aj o dobrovoľníkov, 
expertné poradenstvo alebo o materiálnu pomoc. 

Bokom neostali ani firmy – do iniciatívy sa zapo-
jilo 33 spoločností, z ktorých mnohé reagovali na 
aktuálnu pandemickú situáciu. Ku #GivingTuesday 
sa pridali tiež viaceré samosprávy. Dobré skutky sa 
diali nakoniec v 50 mestách a obciach od Micha-
loviec až po Bratislavu. Najpopulárnejšou aktivitou 
obecných a mestských úradov boli zbierky šatstva, 
potravín a hygienických potrieb.

Pomocnú ruku pri šírení myšlienky #GivingTue-
sday podali i známe osobnosti. Kampaň podpo-
rili herci a herečky ako Táňa Pauhofová, Kristína 
Tormová či Juraj Šoko Tabaček, moderátori Milan 
Junior Zimnýkoval, Sajfa, Veronika Cifrová Ostri-
hoňová, Adriana Špronglová, influenceri Surová 
dcérka, Čoje, Vedátor, Michal Sabo, ale aj športovci 
Ján Volko a Anna Karolína Schmiedlová.

sa spojili

Na
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Firmy združené v pracovnej skupine v roku 2021

Accace Slovakia IBM International  
Services Centre

Pricewaterhouse 
Coopers

Allen & Overy  
Bratislava KPMG Slovensko Ďalšie firmy združené  

v Business Leaders Forum 

Arriva Slovakia Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR 

Advokátske spoločnosti združené  
v programe Advokáti Pro Bono

Foxconn Slovakia Národná banka Slovenska

Firmy komunite
Pracovná skupina Firmy komunite spája firmy a zamestnávateľov, ktorí  
sa rozhodli v rámci spoločenskej zodpovednosti podporovať komunity  
(občianske organizácie, školy, skupiny znevýhodnených občanov atď.)  
a prostredníctvom zapájania zamestnancov do konkrétnych aktivít  
zlepšovať ich postavenie v spoločnosti.

Rok 2021 sme odštartovali februárovým webiná-
rom s názvom Ako vo firme prebudiť spiacich dob-
rovoľníkov s odborníkmi na firemnú kultúru a mo-
tiváciu zamestnancov. Na webinári sme rozoberali 
overené prístupy, ako nadchnúť zamestnancov pre 
dobrovoľníctvo. 

Pokračovali sme jarným stretnutím členov sku-
piny. V kontexte klimatickej krízy zostáva neod-
kladnou témou udržateľnosť našich aktivít. Jednou  
z najobľúbenejších je zbierka šatstva, preto sme 
sa na jarnom stretnutí pozreli s odborníkmi na to, 
ako robiť zbierku šatstva udržateľne.

Počas roka sme následne zorganizovali 2 zbier-
ky šatstva, do ktorých sa zapojilo spolu 34 firiem  
a podporilo 34 pomáhajúcich organizácií. Pandé-
mia nám ukázala aj dôležitosť dát a schopnosti  
s nimi pracovať. Preto sme na jesennom stretnutí 
členov Firmy komunite rozobrali tému Ako odme-
rať a vyčísliť dobrovoľníctvo, ktorej sme sa veno-
vali aj na prvom neformálnom podujatí Small Talk.

Noví členovia

Skupina Firmy komunite sa rozrástla o 3 nových členov a podporovateľov: Accace, Arriva, Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a 1 pridruženého člena: Národnú banku Slovenska.

Čo patrí a naopak, čo nepatrí, do 
materiálnej zbierky? Pre firmy sme 
pripravili podrobné inštrukcie. 
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Advokáti Pro Bono
Program Advokáti Pro Bono je iniciatíva advokátskych kancelárií a firiem, 
ktorá zvyšuje dostupnosť právnej pomoci pre občiansky sektor. Vďaka 
sprostredkovaniu bezplatných právnych služieb pomáhame profesionalizovať 
činnosť občianskych organizácií, meníme legislatívu a prax, čím napomáha-
me pozitívnym spoločenským zmenám. Cieľom programu je prispievať 
k rozvoju právneho štátu a inšpirovať budúcich aj praktizujúcich právnikov  
k spoločenskej zodpovednosti. 

Bezplatná právna pomoc

Aj v roku 2021 sme sa orientovali na strategickú 
pomoc pri riešení pandémie najmä v zmene pred-
pisov v oblasti zdravotníctva. Podarilo sa nám pre-
sadiť trvalé zmeny a umožniť príchod zahraničných 
zdravotníkov, aby mohli podporiť zdravotnícky per-
sonál na Slovensku. Stalo sa tak vďaka spoluprá-
ci Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku  
s Allen & Overy Bratislava, s. r. o., ktorí pripravili 
novely zdravotníckych predpisov. 

V roku 2021 sa prejavila aj spolupráca neziskovej 
organizácie Edulienka s kanceláriou Dentons, resp. 
JUDr. Danielom Lipšicom, pri presadzovaní systé-
movej zmeny – diskriminácie v oblasti domáce-
ho vzdelávania tým, že bolo vyhradené len pre  
1. stupeň a nebolo ho možné realizovať v rámci 
2. stupňa ZŠ. Národná rada dobrovoľne odstránila 
tento nedostatok a zmenila predpis s účinnosťou od  
1. 9. 2021, aby sa predišlo diskriminácii, čo je mož-
né pripísať práve tejto spolupráci.

V rámci riešenia pandémie sme i naďalej posky-
tovali právne rady pre fyzické aj právnické osoby 
dotknuté výpadkami príjmov. Zapojili sme sa do 
projektu Kompas pomoci, ktorý poskytoval pora-
denstvo v rôznych individuálnych otázkach tak, 
aby si každý našiel mechanizmus pomoci a ten 
správny nárok, ktorý im v ich situácii patrí. Túto 
pomoc sme poskytovali spoločne s Accace Legal  
a spolu s 10 študentmi, ktorí boli k dispozícii počas 
3 mesiacov.

V spolupráci s kanceláriou Stentors sme zasa 
zorganizovali webinár, na ktorom sme vyškolili 
mimovládne organizácie na tému GDPR pri orga-
nizovaní podujatí a priniesli aj prehľad právnych 
povinností, ktoré je potrebné dodržať v rámci epi-
demiologických opatrení a ohlasovacích povinnos-
tí voči Úradu verejného zdravotníctva SR.

Okrem toho sme sprostredkovali právnu pomoc  
v rámci individuálnych problémov neziskových or-
ganizácií, ktoré sa týkali ich vnútorných pomerov 
alebo zmluvných vzťahov vrátane napríklad mi-
mosúdneho riešenia sporu súvisiaceho s nemož-
nosťou čerpať pomoc z eurofondov.

Diskusie a podujatia

V júli sme sa pripojili do siete organizácií zame-
ranej na ochranu pred SLAPP (strategic lawsuit 
against public participation), t. j. praktikám, ktoré 
využívajú právo a právnikov na to, aby zastraši-
li aktivistov, novinárov a organizácie, ktoré broja 
proti korupcii a iným spoločensky škodlivým ja-
vom. Ide o sieť organizácií, ktoré sprostredkúva-
jú bezplatnú právnu pomoc pre osoby vystavené  
takýmto praktikám. 

V októbri sme poskytli v priestore Kalab workshop 
a poradenstvo pre cudzinky žijúce na Slovensku 
v spolupráci s migračným informačným centrom 
IOM. Okrem tém súvisiacich s pobytom sa účast-
níčky dozvedeli informácie z oblasti úpravy výkonu 
rodičovských práv a povinností, rozvodov, ochrany 
pred násilím za účasti kultúrnej mediátorky a ďal-
ších 10 cudziniek žijúcich na Slovensku. 
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V novembri sa Nadácia Pontis v rámci programu 
Advokáti Pro Bono zapojila do Európskeho týžd-
ňa pro bono diskusiou Výzvy pro bono advokácie  
v spolupráci s kanceláriou Allen & Overy Bratisla-
va. Prvou témou podujatia boli etické výzvy ad-
vokácie v súvislosti s poskytovaním bezplatnej 
právnej pomoci, nasledovala časť o právnej po-
moci cudzincom, kde sme hovorili o prekážkach 
v prístupe k spravodlivosti. Podujatie sme uzavreli 
témou vyhorenia v advokácii a aké miesto majú 
pri starostlivosti o duševné zdravie pro bono akti-
vity. Do diskusie sa zapojilo 7 expertov a online sa 
zúčastnilo viac ako 70 ľudí.

Právna klinika  
neziskového sektora 

Predmet Klinika neziskového sektora je najstarší 
predmet klinického právnického vzdelávania, kto-
rý vedieme od roku 2011 na Právnickej fakulte UK 
v Bratislave. Od roku 2021 na ňom spolupracujeme 
s organizáciou Zvierací ombudsman, ktorá prináša 
každý semester prípady z oblasti environmentál-
neho práva. Okrem získania praktických skúsenos-
tí a zručností tak študentom umožňujeme nado-
budnúť špecifickú skúsenosť a pohľad na závažné 
spoločenské problémy, ktorými sa zaoberá občian-
sky sektor.

V roku 2021 sme predmet viedli aj v spolupráci so 
spoločnosťami Accenture a Dell, pričom v letnom 
aj zimnom semestri sme okrem prípadov Zviera-
cieho ombudsmana pomohli 5 organizáciám a ne-
ziskovým platformám. 

Na online podujatie sa prihlásilo 70 účastníkov.

Členovia programu

Accace Legal, o. z. 
DLA PIPER WEISS-TESS-
BACH Rechtsanwälte 

GmbH, organizačná zložka 

Accenture, s. r. o. Hamala Kluch Víglaský 
s. r. o. 

Advokátska kancelária 
Prachová & Partners, 

s. r. o.
Kinstellar, s. r. o. 

Advokátska kancelária 
RELEVANS s. r. o. 

Schönherr Rechtsan-
wälte GmbH, organi-

začná zložka 

Allen & Overy  
Bratislava, s. r. o.

Squire Patton  
Boggs s. r. o. 

Dell s. r. o. Stentors advokátska 
kancelária s. r. o.

Dentons Europe CS LLP, 
organizačná zložka White & Case s. r. o.
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Pro Bono  
Tréningy
S konceptom bezplatných trénin-
gov pre občianske organizácie sme 
pokračovali aj v roku 2021.

Na tréningoch sa dostanú organizácie k expert-
nému know-how z firemného sektora a zároveň 
sa zamestnanci firiem oboznámia s fungovaním 
občianskych organizácií. Naším cieľom je vďaka 
vytvoreniu takéhoto spojenia umožniť kvalitatív-
ny rast kapacít v občianskom sektore, ktorý bude 
v konečnom dôsledku prínosom pre celú spoloč-
nosť. Zároveň tým firemnému prostrediu ukazuje-
me spôsob práce občianskych organizácií. 

Témy tréningov zahŕňajú široké množstvo oblastí, 
ktoré neziskovému sektoru uľahčujú a zefektívňu-
jú prácu – býva to mix tvrdých a mäkkých zruč-
ností od praktického využitia Excelu, cez daňové 
či účtovné záležitosti, až po grafiku a používanie 
online nástrojov. 
 
Počas roka 2021 sme zorganizovali sériu 6 trénin-
gov, ktorých sa vďaka online forme mohlo zúčastniť 
168 účastníkov zo 115 pomáhajúcich organizácií.

Ako dať  
komunikácii  
zmysel

Ako nadviazať  
a udržať vzťahy  
s firmami

Právne aspekty  
podnikania  
v neziskovom 
sektore

Excel  
Power  
Query 1

Excel  
Power  
Query 2

NovemberOktóber

Zapojené firmy

Accace Dell Heineken Plzeňský Prazdroj Stentors

Hromadné 
podujatia 
z hľadiska  
GDPR 
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Kto pomôže  
Slovensku
Iniciatíva #KtoPomozeSlovensku pokračovala vo svojej činnosti aj v roku 
2021. Vďaka finančnej podpore a dobrovoľníctvu ľudí a firiem z celého  
Slovenska sa naďalej darilo zabezpečiť ochranné pomôcky pre tisícky 
zdravotníkov a pracovníkov v prvej línii.

V prvých mesiacoch roka sme navyše pomáhali 
šíriť komunikačnú kampaň na podporu očkovania 
v spolupráci s iniciatívou Veda pomáha na stránke 
zaockujemsa.sk.

Aplikácia  
Kto pomôže Slovensku

Aplikácia pomoci od iniciatívy Kto pomôže Sloven-
sku a Nadácie Pontis fungovala od mája 2020 do 
mája 2021. Jej cieľom bolo prepájať počas korona-
krízy tých, ktorí pomoc ponúkajú, s tými, ktorí ju 
potrebujú. Za celý čas jej fungovania sa vďaka nej 
podarilo pomôcť viac ako 650 nemocniciam, ško-
lám, domovom sociálnych služieb a mnohým ďal-
ším organizáciám. Pomoc pozostávala z dodania 
dezinfekcie, ochranných pomôcok, ale aj potravín 
a školských či hygienických potrieb.

Zmluva s iniciatívou Kto pomôže Slovensku bola 
ukončená k 27. máju 2021, čím sa aj zavŕšilo naše 
vyše ročné spravovanie tejto aplikácie. Na konci 
mája, keď sa pandemická situácia na chvíľu stabi-
lizovala, prešla následne správa aplikácie výlučne 
pod Nadáciu Pontis. V súčasnosti je jej činnosť po-
zastavená, kým sa nenájde najlepší cieľ jej ďalšie-
ho efektívneho využitia.

Aplikácia pomoci splnila svoj účel.  
Podporu vďaka nej dostali stovky subjektov.

1000+ 
aktívnych   
užívateľov

200-tisíc
eur je hodnota 

 darovaných vecí

650
nemocníc, škôl, 

 organizácií, ktorým 
 sa pomohlo

260
miest a obcí, 
kam putovala 

pomoc

52-tisíc 
ľuďom aplikácia 
ovplyvnila život

300-tisíc 
darovaných ochranných 

pomôcok a dezinfekčných 
prostriedkov
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Sociálne
inovácie





Program Generácia 3.0
V roku 2021 sme zavŕšili päťročnicu fungovania nášho programu, prostred-
níctvom ktorého prispievame k zmene súčasného spôsobu výučby na slo-
venských školách. Pri tejto príležitosti sa sformovalo nové zloženie poradnej 
rady. Jej členmi sú vzdelávací analytik aj odborníci zo sveta inovácií. Zároveň 
sme napriek pretrvávajúcej pandémii opäť zrealizovali nosné podujatia –  
EDUcamp aj EDUakcelerátor. 

Po piatich rokoch fungovania dáta ukazujú, že sa 
inovatívne vzdelávacie metódy úspešne dostávajú 
medzi tisícky učiteľov, a teda aj do stoviek sloven-
ských škôl. Darí sa to vďaka systematickej práci  
s občianskymi združeniami a mladými firmami, 

ktorým Generácia 3.0 pomáha zefektívniť ich 
vzdelávacie projekty a prispôsobiť ich potrebám 
učiteľov a škôl. Za päť rokov sa do programu pri-
hlásilo viac ako 250 organizácií a zaznamenal viac 
ako 16 500 účastí na svojich aktivitách. 

16 429
Účastí na aktivitách  
pre učiteľov v G3.0

118 
Vzdelávacích prístupov 

na EDUmape

1 780 
Hodín výskumu

8
EDUpointov

251 
Prihlásených  

projektov

59
Projektov  

v EDUcampe

295 000 €
Granty pre organizácie

152
Podujatí  

v EDUpointoch

117
Mentorov  

a výskumníkov

26
Projektov  

v EDUakcelerátore

1 442
Hodín mentorských  

konzultácií

9 367
Účastí na podujatiach  

v EDUpointoch 

5 rokov Generácie 3.0 v číslach
2017 – 2021
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Nová poradná rada

Nová poradná rada bude súčasťou výziev, ktoré 
má Generácia 3.0 pred sebou. Vážime si, že po-
mocnú ruku v podobe rád, zdieľania know-how  
a strategického usmerňovania nám poskytnú 
uznávaní experti a expertky z impact investičného 
a analytického prostredia a biznisu. 

Spoločne s nimi chceme Generáciu 3.0 posúvať  
v oblastiach, ako je zvyšovanie dopadu jej aktivít, 
ale aj príprava a podpora nástrojov pre vznik a rast 
sociálnych inovácií nielen vo vzdelávaní.

S programom Generácia 3.0 už 
päť rokov prispievame ku zmene 
vzdelávania na Slovensku.

ANDREA BASILOVÁ
Sensoneo

HELIODOR MACKO
SEAK Energetics

MICHAL REHÚŠ 
Centrum 

vzdelávacích analýz

MAGDALENA  
RADOVÁ

Tilia Impact Ventures

ANDREA FERANCOVÁ  
BARTOŇOVÁ

ESPIRA Investments 
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49 prihlásených projektov  
do programu Generácia 3.0

V januári sme opäť vyhlásili výzvu určenú vzdelá-
vacím projektom. Reagovať na ňu mohli občianske 
organizácie aj startupy, ktoré do vzdelávania pri-
nášajú inovatívne prístupy, inklúziu, ako aj rieše-
nia na zmiernenie dopadu pandémie.

Najviac prihlášok, celkovo 43, prišlo od organi-
zácií. Prihlásené projekty reflektovali najmä ak-
tuálnu situáciu a zameriavali sa na vyrovnávanie 
nerovností vo vzdelávaní, ktoré vznikli po uzavretí 
škôl. Veľká časť projektov sa venovala rozvíjaniu 
emocionálnej inteligencie aj kritického myslenia  
u žiakov a žiačok. Rovnako apelovali na hľadanie  
a rozvíjanie potenciálu žiakov.

Novinkou bolo tentokrát otvorenie prihlasovania 
aj pre firmy, ktoré majú v predmete podnikania 
verejnoprospešný účel.

EDUcamp po prvý  
raz s účasťou startupu

EDUcamp je podujatie, na ktorom prostredníctvom 
workshopov a individuálnych konzultácií hľadáme 
spôsoby, ako vzdelávacie prístupy našich účastní-
kov šíriť do ďalších škôl a zavádzať do vzdelávacie-
ho systému. Vzhľadom na obmedzený režim súvi-
siaci s pandémiou sme ho aj v roku 2021 preniesli 
do online prostredia. Koncom mája sa 3-dňového 
EDUcampu zúčastnilo 14 postupujúcich projektov 
– 13 organizácií a jeden startup. KUBO MEDIA, s. 
r. o. spĺňal podmienku verejnoprospešného účelu  
v predmete podnikania a po prvý raz počas histó-
rie programu sa tak zástupca biznisu stal účastní-
kom EDUcampu.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky 
pomohli 171 neziskovým  
organizáciám, nízkoprahovým  
centrám, ale aj školám či škôlkam.
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Účastníci EDUcampu 2021

Kategória Predkladateľ Názov projektu

Sociálne a občianske 
kompetencie

Centrum edukácie 
a inovácií

Dialóg, diskusia a debata (DDD) – 
program profesijného rozvoja učiteľov

Človek v ohrození Predmetový prístup  
v globálnom vzdelávaní

K.A.B.A. Slovensko
Praktické nástroje pre pedagógov  
v rámci rozvoja mäkkých zručností  
a kompetencií

Kolégium Antona Neuwirtha Akadémia veľkých diel

Zmudri Zmudri do škôl

Inovácie v systéme  
vzdelávania

Centrum environmentálnej  
a etickej výchovy ŽIVICA Komenského inštitút

Digitálne  
zručnosti

Digitálna inteligencia (digiQ) Cyber4Kids

KUBO MEDIA, s. r. o. KUBO: personalizovaná digitálna knižnica 
pre školské a predškolské zariadenia

Manageria o.z. Informatika 2.0

Osobnosť pripravená  
na zmeny

Domka – združenie saleziánskej 
mládeže, stredisko Bratislava – 
Mamateyova

Orientačné dni –  
zážitok pre triedu

eduRoma – Roma Education Project O krok pokrok

ETP Slovensko – Centrum pre 
udržateľný rozvoj Schopné deti na školách

Nadácia pre deti Slovenska Škola inkluzionistov

youNique s. r. o. youNique® journey pre mladých
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Organizáciám každoročne pomáhajú experti a ex- 
pertky z biznisu a školstva. Spolu s účastníkmi 
EDUcampu hľadajú riešenia konkrétnych problé-

mov, či poskytujú spätnú väzbu na zvolené straté-
gie a postupy. Za pro bono konzultácie ďakujeme:

Mentorky a mentori

Oblasť Mentorka/mentor

Nastavovanie  
biznis modelu  
programu

Martin Basila (Sensoneo)

Heliodor Macko (SEAK Energetics)

Martina Králová (Teron Solutions)

Andrej Kiska ml. (Credo Ventures)

Magdalena Radová (Tilia Impact Ventures)

Martina Drahošová (Unity Technologies)

Fundraising  
organizácie

Irma Kisková (Eduzměna)

Eduard Marček (Slovenské centrum fundraisingu)

Komunikačná  
stratégia

Branislav Ondrášik (ESET)

Martin Šanta (Národná banka Slovenska)

Rozširovanie  
programu

Michal Rehúš (Centrum vzdelávacích analýz)

Roman Baranovič (Základná škola Narnia)

Katarína Vančíková  
(Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela)

Sledovanie  
dopadu 

Romana Kanovská  
(Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania – NÚCEM)

Jana Fúsková  
(Trnavská univerzita)

Martin Kuruc 
(Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Indícia)

Mentorky  
a mentori
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EDUakcelerátor nespomalil  
ani druhý rok pandémie

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu bol rok 2021 
opäť zaťažkávajúcou skúškou pre všetkých aktérov 
vo vzdelávaní. Týkalo sa to aj organizácií, ktoré 
sa snažia priniesť inovácie do slovenských škôl. 
Napriek tomu sme v EDUakcelerátore pomáhali 

piatim skvelým projektom od štyroch občianskych 
združení a jedného startupu, ktoré sa pandé-
mie nezľakli. Odviedli veľký kus práce a hybrid-
nú formu (kombinácia offline a online stretnutí)  
3-mesačného akcelerátora naplno využili.

Do EDUakcelerátora postúpili štyri organizácie a po prvý raz aj jeden startup.
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Človek v ohrození 
Do akcelerátora vstúpili s projektom Predmetový 
prístup v globálnom vzdelávaní, venovali sa aj 
systematizácii procesov v organizácii. Najviac sa 
posunuli v oblasti komunikácie, v rámci ktorej pra-
covali na budovaní značky svojho projektu. V tejto 
téme im veľmi pomohol ich individuálny konzul-
tant Martin Šanta (Národná banka Slovenska). 

„Vystúpili sme z každodenného fungovania a po-
zreli sa na nás zhora. Doteraz sme sa nevenovali 
premýšľaniu o našej značke a identite. Začali sme 
vnímať dôležitosť brandu pri budovaní povedomia 
o našom projekte,” uviedla organizácia. 

Informatika 2.0 
Plán, ktorý si stanovili na začiatku, sa im vo veľ-
kej miere podarilo splniť. Osobne vyškolili viac 
než 800 učiteľov takmer v každom okrese na Slo-
vensku. Odborne ich počas troch mesiacov viedol 
Michal Rehúš (Centrum vzdelávacích analýz), ktorý 
v minulosti mentoroval aj iné organizácie v rámci 
Generácie 3.0. Za najdôležitejší úspech považujú 
vytvorenie kontrolnej skupiny na meranie dopadu 
a spoluprácu s NÚCEM. 

„Mentor nám sadol nielen odborne, ale aj osob-
nostne. Málo ľudí má taký vhľad do školstva ako 
on. Po skončení EDUakcelerátora spolupracujeme 
ďalej,” reagovala Informatika 2.0. 

Komenského inštitút
V akcelerátore úspešne zmapovali celé portfólio 
svojich aktivít. Upravili ročný program pre učiteľov. 
Vylepšili tiež koučingový výcvik, s ktorým spravili 
prvý krok k finančnej udržateľnosti. Spolu s men-
torom Michalom Csongom (RonixLab) vygenerova-
li množstvo zaujímavých nápadov, ktoré plánujú 
použiť hlavne pri hybridnom e-learningu. 

„Mali sme rôzne námety na aktivity, akcelerátor 
nás však posunul k ich priamej realizácii. Rovnaký 
prínos vnímame aj ohľadom sledovania dopadu, 
bez EDUakcelerátora by sme sa do neho pravdepo-
dobne nepustili,“ zhodnotila organizácia.

KUBO media 
Na začiatku akcelerátora spustili prvú verziu svojej 
aplikácie KUBO EDU, ktorú postupne vylepšovali 
aj vďaka tomu, že ju testovali na šiestich školách 
po celom Slovensku. Dobre rozbehnutú majú aj 
spoluprácu s ministerstvom školstva a teší ich tiež 
veľmi veľký záujem zo strany škôl, ale aj iných 
vzdelávacích inštitúcií. Strategicky a odborne im  
v EDUakcelerátore radil Lukáš Okál (Microsoft). Vý-
znamný posun urobili aj v sledovaní dopadu. 

„Pochopili sme, ako fungujú vzdelávacie projekty, 
aj ako fungujú neziskové organizácie, najmä ich 
financovanie. Z akcelerátora si odnášame tiež veľa 
skvelých kontaktov,” hovorí KUBO media.

Zmudri 
Počas akcelerátora spustili novú verziu svojho 
portálu zmudri.sk, na ktorý sa im podarilo získať 
takmer 8 000 registrácií učiteľov. Skúsená men-
torka Martina Králová (Teron Solutions) Zmudri 
pomáhala s nastavovaním interných procesov. 
Vďaka konzultáciám s výskumníčkou získali veľké 
množstvo dát, či už z kvantitatívneho, ale aj kvali-
tatívneho prieskumu. 

„Z akcelerátora sme vyťažili, čo sa dalo. Mentor-
ka sa do hĺbky pozrela na naše fungovanie. Vďaka 
výskumníčke sme zase získali triezvejší pohľad na 
sledovanie dopadu a vieme si lepšie manažovať 
očakávania,” zhodnotilo Zmudri.

100 hodín konzultácií, 18 odborníkov
Každá organizácia absolvovala približne sto ho-
dín konzultácií na mieru s odborníkmi z rôznych 
oblastí. Zapojených tak tento rok bolo osemnásť 
expertov – mentorov, výskumníčok, školiteľov  
a iných profesionálov.

EDUakcelerátor 2021  
absolvovali tieto organizácie:
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Ďakujeme

Mentorom

Výskumníčkam,  
ktoré organizáciám 

pomáhali so  
sledovaním dopadu

Senior expertom  
z rôznych oblastí

Interným  
a externým lektorom 

vzdelávacích  
workshopov

Martina Králová Anna Dráľová  
Inštitút SGI

Alexej Dobrolubov  
poradca ministra školstva

Norbert Maur  
Nadácia Pontis

Michal Rehúš  
Centrum  

vzdelávacích analýz

Romana Kanovská 
Národný ústav cer-
tifikovaných meraní 

vzdelávania

Radovan Choleva 
politický marketér

Fero Pauliny  
Nadácia Pontis

Michal Csonga  
RonixLab

Soňa Koreňová  
Úrad splnomocnenca 

vlády Slovenskej repub-
liky pre rómske komunity

Filip Struhárik 
(Denník N)

Zuzana Schaleková 
Nadácia Pontis

Lukáš Okál  
Microsoft

Jana Fúsková  
Slovenská akadémia 

vied, Pedagogická fakulta 
Trnavskej univerzity

Martin Šanta 
Národná banka Slovenska

Juraj Kováč  
Rozbehni sa!

Xénia Daniela Poslon 
Slovenská akadémia vied, 

Fakulta sociálnych  
a ekonomických vied UK

Peter Pallo  
Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu  
a športu SR

Nastaviť sledovanie dopadu aktivít projektu pomáhajú organizáciám skúsení výskumníci.
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Budujeme EDUmni klub

Absolvovaním cyklu G 3.0 sa organizácie zaraďu-
jú do alumni klubu s názvom EDUmni. Členstvom  
v tejto skupine získavajú prístup k širším aktivi-
tám Nadácie Pontis, školeniam, tréningom, ako aj  
k príležitosti ďalšieho sieťovania a užšej spoluprá-
ce s inými aktérmi nielen v oblasti vzdelávania, 
ale aj z biznisu a iných profesií. Pre členov organi-
zujeme približne raz mesačne tzv. EDUmni raňajky, 
ktoré vytvárajú priestor na diskusie o príkladoch 
dobrej praxe či prepájajú organizácie so spoloč-
nými cieľmi. Rovnako vzdelávajú v témach, ktoré 
rezonujú. Hosťkou tak bola napríklad aj Petra Fri-
drichová zo Štátneho pedagogického ústavu, ktorá 
pomohla účastníkom zorientovať sa v pripravova-
ných reformách vo vzdelávaní a v Pláne obnovy.

Inšpiratívne projekty z EDUmapy 
zaradil rezort školstva do kľúčové-
ho dokumentu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
každoročne vydáva dokument Sprievodca škol-
ským rokom (v minulosti pod názvom Pedagogic-
ko-organizačné pokyny). Obsahuje usmernenia  
k organizácii školského roka a poskytuje základné 
informácie i odporúčania k výchovno-vzdelávacie-
mu procesu. Do tejto časti sú zaradené aj odka-
zy na inšpiratívne projekty. Práve tie v EDUmape 
zhromažďujeme. Nadviazali sme preto spoluprácu 
s ministerstvom školstva a odporúčali do Sprie-
vodcu projekty, ktoré môžu školy používať.

Učitelia a učiteľky tak mohli nájsť inšpiráciu  
v podobe inovatívnych prístupov k výučbe cudzích 
jazykov, digitalizácie, globálneho vzdelávania, 
hodnotovej výchovy. Zaradené boli aj projekty 
založené na objavovaní a bádaní, či na podporu 
finančnej gramotnosti, ako aj vytvárania inkluzív-
neho prostredia v triedach.

52 podujatí v EDUpointoch

Miesta, prostredníctvom ktorých sa šíria inova-
tívne vzdelávacie prístupy, sa nazývajú EDUpoin-
ty. Nachádzajú sa v ôsmich slovenských mestách  
a prevádzajú ich koordinátori, s ktorými spolupra-
cujeme. V roku 2021 v nich zorganizovali 52 vzde-
lávacích podujatí (5 offline a 47 v online prostredí), 
ktoré zaznamenali spolu 5 903 účastí.

47
ONLINE 

vzdelávacích 
podujatí

5
OFFLINE 

vzdelávacích 
podujatí

5 903 
účastníkov 

a účastníčok
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Bratislava 
Indícia, n.o.

Zvolen 
Komenského 
inštitút

Nitra 
Mesto Nitra

Snina 
Komenského 
inštitút

Žilina 
OZ Komunitné  
vzdelávanie Kalimba 
OZ Lifestarter

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

Prešov 
V.I.A.C. – 
Inštitút  

pre  
podporu  
a rozvoj 
mládeže

2
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Budúcnosť INAK
Naša krajina potrebuje budúcich inovátorov. V jedinečnom mimoškolskom 
programe sme preto aj v roku 2021 pokračovali v rozvíjaní podnikavosti, 
mäkkých a digitálnych zručností u detí vo veku 11 až 15 rokov. Po Trnave 
sme otvorili klub aj vo Zvolene, spolu tak máme v programe 69 účastníkov  
a účastníčok.

V programe ponúkame deťom bezpečné a krea-
tívne prostredie – coworkingový klub vybavený 
digitálnymi technológiami a oddychovou zónou. 
Zlepšujú si v ňom digitálne zručnosti, kritické mys-
lenie, tvorivosť, finančnú gramotnosť, podnikavosť 
a učia sa pracovať v tíme. Dvakrát týždenne sa 
zúčastňujú vzdelávacích stretnutí, kde ich sprevá-
dzajú naši koordinátori a vyškolení vysokoškolskí 
študenti a študentky. Účastníkov počas trojročné-
ho kurikula postupne vedieme k vytvoreniu vlast-

ného nápadu, ktorý by riešil problém v ich okolí. 
Deti si skúsia vytvoriť vlastnú sociálnu inováciu.
 
Program pre deti v centre dopĺňajú rôznorodé ak-
tivity, ktoré pripravujeme vďaka spolupráci s fir-
mami, inštitúciami či univerzitami a inšpiratívnymi 
ľuďmi zo slovenského biznisu. Odbornými garant-
mi Budúcnosti INAK boli v roku 2021 PaedDr. Eva 
Klimeková, PhD.; doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. 
a PaedDr. Natália Kováčová, PhD.

2
centrá

4
dni do týždňa  

otvorené poobede

69 
účastníkov  

a účastníčok

Do programu 
sme zapojili

Budúcnosť INAK
v číslach

študentov VŠ  
na tréningoch

expertov na  
webinároch  
a návštevách

41

25

28 
prvý ročník  
programu Trnava

8 
Mentorov na  
odbornej praxi

25 
prvý ročník  
programu Zvolen

16 
druhý ročník  
programu Trnava
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V roku 2021 k trnavskému centru pribudlo ďalšie 
vo Zvolene. Jeho vznik podporilo aj mesto Zvolen.

Jedným z cieľov programu je komunikovať deťom, 
že existujú rôzne možnosti, ktoré môžu vo svojom 
živote využiť, a to bez ohľadu na zázemie, z ktorého 
pochádzajú. Aj preto vznikol klub na Základnej ško-
le Petra Jilemnického 1, ktorú navštevuje vyšší po-
čet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Inovatívne centrum sa podarilo otvoriť aj vďaka 
spolupráci a pomoci miestnej samosprávy. Vedúca 
odboru školstva Zuzana Almáši Koreňová považo-

vala za zaujímavú súčasť projektu tvorbu inová-
cie, do ktorej sa deti pustia v poslednom, treťom 
ročníku. Vnímala ju ako skvelú možnosť pomôcť 
na lokálnej úrovni. Riaditeľka školy Anna Cúttová 
ocenila, že je klub otvorený pre všetky deti bez 
rozdielu.

Vo zvolenskom centre sprevádza účastníkov  
a účastníčky programový koordinátor z Nadácie 
Pontis, vyškolení mentori a mentorky – študenti 
a študentky vysokej školy Univerzity Mateja Bela  
v Banskej Bystrici, ako aj inšpiratívni ľudia z ob-
čianskych združení či firiem z okolia.

Tím Nadácie Pontis s vedúcou odboru 
školstva, Zuzanou Almáši Koreňovou 
(druhá zľava) a riaditeľkou školy, 
Annou Cúttovou (druhá sprava).

Vo Zvolene sme otvorili  
druhé centrum  
Budúcnosť INAK
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Mentorky a mentori sú pre Budúcnosť INAK ne-
nahraditeľní. Ide o aktívnych vysokoškolákov, ktorí 
podporujú deti v programe pri získavaní zručností 
pre 21. storočie, pomáhajú koordinátorom s akti-
vitami pre účastníkov. Na oplátku im ponúkame 
priestor, kde sa môžu zlepšovať v neformálnom 
vzdelávaní, získavať kontakty a prežiť si úskalia aj 
radosti práce s deťmi. 

Predtým, ako sa mentori zapoja do práce v cen-
trách, absolvujú krátkodobý mentorský tréning. 
Ich kmeňová univerzita im ho uzná ako prax či 
súčasť predmetu. 

Série tréningov sa zúčastňujú študentky a študenti 
pedagogických fakúlt Trnavskej univerzity a Uni-
verzity Mateja Bela.

Čo o mentorskom programe hovorí jeho minu-
loročná absolventka? „Neváhajte ani sekundu. 
Program Budúcnosť INAK je výborne využiteľný aj 
do budúcej profesie. Stretnete perfektných lekto-
rov, ktorí vás budú sprevádzať zaujímavými téma-
mi workshopov, a ešte lepších organizátorov, pri 
ktorých zažijete uvoľnenú atmosféru.“ (Kika, štu-
dentka Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Za spoluprácu ďakujeme lektorom mentoriek  
a mentorov: Anne Symington-Maar (Rozmanita), 
Viktorovi Krížovi (Inklucentrum – Centrum inkluzív-
neho vzdelávania), Martinovi Kurucovi (Pedago-
gická fakulta Univerzity Komenského).

Pokračovanie mentorského 
programu a spolupráce  
s univerzitami

Školenie mentorov  
s lektorkou Annou Symington- 
Maar (dolný rad, prvá zľava).
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Do nášho vzdelávacieho kurikula je zahrnutá aj 
práca s micro:bitmi. Ide o programovateľné mini-
počítače, prostredníctvom ktorých sa žiaci môžu 
zábavnou a zrozumiteľnou formou naučiť základy 
programovania. Zároveň s micro:bitmi experimen-
tujú alebo tvoria rôzne jednoduché programy – na-
príklad hry alebo program na meranie teploty. Táto 
aktivita v nich rozvíja kreativitu a informatické mys-
lenie, teda myslenie zamerané na popis problému, 
jeho analýzu a hľadanie efektívneho riešenia.

Po prvých pozitívnych skúsenostiach a nadšených 
reakciách detí v programe Budúcnosť INAK sme 
inšpirovali vedenie základnej školy v Trnave, aby 
si aktivity, ktoré sa dejú v klube, vyskúšali počas 
vyučovania aj ostatní žiaci. A tak sa s micro:bitmi 
stretli aj ďalší siedmaci, ktorých, priamo na hodi-
nách, učili rovesníci – účastníci a účastníčky z cen-
tra Budúcnosť INAK.

Aktivity v centrách

Digitálne zručnosti rozvíjame  
u detí v programe Budúcnosť INAK  
aj pomocou micro:bitov.

Programovanie  
s micro:bitmi
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Webináre  
s inšpiratívnymi ľuďmi

Deti a mladí ľudia potrebujú mať vo svojich živo-
toch vzory, ktoré ich inšpirujú. Aj preto pre našich 
účastníkov a účastníčky v mimoškolskom progra-
me Budúcnosť INAK pripravujeme stretnutia  
s úspešnými ľuďmi, ktorí ich aj na základe vlast-
ného príbehu môžu motivovať k osobnému roz-
voju. Zároveň deťom priblížia témy, ktorým sa  

v programe venujeme – podnikavosť, technológie, 
či digitálne zručnosti. 

Medzi hostí patrili napríklad: Martin Menšík (Pro-
fesia); Mirka Uhnak (Mini Tech Institute), Alžbeta  
Irhová (Bagbet); Petra Zaťková (Lenovo Slovensko); 
Simona Hlaváčová a Jana Reháková (Baterkáreň).

SIMONA HLAVÁČOVÁ, 
JANA REHÁKOVÁ,  

Baterkáreň

ALŽBETA IRHOVÁ 
zakľadateľka 

BAGBET

MARTIN MENŠÍK 
Profesia

PETRA ZATKOVÁ 
Lenovo 

Slovensko

MIRKA UHNAK 
Mini Tech MBA
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Alumni program  
s organizáciou I AMbitious

Prijímačky na strednú školu a jej výber sú pre 
deti na druhom stupni základnej školy dôležitou 
témou. Spojili sme sa preto s neziskovou organi-
záciou I AMbitious. Jej študenti si pre našich žia-
kov zo Základnej školy Maxima Gorkého v Trnave 
pripravili zážitkové aktivity, rozdelené tematicky 
do jednotlivých workshopov. Úvodné stretnutia 
boli zamerané na sebaspoznávanie, vďaka nim 
deti hravým spôsobom zistili, čo ich baví a napĺňa. 
Ďalšie dva workshopy sa orientovali na prechod 
na strednú školu. Tému študenti z I AMbitious  
Academy poňali opäť veľmi kreatívne a vďaka nim 
sa účastníci programu Budúcnosť INAK nenútene 
dozvedeli, napr. ako sa pripraviť na prijímačky, či 
koľko si môžu podať prihlášok.

Za pridanú hodnotu považujeme to, že študenti boli 
takmer rovesníkmi našich detí a mali ešte čerstvo  
v pamäti osobné skúsenosti. Živo spomínali, čo po-
čas prijímacích skúšok zvládli, ale aj čo by urobili 
inak. Sme vďační za prepojenia, ktoré vytvárajú 
priestor na rast všetkým zúčastneným stranám.

Tému udržateľnosti sme  
premietli do kurikula

Citlivo vnímame témy, ktoré sú dôležité, rezonujú 
spoločnosťou a reflektujeme ich v našich aktivi-
tách. Jednou z takýchto tém je udržateľnosť. Netý-
ka sa iba životného prostredia, ale každej oblasti 
nášho života, objasnili nám Jana Reháková a Si-
mona Hlaváčová z trnavského sociálneho podniku 
Baterkáreň. Vďaka nim sa udržateľnosť premietla 
aj do vzdelávacieho obsahu programu. Veľa aktivít 
bolo cielene zameraných na prácu so zdrojmi, in-
formácie o klimatickej kríze. Deti sa venovali aj na 
zmene konzumného správania sa.

Letná akadémia

V príjemnom rekreačnom stredisku Prašník sme 
odštartovali Letnú Budúcnosť INAK. Postavená 
bola na príbehu „Osídľovanie novej planéty“. Deti 
totiž prijali výzvu na ňu vystúpiť, postupne ju spo-
znávať a svojou návštevou tak zabezpečiť záchranu 
ľudstva a určiť jeho smerovanie. Objavovali sme aj 
ticho a prostredie bez technológií, ruchu mesta či 
zhonu. Každé dieťa si navyše z objavenej planéty 
odnieslo jednu rastlinku, o ktorú sa na tej svojej  
(u seba doma) môže starať a bude mu tak pripo-
mínať hlavnú myšlienku letnej Budúcnosti INAK.

Letná Budúcnosť INAK  
bola plná zážitkov.
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Filantropia





Strategická filantropia
V Nadácii Pontis sme presvedčení, že filantropom je každý, komu nie je 
ľahostajné svoje okolie a chce sa podieľať na jeho pretváraní. Ak však má 
byť pomoc efektívna, je dôležité, aby sa nesústredila iba na zmierňovanie 
následkov, ale aj na odstraňovanie príčin, a mala jasný plán. Rozvoj strate-
gickej filantropie považujeme pri premene Slovenska z „montážnej dielne“ 
na krajinu s víziou pre život v 21. storočí za kľúčový. Dôraz na túto tému sme 
kládli aj v roku 2021. 

Popularizácia filantropie

V roku 2021 sme sa rozhodli priblížiť verejnosti príbe-
hy inšpiratívnych filantropov z minulosti. V Denníku  
N vyšli už štyri naše texty o slovenských filantro-
poch a filantropkách z prvej polovice 20. storočia. 
Sú to štyri silné príbehy ľudí, ktorých životný od-
kaz ukazuje tradíciu pomáhania aj na Slovensku. 
Išlo o spisovateľku Elenu Maróthy-Šoltésovú, ktorá 
aktívne pomáhala ženám k lepšiemu vzdelaniu, 
liptovského garbiara Jána Pálku, ktorý z robotní-
kov spravil akcionárov svojej fabriky, neoficiálnu 
diplomatku Marínu Paulínyovú, ktorá využila svoje 
medzinárodné kontakty, aby zachránila vojnových 
zajatcov, a bankára Michala Bosáka, ktorý „z Ameri-
ky“ pomáhal pozdvihnúť rodný Šariš.

Impact talks

Na konci mája sme pripravili ďalší zo série nefor-
málnych diskusno-interaktívnych večerov o filan- 
tropických príbehoch a sociálnych inováciách  
Impact talks. Tentoraz bolo témou prepojenie filan- 
tropie a vedy. Vedec Pavol Čekan a Pavel Luka zo 
spoločnosti ESET debatovali o tom, že ak máme 
byť krajinou inovácií, práve filantropický kapitál 
môže byť jedným z kľúčových faktorov, ktorý na-
kopne dôležité zmeny. Známy popularizátor vedy 
Samuel Kováčik alias Vedátor_sk v krátkom vstupe 
vysvetlil, čo si o altruizme „myslí“ evolúcia. Vrcho-
lom večera bol rozhovor s manželmi Dvořákovca-
mi, ktorí cez podporu mladých chemikov a che-
mičiek (ich nadácia prerozdelí až 8 miliónov eur) 
posúvajú českú vedu na svetovú úroveň. 

„Založili sme Nadáciu Experientia na 
podporu mladých vedcov. Považovali 
sme za skvelé, že môžeme peniaze, 
ktoré prišli z vedy, do vedy aj vrátiť,“ 
vysvetľujú manželia Dvořákovci.
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Na CSR Summite, najväčšom podujatí o zodpo-
vednom podnikaní, sme v októbri moderovali dis-
kusiu o filantropii v malých a stredných firmách. 
Naše pozvanie prijali Kristína Lang zo zlievarenskej 
spoločnosti Medeko Cast, Silvester Behúň z eko- 

outdoorového obchodu Wilderoben a biznis konzul-
tant Mario Fondati. Rozprávali sme sa o tom, že aj 
menšie firmy dokážu veľmi efektívne podporovať 
región, v ktorom pôsobia, ako aj o tom, že filan-
tropia môže byť v DNA firmy od samého začiatku.

„Ľudia sú prvý druh na tejto planéte, ktorý je schopný robiť niečo z čistého altruizmu,“  
povedal na Impact talks Samuel Kováčik.

O filantropii v malých a stredných firmách sme sa rozprávali so (sprava) zakladateľom firmy Wilderoben Silvestrom 
Behúňom, výkonnou riaditeľkou Medeko Cast Kristínou Lang a poradcom rodinných podnikov Mariom Fondatim.

Filantropia v malých  
a stredných podnikoch
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Impact  
Philanthropy

Filantropi a filantropky sa v zahraničí pri svojom roz-
hodovaní často opierajú o filantropických poradcov, 
ktorí im pomáhajú pretaviť ich víziu do stratégie. 
A neraz aj spravovať ich nadácie. Podobnú službu 
sme sa po roku príprav rozhodli priniesť aj na Slo-
vensko. V novembri sme oficiálne spustili profesio-
nálne filantropické poradenstvo Impact Philanthro-
py. Naše know-how a ojedinelú znalosť prostredia 
teraz chceme zdieľať so všetkými, ktorých láka fi-
lantropia, no celkom nevedia, ako na to, alebo len 
chcú byť pri pomáhaní efektívni. Služba ponúka vy-
pracovanie filantropickej stratégie, audit doterajšej 
pomoci, založenie a správu darcovského fondu či 
nadácie, meranie dopadu a veľa iného.

Filantropia  
v detskej izbe 

Začiatkom decembra sme sa rozprávali s Učiteľkou 
Slovenska Ivetou Barkovou, terénnou sociálnou 
pracovníčkou Karin Andrášikovou a olympijským 
víťazom Matejom Tóthom o tom, že aj deti sú 
schopné „páchať dobro“. Nepotrebujú pri tom na 
to žiadny talent. Úplne stačí, aby sme im vytvorili 
priestor a pekne žili, deti sa už pridajú. Na našu 
online diskusiu Filantropia v detskej izbe, kto-
rú moderoval Milan Junior Zimnýkoval, zavítalo  
60 divákov.

Už druhý rok po sebe  
sme otvorili tému výchovy 

spojenej s filantropiou. 
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Darcovské 
programy  
a nadačné 
fondy





Srdce pre deti 
Charitatívny projekt vydavateľstva Ringier Axel Springer Media Srdce pre 
deti, ktorý už jedenásty rok spravujeme v Nadácii Pontis, pomáha deťom so 
zdravotným a sociálnym znevýhodnením. V roku 2021 pokračoval v podpore 
inkluzívneho vzdelávania. 
Srdce pre deti neposkytuje financie priamo, ale 
formou nefinančnej pomoci. Stratégia projektu 
smeruje k inkluzívnemu vzdelávaniu – detí so zdra-
votným znevýhodnením alebo detí pochádzajúcich 
zo sociálne znevýhodneného prostredia. Podpora z 
projektu smeruje najčastejšie na nákup špeciálnych 
vzdelávacích pomôcok alternatívnej a augmenta-
tívnej komunikácie alebo senzorických pomôcok či 
na mzdy asistentov v školách a škôlkach. Prostred-
níctvom projektu tiež zabezpečujeme špeciálne 
vzdelávacie programy a školenia pre inštitúcie, kto-
ré sa venujú inkluzívnemu vzdelávaniu.

V roku 2021 sme navyše podporili viacero žiadostí, 
ktoré sa týkali dištančného vzdelávania alebo zvy-
šovania zamestnateľnosti rodičov detí so zdravot-
ným znevýhodnením. V programe Srdce pre deti 
bolo schválených 22 žiadostí z celého Slovenska 
v celkovej výške viac ako 38 000 eur. Najviac z 
nich bolo zo Žilinského kraja. Popri priamej pod-
pore rodín sme v roku 2021 pomohli aj viacerým 
organizáciám, ktoré prinášajú riešenia v oblasti in-
kluzívneho vzdelávania. Bolo ich spolu 6 a prispeli 
sme im sumou takmer 17 000 eur.

Verejná zbierka Srdce pre deti  
v roku 2021 - prehľad (v eur)

Názov stav  
k 1.1.2021 príjem výdaj stav  

k 31.12.2021 poznámka

Fond verejná zbierka 
Srdce pre deti SPD 

1.8.2019-30.06.2020
10 769,29 - 10 769,29 -  z verejnej zbierky 

Fond verejná 
zbierka Srdce pre 

deti SPD 01.07.2020-
31.05.2021

31 028,86 39 782,22 36 777,34 34 033,74  z verejnej zbierky 

Fond verejná 
zbierka Srdce pre 

deti SPD 01.06.2021-
30.04.2022

- 45 532,60 6 400,00 39 132,60  z verejnej zbierky 

Spolu 41 798,15 85 314,82 53 946,63 73 166,34
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Živá komunita s Opaviou 
V programe Živá komunita s Opaviou v Nadácii Pontis spolupracujeme so 
spoločnosťou Mondelez. Program je určený organizáciám, ktoré využívajú 
sociálne inovácie s dôrazom na komunitu a regionálny aspekt. 

V roku 2021, ktorý bol pilotným ročníkom progra-
mu, sme podporili projekty zamerané na sociálne 
inovácie, ktoré prispeli k zlepšovaniu prostredia 
komunít. Podporené organizácie využili inovatív-
ne prístupy na riešenie spoločenského problému a 
prispeli tak k budovaniu dôvery v miestnej komuni-
te. Adresne sa venujú potrebám jej členov a často 
stavajú na existujúcich riešeniach, ktoré kombinujú 
s novátorskými prístupmi. 

V roku 2021 bola suma 15 000 eur prerozdelená me-
dzi 5 projektov, pričom štyri z nich podporu stále 
čerpajú. Organizácie sa venovali témam ochrany ži-
votného prostredia a recyklácie, kultúrneho rozvoja 
vidieka, podpore talentu detí z marginalizovaných 
komunít, zvyšovaniu zamestnateľnosti žien a zlep-
šovaniu zručností miestnych podnikateľov.

Členovia združenia nakrútili sériu štyroch videí o tom, ako začať pliesť a háčkovať, a to aj vo verzii pre nepočujúcich 
a osoby s poruchami sluchu, ale aj pre slabozrakých a nevidiacich s hlasovým komentovaním a titulkami.
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Od začiatku  
v dobrých rukách
Spoločnosť Lidl venovala svoju pozornosť tým najmenším aj v roku 2021. 
Včasná intervencia u detí, ktoré trpia vážnym zdravotným znevýhodnením, 
 je nesmierne dôležitá a významne ovplyvňuje ich život v budúcnosti. 
Do projektu Od začiatku v dobrých rukách sa môžu 
zapojiť rodiny s deťmi so zdravotným znevýhod-
nením do veku 4 rokov. V roku 2021 bolo v rámci 
projektu podporených 52 detí v tejto vekovej ka-
tegórii. Najväčší počet žiadostí (21 %) pochádzal zo 
Žilinského kraja a následne z Nitrianskeho a Brati-
slavského kraja (po 17 %).

Pomoc tvorili predovšetkým príspevky na rehabi-
litácie a terapie pre deti s poruchami centrálnej 
nervovej sústavy a zdravotnícke pomôcky, ako 
sú senzorické hračky či logopedické pomôcky.  
V rámci projektu sme pomohli aj deťom s poru-
chami sluchu, ktoré ocenili načúvacie aparáty  
a príslušenstvo k nim. Viacerým rodinám sme po-
skytli príspevok na pohonné hmoty. Celková suma 
pomoci bola 127 400 eur.

Študenti programu I AMbitious  
z ročníka 2020/2021.
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Nadačné fondy
Nadačný fond 
Accenture v Nadácii Pontis 

Nadačný fond Accenture v Nadácii Pontis je zriade-
ný od roku 2004. Cieľom fondu je podpora vzde-
lávania, vedy, kultúry, športu, ochrana životného 
prostredia, podpora zdravia a podpora a rozvoj soci-
álnej sféry spoločnosti. 

Fond podporoval v roku 2021 vzdelávanie, získanie 
pracovných zručností, ale aj dobrovoľníctvo.

Nadačný fond 
Adient v Nadácii Pontis 

Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis bol založený 
v roku 2017. Cieľom fondu a jeho zamestnaneckého 
grantového programu je podpora mnohých organi-
zácií, ktoré sa venujú rôznemu spektru potrieb spo-
ločnosti – od podpory zdravotne znevýhodnených 
detí, cez zveľaďovanie priestoru slovenských miest 
a obcí až po rozvoj športových aktivít klubov.
 
Fond podporoval v roku 2021 verejnoprospešné 
aktivity, ako sú podpora vzdelávania, športu a so-
ciálnej pomoci.

Nadačný fond 
ARRIVA v Nadácii Pontis

Nadačný fond ARRIVA v Nadácii Pontis vznikol  
v roku 2016. Podobne ako každý rok, aj v roku 2021 
bola podpora zameraná najmä na aktivity spoje-
né s komunitným rozvojom, rozvojom športových 
možností a alternatívnych foriem dopravy s cieľom 
ochrany životného prostredia v meste Komárno. 

Fond podporil v roku 2021 zlepšenie cyklistickej in-
fraštruktúry v meste Komárno a prostredníctvom 
podpory dobrovoľníctva pomohol vyčistiť, skrášliť  
a viditeľne zlepšiť naše mestá.

Nadačný fond 
Bekeart pomáha 

Nadačný fond bol zriadený v roku 2017. 

Z Nadačného fondu Bekaert pomáha boli podpo-
rené verejnoprospešné a neziskové projekty za-
merané na zlepšenie zdravia, zvýšenie povedomia  
o bezpečnosti, ale taktiež na podporu vzdelávania, 
ktoré využíva inovatívne formy a spôsoby vyučovania.

Žiaci v ZŠ s MŠ Rišňovce pracujú s programovateľnými stavebnicami.
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Nadačný fond BNP PARIBAS  
v Nadácii Pontis 

Nadačný fond BNP PARIBAS v Nadácii Pontis vznikol 
v roku 2017. Svoje aktivity zameriava najmä na pod-
poru vzdelávania mladých ľudí. 

Preto aj v roku 2021 fond podporoval verejnopro-
spešné aktivity zamerané na podporu vzdelávania.

Nadačný fond Continental 
Automotive v Nadácii Pontis 

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

Nadačný fond podporoval v roku 2021 verejnopro-
spešné aktivity, predovšetkým v oblastiach – pod-
pora a rozvoj športu, veda a výskum a podpora 
dobrovoľníctva.

Nadačný fond Dell  
v Nadácii Pontis

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis sa od roku 2009 
strategicky zameriava na podporu vzdelávania mlá-
deže v oblasti informačných technológií. Orientuje 
sa aj na podporu komunity a rozvoj dobrovoľníc-
kych aktivít.

Fond podporoval v roku 2021 nielen verejnopro-
spešné aktivity, ale aj angažovanosť zamestnancov 
a ich zapojenie sa do aktivít neziskových organizácií 
a samosprávy, a to v oblastiach: ochrana a podpora 
zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie 
kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania a ochrany 
životného prostredia.

Nadačný fond dm drogerie 
markt v Nadácii Pontis 

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pon-
tis vznikol v marci 2013. Účelom fondu je podpora 
verejnoprospešných aktivít realizáciou grantových 
programov a priamou podporou projektov, najmä v 
oblastiach kvality života komunity, športu, výchovy 
a vzdelávania, kultúry, životného prostredia, dobro-
voľníctva, zdravia a sociálnej pomoci. 

Fond podporoval v roku 2021 verejnoprospešné 
aktivity, ale aj angažovanosť zamestnancov a ich 
zapojenie sa do aktivít neziskových organizácií a 
samosprávy v oblastiach ochrany a tvorby život-
ného prostredia, organizovania a sprostredkovania 
dobrovoľníckej činnosti, a tiež v pomoci fyzickým 
osobám v oblastiach ochrany a podpory zdravia a 
poskytovania sociálnej pomoci. 

Nadačný fond 
Embraco v Nadácii Pontis

Nadačný fond Embraco v Nadácii Pontis bol založe-
ný v roku 2015. V rámci svojich aktivít zlepšuje pod-
nikateľské zručnosti a podporuje inovatívne mysle-
nie študentov stredných škôl. Nadačný fond formou 
priamej podpory podporuje organizácie v okrese 
Spišská Nová Ves, venujúce sa športovým aktivi-
tám, vzdelávaniu, zdraviu a životnému prostrediu.
Fond podporoval v roku 2021 verejnoprospešné ak-
tivity zamerané na podporu športu, ochranu zdravia 
a bezpečnosť zdravotníkov, vzdelávanie a ochranu 
životného prostredia. 
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Fond pre transparentné 
Slovensko

Fond pre transparentné Slovensko (FpTS) vznikol 
v roku 2012 ako unikátna iniciatíva zodpovedných 
firiem, ktoré sa svojou finančnou a nefinančnou 
podporou snažia prispievať k dodržiavaniu zákonov, 
zvyšovať transparentnosť a presadzovať vysoké 
etické štandardy nielen v oblasti podnikania, ale aj 
vo verejnom živote. 

V roku 2021 FpTS podporil štyri projekty zamerané 
na zvýšenie transparentnosti, otvorenosti samo-
správ a preskúmanie volieb policajných riaditeľov. 
V spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti sme 
pripravili pilotný ročník Akadémie investigatívnej 
žurnalistiky, ktorá poskytla 10 slovenským novi-
nárom a novinárkam intenzívne odborné školenie 
za účasti slovenských i zahraničných lektorov. Päť 
absolventov získalo grant na realizáciu investigatív-
neho projektu, ktorého súčasťou bol aj mentoring. 

Nadačný fond poisťovne  
Generali v Nadácii Pontis

Nadačný fond poisťovne Generali v Nadácii Pontis 
vznikol v roku 2018. Od svojho vzniku sa venuje 
pomoci ľuďom zo znevýhodnených skupín v rámci 
celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net, kto-
rej cieľom je chrániť a zlepšovať životy jednotlivcov, 
ich rodín, ale aj celých komunít. V rámci tejto ini-
ciatívy podporuje fond aj Úniu materských centier 
a jej bezplatný program Učenie pre život, ktorý je 
určený znevýhodneným a sociálne slabým rodinám 
s deťmi vo veku 0 – 6 rokov.

Fond podporil v roku 2021 verejnoprospešné aktivi-
ty v oblasti poskytovania sociálnej pomoci.

Nadačný fond Jaguar Land Rover 
v Nadácii Pontis 

Nadačný fond Jaguar Land Rover v Nadácii Pontis 
vznikol v roku 2018. Podporuje širokú škálu zaují-
mavých aktivít najmä v oblasti ochrany životného 
prostredia, kultúry či vzdelávania.

Nadačný fond podporoval v roku 2021 verejnopro-
spešné aktivity predovšetkým oblastiach, ako je 
ochrana a podpora zdravia, podpora vzdelávania, 
podpora a rozvoj športu, a poskytovanie sociálnej 
pomoci.

Nadačný fond JCI 
v Nadácii Pontis 

Nadačný fond podporuje aktivity v oblasti vzdelá-
vania, výchovy detí a mladých ľudí a sociálnej in-
klúzie. Firma zo svojich prostriedkov v nadačnom 
fonde priamo podporuje neziskové organizácie a 
navyše sa aj aktívne zapája do dobrovoľníckeho 
podujatia Naše Mesto či Giving Tuesday. 

V roku 2021 fond podporil dobrovoľníctvo a ochranu 
a podporu zdravia.
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Fond pre podporu 
LGBT+ komunity v Nadácii Pontis 

Fond pre podporu LGBT+ komunity v Nadácii Pon-
tis je platformou partnerov, ktorým záleží na tom, 
aby bola posilňovaná diverzita v spoločnosti a pri 
nedostatku finančných zdrojov zo strany štátu boli 
podporené aktivity LGBT+ komunity na Slovensku. 

Fond podporoval v roku 2021 verejnoprospešné ak-
tivity občianskych združení, neziskových organizá-
cií, fyzických osôb a združení jednotlivcov v oblasti 
ochrany ľudských práv.

Nadačný fond Kia 
v Nadácii Pontis

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis vznikol v júni 
2019 na základe zmluvy o zriadení nadačného fon-
du. Účelom fondu je podpora rozvoja športu, výcho-
vy a vzdelávania, zachovania kultúrnych hodnôt, 
ochrana životného prostredia, vedy a výskumu, 
sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti, ochrana 
a podpora zdravia a sociálnej pomoci.

Z Nadačného fondu Kia boli podporené verejnopro-
spešné a neziskové projekty zamerané na zlepše-
nie zdravia, zvýšenie povedomia o bezpečnosti, ale 
aj podporu inovatívnych foriem vzdelávania.

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 verejnoprospešných akti-
vít – primárne sa zameriava na podporu projektov v 
oblasti zdravia, vzdelávania a rozvoja mladých ľudí.

V roku 2021 bolo z prostriedkov nadačného fondu 
zakúpené a darované prístrojové vybavenie – in-
kubátory vybavené protivírusovým filtrom, čo bolo 
významným faktorom pri ochrane zdravia novoro-
dencov špeciálne v čase pandémie ochorenia CO-
VID-19. Inkubátory boli darované novorodeneckým 
oddeleniam slovenských nemocníc, ktoré ponú-
kajú bezplatný pôrod. Konkrétne bolo zakúpených 
a darovaných 13 ks novorodeneckých inkubátorov 
COMEN B3 a 38 ks novorodeneckých inkubátorov 
COMEN B6. Inkubátory dostalo darom celkovo 50 
novorodeneckých oddelení v 50 nemocniciach.

V roku 2021 bolo z Nadačného fondu hradených 10 
detských ihrísk určených pre deti od 2 do 12 rokov. 
Ihriská boli rozdelené do 2 zón podľa veku detí – 2 
až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Ihriská spĺňajú vysoké 
bezpečnostné štandardy a svojím vybavením zod-
povedajú aj najnovším poznatkom z odboru psy-
chológie. 

Jeden z 51 inkubátorov, ktoré boli  
darované novorodeneckým oddeleniam.

Okrem zakúpenia a darovaniu inkubátorov a vy-
budovania detských ihrísk boli z Nadačného fondu 
podporené aj 2 ďalšie projekty. Občianske združe-
nie Malíček bolo podporené za účelom vydania 
bezplatnej publikácie pre rodičov a zdravotnícky 
personál, ktorý sa stará o predčasne narodené deti. 
Finančné prostriedky boli poskytnuté aj organizá-
cii Upracme Slovensko, ktorá v rámci celosvetovej 
iniciatívy Svetový čistiaci deň 2021 s dobrovoľníkmi 
pomohla pri odstraňovaní voľne pohodeného odpa-
du a čiernych skládok.
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Nadačný fond Mercedes-Benz 
Financial v Nadácii Pontis 

Nadačný fond Mercedes Benz Financial v Nadácii 
Pontis vznikol v júni 2017. Fond sa zameriava pre-
dovšetkým na podporu projektov organizácií, ktoré 
pomáhajú ľudom bez domova či ľuďom ohrozených 
stratou domova, ako aj organizácií, ktoré sa podie-
ľajú na zvyšovaní transparentnosti a sociálnej inklú-
zie na Slovensku. 

Fond podporoval v roku 2021 verejnoprospešné 
aktivity, ale aj angažovanosť zamestnancov a ich 
zapojenie sa do aktivít neziskových organizácií  
a samosprávy v oblastiach, ako sú podpora vzdelá-
vania, ochrana a podpora zdravia, podpora a rozvoj 
športu a zachovanie kultúrnych hodnôt.

Nadačný fond Metro 
v Nadácii Pontis

Nadačný fond METRO v Nadácii Pontis vznikol v roku 
2018. Od začiatku podporuje aktivity zamerané na 
ochranu životného prostredia a tiež ľudí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. 
Fond podporoval v roku 2021 verejnoprospešné 
aktivity zamerané na ochranu a tvorbu životného 
prostredia.

Nadačný fond Mobis 
v Nadácii Pontis

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

Fond podporoval v roku 2021 verejnoprospešné 
aktivity, ale aj angažovanosť zamestnancov a ich 
zapojenie sa do aktivít neziskových organizácií  
a samosprávy v oblastiach, ako sú ochrana a pod-
pora zdravia, podpora vzdelávania, podpora a roz-
voj športu a ochrana životného prostredia.

Integrácia detí vyrastajúcich  
v Centrách pre deti a rodiny  
v rámci programu BUDDY.
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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 2021 nebola vyhlásená žiadna výzva a ne-
podporil sa žiadny projekt.

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.

Nadačný fond PriceWaterhouseCoopers podporo-
val v roku 2021 verejnoprospešné aktivity, ale aj 
angažovanosť zamestnancov a ich zapojenie sa 
do aktivít neziskových organizácií a samosprávy v 
oblastiach, ako sú podpora vzdelávania, ochrana a 
podpora zdravia, podpora a rozvoj športu a zacho-
vanie kultúrnych hodnôt.

Nadačný fond PSA Slovakia 
v Nadácii Pontis

Nadačný fond PSA Slovakia v Nadácii Pontis bol za-
ložený v roku 2015.

V roku 2021 nebola vyhlásená žiadna výzva a ne-
podporil sa žiadny projekt.

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis 

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pon-
tis už od roku 2011 podporuje projekty zamerané na 
energetickú efektívnosť miest a obcí, začleňovanie 
ľudí bez domova do spoločnosti, komunitné aktivity 
zamestnancov Slovenských elektrární a vzdeláva-
nie detí zamestnancov, ktorých rodina sa nachádza 
v nepriaznivej životnej situácii.
Fond podporoval v roku 2021 verejnoprospešné 
aktivity, ale aj angažovanosť zamestnancov a ich 
zapojenie sa do aktivít neziskových organizácií a 
samosprávy v oblastiach, ako sú ochrana a podpora 
zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie 
kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania a ochrany 
životného prostredia.

Nadačný fond Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava 
v Nadácii Pontis

Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová 
sústava v Nadácii Pontis vznikol v roku 2021.
V roku 2021 nebola vyhlásená žiadna výzva a ne-
podporil sa žiadny projekt.

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 2021 nebola vyhlásená žiadna výzva a ne-
podporil sa žiadny projekt.

Nadačný fond Telekom 
pri Nadácii Pontis

Fond počas roka 2021 odovzdal projekt Online tl-
močník novému subjektu – občianskemu združeniu 
Centrum bezbariérovej komunikácie (CBBK). Vďaka 
tejto zmene sa ľuďom so sluchovým postihnutím 
skvalitní technologická úroveň služby, keďže do-
teraz využívanú aplikáciu Skype postupne nahradí 
úplne nová aplikácia Deafcom SK. Nadačný fond 
Telekom pri Nadácii Pontis bude naďalej pomáhať s 
financovaním služby, poskytovaním technologické-
ho vybavenia a know-how pre CBBK.

Nadačný fond Telekom pokračoval aj s vzdelávacím 
programom ENTER, ktorý umožňuje školám využívať 
najnovšie inovácie vo vyučovaní informatiky. V pilot-
nom ročníku podporil až 243 základných a stredných 
škôl, ktorým prerozdelil sumu 229-tisíc eur. Ku koncu 
roka 2021 fond vyhlásili 2. ročník tejto grantovej vý-
zvy a žiadosti prijímal do 31. decembra 2021. 

V rámci fondu sme aj naďalej podporovali projek-
ty v oblasti vzdelávania a sociálnych inovácií, napr. 
program Budúcnosť INAK. Nezisková organizácia 
EDUMA, n.o. mohla vďaka podpore NF Telekom re-
alizovať aktivity, ktoré podporujú súčasné a budúce 
Vnímavé školy pri prechode medzi dištančným a 
prezenčným vzdelávaním s ohľadom na podporu 
zraniteľných skupín žiakov.
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Aj vďaka podpore NF Telekom vstúpil aplikačný set 
Corvus na sprístupnenie smartfónov nevidiacim do 
svojej 3. generácie. Počas roka 2021 sa nezisková 
organizácia Touch&Speech, n.o. sústredila na ďalšie 
zjednodušovanie ovládania smartfónov bez zrako-
vej kontroly, prepájanie nevidiacich používateľov 
navzájom, ako aj intenzívnejšie prepájanie nevidia-
cich s vidiacimi. Okrem toho sa zamerala aj na vy-
lepšovanie existujúcich i tvorbu nových aplikácií a 
na skvalitňovanie používateľskej podpory. Podarilo 
sa im dosiahnuť, že súčasným používateľom Corvu-
su sa smartfóny ovládajú ešte efektívnejšie a ľah-
šie, mnohí ďalší prekonali svoj strach z neznámych 
technológií a dnes sa neboja využívať ich výhody. 
Navyše podporili vzájomnú svojpomoc nevidiacich 
a vidiacim umožnili poskytovanie lepšej asistencie.

Nadačný fond 
Tesco v Nadácii Pontis

Nadačný fond Tesco v Nadácii Pontis vznikol v roku 
2020. Fond sa zameriava na verejnoprospešné ak-
tivity predovšetkým v oblasti podpory a rozvoja 
športu, výchovy a vzdelávania, zachovania kultúr-
nych hodnôt, ochrany životného prostredia, vedy a 
výskumu, zdravia či sociálnej pomoci. 

V roku 2021 sa uskutočnili 2 edície programu „Vy 
rozhodujete, my pomáhame“ – 8. a 9. edícia, pričom 
v každej bolo podporených 231 projektov.

Nadačný fond 
Vrba – Wetzler 

Poslaním Nadačného fondu Vrbu a Wetzlera, ktorý 
vznikol v roku 2017, je šírenie povedomia o hrdin-
skom skutku dvoch väzňov niekdajšieho koncentrač-
ného tábora Auschwitz-Birkenau, ktorí utiekli, aby 
odovzdali správu svetu o realite masového vraždenia 
a na podporu aktivít, ktoré budú slúžiť ako prevencia 
pred nárastom nenávisti a antisemitizmu.

V roku 2021 bol z fondu podporený projekt, vďaka 
ktorému sa podarilo označiť prvý úsek trasy, ktorou 
utekali – na mieste, kde sa po prechode hraníc Vrba 
a Wetzler v Skalitom skrývali.

Nadačný fond 
Unilever

Nadačný fond Unilever v Nadácii Pontis vznikol v 
roku 2017.

Fond podporoval v roku 2021 CSR Summit, najväčšie 
a najstaršie podujatie o zodpovednom podnikaní v 
strednej a východnej Európe. Ide o konferenciu, 
ktorú pre odborníkov v oblasti CSR už 18 rokov or-
ganizuje Nadácia Pontis. 

Nadačný fond 
UNIQA

Nadačný fond AXA v Nadácii Pontis vznikol v marci 
v roku 2017. V januári 2021 sa nadačný fond pre-
menoval na Nadačný fond UNIQA. Jeho poslaním je 
podpora duševného zdravia. Aktivity fondu sa za-
meriavajú na podporu osvety v oblasti duševného 
zdravia, boj proti kyberšikane a podobne. V minu-
losti podporoval Nadačný fond AXA mladé talenty – 
mladým ľuďom umožňoval získať financovanie pre 
zmysluplné projekty v oblasti vzdelávania, prírod-
ných či humanitných vied. 

V roku 2021 nebola vyhlásená v rámci nadačného 
fondu žiadna výzvy a nepodporil sa žiadny projekt. 

Jedna z informačných tabúľ 
mapujúcich hrdinský útek Vrbu 

a Wetzlera v obci Skalité.
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Správa nezávislého audítora

Správnej rade, správcom a dozornej rade Nadácie Pontis:

Správa z auditu ú tovnej závierky

Názor

Uskuto nili sme audit ú tovnej závierky Nadácie Pontis („Nadácia“), ktorá obsahuje súvahu
k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok kon iaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré
obsahujú súhrn významných ú tovných zásad a ú tovných metód.

Pod a nášho názoru, priložená ú tovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finan nej situácie
Nadácie k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok kon iaci sa k uvedenému dátumu
pod a zákona . 431/2002 Z. z. o ú tovníctve v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon
o ú tovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali pod a medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on
Auditing, „ISA“). Naša zodpovednos  pod a týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednos
audítora za audit ú tovnej závierky. Od Nadácie sme nezávislí pod a ustanovení zákona . 423/2015
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona . 431/2002 Z. z. o ú tovníctve v znení neskorších
predpisov ( alej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora,
relevantných pre náš audit ú tovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení
týkajúcich sa etiky. Sme presved ení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostato ný
a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednos  správcu za ú tovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto ú tovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a verný obraz pod a zákona o ú tovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné
na zostavenie ú tovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, i už v dôsledku podvodu
alebo chyby.

Pri zostavovaní ú tovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Nadácie
nepretržite pokra ova  vo svojej innosti, za opísanie skuto ností týkajúcich sa nepretržitého
pokra ovania v innosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokra ovania
v innosti v ú tovníctve, ibaže by mal v úmysle Nadácia zlikvidova  alebo ukon i  jej innos , alebo by
nemal inú realistickú možnos  než tak urobi .

Zodpovednos  audítora za audit ú tovnej závierky

Našou zodpovednos ou je získa  primerané uistenie, i ú tovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, i už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vyda  správu audítora, ktorá vyjadruje
náš názor.  Primerané uistenie je uistenie vysokého stup a, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
pod a ISA vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknú
v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene
o akáva , že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvni  ekonomické rozhodnutia používate ov,
uskuto nené na základe tejto ú tovnej závierky.



V rámci auditu uskuto neného pod a ISA, po as celého auditu uplat ujeme odborný úsudok
a zachovávame  profesionálny skepticizmus. Okrem toho tiež:

 Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti ú tovnej závierky, i už v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskuto ujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká
a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostato né a vhodné na poskytnutie základu pre náš
názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko
v dôsledku chyby, pretože podvod môže zah a  tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné
vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnú
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za ú elom vyjadrenia názoru
na efektívnos  interných kontrol Nadácie.

 Hodnotíme vhodnos  použitých ú tovných zásad a ú tovných metód a primeranos  ú tovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskuto nené štatutárnym orgánom.

 Robíme záver o tom, i štatutárny orgán vhodne v ú tovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokra ovania v innosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, i existuje
významná neistota v súvislosti s udalos ami alebo okolnos ami, ktoré by mohli významne
spochybni  schopnos  Nadácie nepretržite pokra ova  v innosti. Ak dospejeme k záveru, že
významná neistota existuje, sme povinní upozorni  v našej správe audítora
na súvisiace informácie uvedené v ú tovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostato né,
modifikova  náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu
vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobi , že Nadácia
prestane pokra ova  v nepretržitej innosti.

 Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah ú tovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, i ú tovná závierka zachytáva uskuto nené transakcie a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu
a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov
internej kontroly, ktoré po as nášho auditu zistíme.

Správa k alším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výro nej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výro nej správe, zostavenej pod a
požiadaviek zákona o ú tovníctve. Náš vyššie uvedený názor na ú tovnú závierku sa nevz ahuje
na iné informácie vo výro nej správe.

V súvislosti s auditom ú tovnej závierky je našou zodpovednos ou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výro nej správe a posúdenie, i tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou ú tovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali po as auditu ú tovnej
závierky, alebo sa inak zdajú by  významne nesprávne.

Posúdili sme, i výro ná správa Nadácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o ú tovníctve.



Na základe prác vykonaných po as auditu ú tovnej závierky, pod a nášho názoru:

 informácie uvedené vo výro nej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s ú tovnou
závierkou za daný rok,

 výro ná správa obsahuje informácie pod a zákona o ú tovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o ú tovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  sme získali po as
auditu ú tovnej závierky, sme povinní uvies , i sme zistili významné nesprávnosti vo výro nej správe,
ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia,
ktoré by sme mali uvies .

19. mája 2022
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU . 257

Ing. Peter Bobík, štatutárny audítor
Licencia UDVA . 1065



Súvaha k 31. 12. 2021 (v eur)

Strana aktív
Bežné účtovné obdobie Bezprostr. pred-

chádz. účt. obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU  750 407,78  -466 398,83  284 008,95  303 812,81 
1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK  258 244,03 -230 736,83  27 507,20  42 137,30 

Softvér  244 243,85  -229 176,83  15 067,05  42 137,30 
Ost. dhod. nehmotný majetok  1 560,00 -1 560,00  -  - 
Obstaranie dlhodob.nehmot. Majetku  12 440,18  -  12 440,18  - 

2. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK  484 860,75 -235 662,00  249 198,75  261 675,51 
Stavby  414 736,75 -172 799,95  241 936,80  252 305,16 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí  16 445,40 -9 183,45  7 261,95  9 370,35 
Drobný dlhodobý hmotný majetok  53 678,60 -53 678,60  -  - 

3. DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK  7 303,00  -  7 303,00  - 
Podiel. CP a podiely  
v obch.spol. s podstat.vplyvom  7 303,00  -  7 303,00  - 

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU  4 449 869,02  -  4 449 869,02  3 953 012,50 
2. DLHODOBÉ POHĽADÁVKY 80 415,90  - 80 415,90   231 637,13 

Ostatné pohľadávky 80 415,90  - 80 415,90  231 637,13 
3. KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 55 825,80  -  55 825,80  100 350,09 

Pohľadávky z obchodného styku  34 724,17  -  34 724,17  23 736,32 
Ostatné pohľadávky 21 101,63  -  21 101,63  76 613,77 
Iné pohľadávky  -  -  -  - 

4. FINANČNÉ ÚČTY  4 313 627,32  -  4 313 627,32  3 621 025,28 
Pokladnica  2 273,95  -  2 273,95  2 637,90 
Bankové účty  4 311 353,37  -  4 311 353,37  3 618 387,38 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU  4 632,80  -  4 632,80  4 752,84 
1. Náklady budúcich období  4 632,80  -  4 632,80  4 752,84 

MAJETOK celkom 5 204 909,60 -466 398,83  4 738 510,77  4 261 578,15 

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

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU  3 651 164,71  3 392 969,80 
1. Imanie a peňažné fondy  3 487 193,24  3 333 636,41 

Základné imanie  155 027,67  155 027,67 
Peň. fondy tvorené podľa osob. predpisu  3 332 165,57  3 178 608,74 

3. Neyvsporiadaný výsledok hospodár. min.rokov  59 333,39  13 362,77 
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  104 638,08  45 970,62 

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU  18 703,53  25 745,56 
1. REZERVY  16 178,07  8 274,03 

Krátkodobé rezervy  16 178,07  8 274,03 
2. DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 354,38  1 452,77 

Záväzky zo sociálneho fondu 354,38  1 452,77 
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY  2 171,08  16 018,76 

Záväzky z obchodného styku  1 132,75  1 609,14 
Záväzky voči zamestnancom  942,21  - 
Zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpeč.  - -57,90 
Daňové záväzky  95,82  14 212,62 
Ostatné záväzky  0,30  254,90 

4. BANKOVÉ VÝPOMOCI A PÔŽIČKY  -  - 
Bežné bankové úvery  -  - 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU  1 068 642,53  842 862,79 
Výnosy budúcich období  1 068 642,53  842 862,79 

VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU  4 738 510,77  4 261 578,15 
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Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2021 (v eur)

Číslo 
účtu Náklady

Činnosť
Bezprostr. pred-

chádz. účt. obdobieHlavná  
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

501 Spotreba materiálu  37 187,37  14 075,50  51 262,87  45 240,95 
502 Spotreba energie  1 824,36  171,50  1 995,86  2 612,70 
511 Opravy a udržiavanie  2 692,03  1 835,35  4 527,38  4 626,33 
512 Cestovné  1 221,43  726,90  1 948,33  1 730,35 
513 Náklady na reprezentáciu  4 315,13  6 162,00  10 477,13  7 970,57 
518 Ostatné služby  697 017,21  178 550,42  875 567,63  866 276,09 
521 Mzdové náklady  299 480,57  49 273,00  348 753,57  255 865,15 
524 Zákonné soc. a zdrav. poistenie  104 072,44  17 850,00  121 922,44  86 253,40 
527 Zákonné sociálne náklady  5 830,67  4 348,50  10 179,17  7 662,17 
528 Ostatné sociálne náklady  -  -  -  - 
532 Daň z nehnuteľností  301,10  224,90  526,00  - 
538 Ostatné dane a poplatky  854,59  172,60  1 027,19  1 039,81 
541 Zmluvné pokuty a penále  -  -  -  - 
542 Ostatné pokuty a penále  30,00  -  30,00  - 
543 Odpísané pohľadávky  -  -  -  - 
544 Úroky  0,04  -  0,04  0,21 
545 Kurzové straty  64,60  8,70  73,30  2 299,43 
546 Dary  1 512,56  -  1 512,56  16 305,30 
548 Manká a škody  -  -  -  2 325,00 
549 Iné ostatné náklady  2 296,86  1 314,90  3 611,76  3 766,90 
551 Odpisy DNM a DHM  23 630,24  15 916,80  39 547,04  38 361,80 
556 Tvorba fondov  85 804,96  -  85 804,96  86 263,23 
558 Tvorba a zúčtovanie opr. položiek  -  -  -  - 
562 Poskyt. prísp. iným účt.jednotkám  1 061 613,90  -  1 061 613,90  809 717,69 
563 Poskytnuté príspevky fyz. osobám  46 197,92  -  46 197,92  - 
565 Poskytnuté prísp. z podielu dane  2 018 933,86  -  2 018 933,86  1 744 738,89 
567 Poskytnuté prísp. z ver. zbierky  63 378,63  -  63 378,63  157 755,51 

Účtovná trieda 5 celkom, spolu náklady  4 458 260,47  290 631,07  4 748 891,54  4 140 811,50 

Číslo 
účtu Výnosy

Činnosť
Bezprostr. pred-

chádz. účt. obdobieHlavná  
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

602 Tržby a príspevky z faktur.aktivít 99 721,46 329 733,00 429 454,46 0

644 Úroky  -  -  -  - 

645 Kurzové zisky  272,14  -  272,14  1 294,90 

646 Prijaté dary  4 969,06  -  4 969,06  18 468,04 

649 Iné ostatné výnosy  -  -  -  440 349,50 

651 Tržby z predaja dlhod.hmot.majetku  -  82,00  82,00  11,00 

654 Tržby z predaja materiálu  -  3,00  3,00  - 

656 Výnosy z použitia fondu  465 857,88  -  465 857,88  465 351,27 

662 Prijaté príspevky od iných organizácií  1 403 629,28  -  1 403 629,28  1 172 973,62 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb  229 598,82  -  229 598,82  160 274,07 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane  2 242 524,91  -  2 242 524,91  1 852 311,69 

667 Prijaté príspevky z verejnej zbierky  85 314,82  -  85 314,82  86 263,23 

Účtová trieda 6 celkom, spolu výnosy  4 531 888,37  329 818,00  4 861 706,37  4 197 297,32 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  73 627,90  39 186,93  112 814,83  56 485,82 

591 Daň z príjmov  -  8 176,75  8 176,75  10 515,20 

595 Dodatočné odvody dane z príjmov  -  -  -  - 

Výsledok hospodárenia po zdanení  73 627,90  31 010,18  104 638,08  45 970,62 
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Prehľad o nákladoch v členení podľa druhu a činnosti nadácie 
za rok 2021 (v eur)

 Grantový program 2021 v %

Grantové programy z Fondov, ostatné granty / Inklúzia a Budúcnosť Inak  1 013 878,56 21%

Grantové programy z Fondov, ostatné granty / Tím nadačných fondov Žilina  1 853 834,44 39%

Granty slovenským MVO/ Kto pomôže Slovensku (KPS) a iné  38 182,60 1%

Granty deťom v rámci projektu Srdce pre deti  60 496,96 1%

Granty slovenským MVO / projekt Dobrá Krajina  14 193,43 0%

Granty na šírenie inovatívnych prístupov vo vzdelávaní / Generácia 3.0  41 900,00 1%

Granty v rámci projektov Od začiatku v dobrých rukách a Chlebodarca  136 209,14 3%

Granty slovenským MVO / Naše Mesto  31 597,60 1%

Priame programové náklady 

Konferencia o zodpovednom podnikaní - CEE CSR Summit  50 472,48 1%

Via Bona Slovakia  77 690,13 2%

Business Leaders Forum - správa, web, ost. aktivity, fir. dobrovoľníctvo  90 075,95 2%

Charta Diverzity a CSR vzdelávanie  44 754,51 1%

Naše Mesto  72 782,60 2%

Dobrá krajina  23 121,06 0%

Programy Giving Tuesday, Advokáti Pro Bono, KPS  80 142,95 2%

Grantové programy - správa, monitoring, rozvoj / Tím nadačných fondov Žilina  166 022,34 3%

Generácia 3.0  147 099,84 3%

Asociácia firemných nadácii  12 098,47 0%

Srdce pre deti VZ - tvorba fondov/zákonný účtovný predpis  85 804,96 2%

Program Budúcnosť INAK  227 948,08 5%

Grantové programy - správa, monitoring, rozvoj / Inklúzia  187 959,08 4%

Administratívne náklady 

Administratívne a rozvojové náklady  292 626,36 6%

 Spolu  4 748 891,54 100%

Spoločenská zodpovednosť  264 970,03 6%

Komunita  258 043,28 5%

Nadačné fondy Žilina  2 019 856,78 43%

Admin  292 626,36 6%

Generácia 3.0  188 999,84 4%

Inklúzia a Budúcnosť Inak  1 724 395,25 36%

  4 748 891,54 100%
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2021 2020 v %

Prijatý podiel dane „2%“ - použité na projekty a granty

Podiel zaplatenej dane z príjmov FO a PO - 2%  2 242 524,91  1 852 311,69 46,1%

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  699 118,92  369 113,40 14,4%

Grant z Interreg Central Europe na projekt Vzdelávania  20 000,00  51 523,93 0,4%

Prijaté príspevky na projekt Generácia 3.0  
(granty, dary od firiem a fyzických osôb)  223 050,99  199 737,99 4,6%

Prijaté príspevky na činnosť AsFIN  12 598,47  - 0,3%

Grant z Operačného programu EÚ Ľudské zdroje  46 522,74  38 236,23 1,0%

Prijaté príspevky do Fondu pre transparentné Slovensko  93 512,47  237 660,49 1,9%

Prijaté príspevky na projekty, správu fondov  
a ostatné aktivity Inklúzie a Budúcnosť Inak  325 209,80  255 839,92 6,7%

Prijaté príspevky na projekty Zodpovedného podnikania,  
Via Bona Slovakia, CSR summit, Charta Diverzity  100 145,75  102 225,60 2,1%

Prijaté príspevky na projekty a ostatné  
aktivity Komunity a Naše Mesto  93 602,85  78 910,13 1,9%

Prijaté príspevky na správu grantov,  
ostatné príspevky Strategickej filantropie  19 466,11  - 0,4%

Prijaté vecné dary použité na granty a projekty  4 969,06  18 468,04 0,1%

Výnosy z činnosti:

Výnosy z aktivít: príspevky na BLF, CSR Summit, CSR vzdelávanie, 
Firemné dobrovoľníctvo, Naše Mesto, Advokátov Pro Bono  348 413,00  320 301,80 7,2%

Výnosy z aktivít: administrácia fondov, AsFin  79 379,01  120 047,70 1,6%

Výnosy z aktivít: iné ostatné  1 662,45  - 0,0%

Ostatné výnosy z činnosti

Úroky bankové - bežné účty  -  - 0,0%

Kurzové zisky  272,14  1 294,90 0,0%

Tržby z predaja hmotného majetku  85,00  11,00 0,0%

Výnosy z použitia fondov:

Admin z fondov z podielu zaplatenej dane - 2%  209 276,74  156 654,03 4,3%

Admin z fondov tvorených z darov  40 343,09  35 456,99 0,8%

Projekty z fondov z podielu zaplatenej dane - 2%  121 501,87  87 476,29 2,5%

Projekty z fondov tvorených z darov  8 960,98  8 737,89 0,2%

Povinné účtovanie Verejných zbierok výnosy použitie fondov  85 775,20  177 026,07 1,8%

Prijaté príspevky - do verejnej zbierky

Prijaté príspevky na projekty Darcovského portálu Dobrá krajina  -  24 758,62 0,0%

Prijaté príspevky Darcovský projekt Srdce pre deti  85 314,82  61 504,61 1,8%

SPOLU výnosy  4 861 706,37  4 197 297,32 100,0%

Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu za rok 2021 (v eur)
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Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu za rok 2021

Prehľad o nákladoch v členení podľa druhu za rok 2021

Prehľad o nákladoch v členení podľa činnosti za rok 2021

Spoločenská zodpovednosť

Administratívne náklady

Prijaté príspevky z podielu dane

53 %

6 %

67 %

27 %

9 %

38 %

Komunita

Grantová činnosť

Prijaté príspevky z grantov a darov

Nadačné fondy Žilina

Programy Nadácie Pontis

Výnosy z činnosti a ostatné výnosy

Admin

Generácia 3.0

Inklúzia a Budúcnosť INAK

6 % 5 %

6 %

43 %
4 %

36 %
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Prehľad darcov v roku 2021 – právnické osoby

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

Interactive Advertising Bureau Slovakia Orange Slovensko, a. s.

Accounting ATLAS s. r. o. IRON Mountain Slovakia, s. r. o. OZ BILLA ľuďom 

Americká obchodná komora SR Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. Pfizer Luxembourg SARL, org. Zložka

ARKON, a. s. Kaufland Slovenská republika v. o. s. Philip Morris Slovakia s. r. o.

Atos IT Slutions and Services s. r. o. Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej 
banky Philip Morris International

Bekaert Hlohovec, a. s. Lenovo (Slovakia) s. r. o. Nadácia Televízie Markíza

British Council Lidl Slovenská republika, v. o. s. Nadácia Tesco

Continental Automotive Systems Slovakia 
s. r. o. Lyreco CE SE Nadácia VÚB 

Curaden Slovakia s. r. o. Magna PT s. r. o. NN Životná poisťovňa

ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o. McDonald´s Slovakia spol. s r. o. PIXEL FEDERATION, s. r. o.

Československá obchodná banka, a. s. Medline Profesia, spol. s r.o. 

DEDOLES, s. r. o. Mercedes-Benz Financial Services Slovakia 
s. r. o. SAPIENTIA, s. r. o. 

Dell s. r. o. Mesto Trnava Slovak Telekom, a. s.

Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka METRO Cash&Carry SR s. r. o. Slovenská sporiteľňa, a. s.

o.z. Diversity Pro Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a 
športu SR Slovenské elektrárne a. s.

dm drogerie markt s. r. o. Ministerstvo život.prostredia SR SLOVNAFT, a. s. 

EOS KSI Slovensko, s. r. o. Mondelez Europe Services Swiss Re Management AG, organiz.zložka

Ernst & Young s. r. o. MTS, s. r. o. TaylorWessing e/n/w/

ESET, spol. s. r. o. Nadácia Allianz TESCO STORES SR, a. s.

Faurecia Automotive Slovakia s. r. o. Nadácia Centra pre filantropiu vacuumlabs s. r. o.

Férová nadácia O2 Nadácia ESET Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

FORTUNA SK, a. s. Nadácia KIA Motors Slovakia VÚB, a. s.

Generali Poisťovňa, a. s. Nadácia Slovenskej sporiteľne Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 
a. s.

GlobalGiving Nadácia SPP Websupport, s. r. o. 

Hillbridges, s. r. o. Nestlé Slovensko s. r. o.

ING Business Shared Services B.V. organ.zložka O2 Slovakia, s. r. o. 
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Prijatý podiel dane
v roku 2021

Prehľad darcov v roku 2021 - fyzické osoby

Accenture s. r. o. DXC Technology s. r. o. O2 Slovakia, s. r. o. 

Accenture Services, s. r. o. DXC Technology Information Services PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. 

Accenture Technology Solutions Slovakia, s. r. o. Embraco Slovakia, s. r. o. (NIDEC) PricewaterhouseCoopers Advisory s. r. o. 

Adient Innotec Metal Technologies s. r. o. Foxconn Slovakia, s. r. o. PricewaterhouseCoopers  
Česká republika, s. r. o.

Adient Slovakia s.r.o Generali Poisťovňa, a. s. PricewaterhouseCoopers TAX, s. r. o. 

Allen & Overy Gestamp Nitra s. r. o. Prvá stavebná sporiteľna, a. s. 

Amazon /Slovakia/ s. r. o. GSK Financial a. s. RealSoft s. r. o. 

ARRIVA Liorbus, a. s. Heineken Slovensko, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, 
a. s. 

Arriva Michalovce , a. s. Heineken Slovensko Distribúcia, s. r. o. Slovenské elektrárne a. s.

ARRIVA NITRA a. s. Heineken Slovensko Sladovne, a. s. Sport.sk, s. r. o. 

ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť Hillbridges, s. r. o. Stentors advokátska kancelária, s. r. o. 

Arriva Service s. r. o. ING Business Shared Services 
B.V. org. zložka Slovak Telekom, a. s. 

ARRIVA SLOVAKIA a. s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. TUBEX SLOVAKIA s. r. o. 

ARRIVA Trnava, a. s. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 
spol. s r.o. Unilever Slovensko, spol. s r.o.

Asseco Central Europe, a. s. Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. UNIQA d.s.s., a. s. (historicky AXA d.s.s., a. s.)

Bekaert Hlohovec, a. s. Lidl Slovenská republika, v.o.s.  
(stála prevádzkáreň) UNIQA d.d.s., a. s. (historicky AXA d.d.s., a. s.)

BiPoly projekt development and services, s. r. o. Mercedes-Benz Financial Services 
Slovakia s. r. o. United classifieds s. r. o. 

Blue Magic Picture METRO Cash&Carry SR s. r. o. VIAN s. r. o. 

Colonnade Insurance S.A., pobočka  
poisťovne z iného členského štátu METRO Group Properties SR s. r. o. VIRTUALS s. r. o. 

DELL, s. r. o. Mobis Slovakia, s. r. o. Websupport, s. r. o. 

dm drogerie markt s. r. o. NARKS-INFOSERVIS a. s.  

• Ďakujeme za finančnú podporu programu Generácie 3.0 všetkým 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 2021 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 Avenue, 1B, 100 28 
New York, Spojené Štáty Americké. 

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

Správna rada Nadácie:

JUDr. Lucie Schweizer, (SCHWEIZER LEGAL, s. r. o.) predsedníčka správnej rady,
Martina Králová (konzultantka),
Lenka Surotchak (ESET),
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. 

Nadácia vznikla a existuje, aby napĺňala a podporovala verejnoprospešné účely v zmysle zákona o 
nadáciách a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sú najmä: 

• realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
• podpora a rozvoj vedy, výskumu, vzdelania, športu
• podpora, rozvoj a ochrana kultúry a duchovných hodnôt, vrátane rozvoja komunít 
• ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt

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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• ochrana a podpora zdravia 
• ochrana práv detí a mládeže 
• organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti
• poskytovanie sociálnej pomoci
• plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v 

ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou
• rozvoj filantropie, darcovstva a spoločenskej zodpovednosti firiem a jednotlivcov

Nadácia poskytuje peňažné a nepeňažné prostriedky tretím osobám, spravuje majetok nadácie, vrá-
tane nadačných fondov a vykonáva ďalšiu činnosť, najmä realizáciou vlastných programov a investícií 
v súlade s jej verejnoprospešným účelom ako aj za účelom účinnejšieho využitia alebo zhodnotenia 
svojho majetku.

(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.

Nadácia nadobudla v r. 2021 stopercentný podiel v spoločnosti Pontis Impact s. r. o. , IČO 44 330 235, 
historický názov Verdeo s. r. o. 
Zápis v OR SR 19.10.2021, vložka č. 53943/B.

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

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 15 13

Z toho počet vedúcich zamestnancov 3 1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 0 0

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť 
pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 22 23
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(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

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, 
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe 
predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov 
z majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia majetku do používania. Nehmotný majetok, 
ktorého obstarávacia 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.

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 
Nadácia neobstarala dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou ani neviedla takýto maje-
tok v evidencii.

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 
Nadácia neobstarala dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom ani neviedla takýto majetok v 
evidencii.

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, 
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe 
predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z 
majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia majetku do používania. Hmotný majetok, kto-
rého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR a doba použiteľnosti je dlhšia 
ako jeden rok, sa zaúčtuje 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.

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 
Nadácia neobstarala dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou ani neviedla takýto majetok v 
evidencii.

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

g) dlhodobý finančný majetok obstaraný kúpou 
Dlhodobý finančný majetok vedie v obstarávacej cene. Nadácia nadobudla 100%-ný obchodný 
podiel spoločnosti Pontis Impact, s. r. o.  k 19.10.2021.

h) 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. 
2021 nevykázala na účte zásob žiadne nespotrebované zásoby.

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, 
Nadácia nevytvárala zásoby vlastnou činnosťou.
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j) zásoby obstarané iným spôsobom, 
Nadácia neobstarávala zásoby iným spôsobom.

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

l) krátkodobý finančný majetok, 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjad-
ruje opravnou položkou.

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

n) 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 nevyčerpané 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 obsta-
rávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, 
uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

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

p) deriváty, 
Nadácia neeviduje deriváty. 

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

r) výnosy 
Vystavené faktúry za vlastné výkony a tovar obsahujú daň z pridanej hodnoty v prípade, ak ide o 
plnenia, na ktoré sa vzťahuje zákon o DPH č. 222/2004 Z.z. – podľa §2 - sú to najmä služby majúce 
povahu charitatívnej 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, charitatívnej reklamy a iné 
ostatné výnosy.

s) 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 podpísanej zmluvy o darovaní (prijatie) na bankový účet, nadácia zaúčtuje na ťarchu 
finančných účtov pohľadávok 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. 
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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 zá-
vierka, sa účtuje na ťarchu účtu nákladov a v prospech účtu záväzkov voči prijímateľovi grantu len 
schválená a zároveň aj vyplatená časť prostriedkov grantu, v čiastke určenej pokynom na úhradu.  
 
V prípade, že je v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo strany darcu zadefinovaná 
povinnosť poskytnúť konkrétnemu projektovému partnerovi určitú časť celej sumy grantu, o tejto 
časti grantu účtuje Nadácia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, aj na strane pohľa-
dávky voči darcovi a VBO a rovnako aj na strane záväzku voči zmluvnému partnerovi (grantistovi) 
a NBO.

t) 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.

u) 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 percento zo zaplatenej dane z príjmov na ťarchu účtov v bankách  
a v prospech účtu výnosov. Zostatok príspevku z podielu zaplatenej dane, ktorý bude spotre-
bovaný v nasledujúcom období sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje 
v prospech účtu Výnosy budúcich období. V prípade príspevku z podielu zaplatenej dane od 
spoločností, s ktorými je uzavretá zmluva o nadačnom fonde, sa takýto nespotrebovaný 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:

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:
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(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje oprav-
né 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 ob-
dobie, a to

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

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

c) 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 
nehmotné-
ho majetku

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
nehmotný 

majetok

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účt. obdobia 0 244 243,85 0 1 560,00 0 0 245 803,85

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0

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 1 560,00 12 440,18 0 258 244,03

Oprávky

Stav na začiatku účt. obdobia 0 202 106,55 0 1 560,00 0 0 203 666,55

Prírastky 0 27 070,28 0 0 0 0 27 070,28

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0

Stav na konci účtov. obdobia 0 229 176,83 0 1 560,00 0 0 230 736,83

Opravné položky

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 42 137,30 0 0 0 0 42 137,30

Stav na konci účtov. obdobia 0 15 067,02 0 0 12 440,18 0 27 507,20
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Dlhodobý 
hmotný majetok

Bežné účtovné obdobie

Pozemky Stavby

Samostat-
né hnu-

teľné veci 
a súbory 
-prístroje, 
zariadenia

Dopravné 
prostried-

ky

Pesto-
vateľské 

celky 
trvalých 
porastov

Stádo 
a ťažné 
zvieratá

Ostatný 
dlhodobý 
majetok

Obstara-
nie dlho-
dobého 

hmotného 
majetku

Poskytnu-
té pred-
davky na 
dlhodobý 
hmotný 
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie

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

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 12 459,63 0 0 12 459,63

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav na konci 
účtovného obdobia 0 414 736,75 16 445,40 0 0 0 53 678,60 0 0 484 860,75

Oprávky

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

Prírastky  10 368,36 2 108,40 0 0 0 0 0 0 12 476,76

Úbytky  0 0 0 0 0 12 459,63 0 0 12 459,63

Stav na konci 
účtovného obdobia  172 799,95 9 183,45 0 0 0 53 678,60 0 0 235 662,00

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 0 252 305,16 9 370,35 0 0 0 0 0 0 261 675,51

Stav na konci 
účtovného obdobia 0 241 936,80 7 261,95 0 0 0 0 0 0 249 198,75

(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 v r. 2021 účtovala o dlhodobom finančnom majetku z dôvodu nadobudnutia 100%-ného po-
dielu (odkúpenie) v obchodnej spoločnosti Pontis Impact s. r. o.  (historický názov Verdeo. s. r. o. ). 
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 3.8.2021, zápis v OR SR dňa 19.10.2021 (oddiel Sro, vložka 
č. 53943/B, IČO 44 330 235). Podiel bol odkúpený v hodnote 7 303,00 €.

(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.

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Pokladnica, ceniny 2 273,95 2 637,90

Bežné bankové účty 4 311 353,37 3 618 387,38

Bežné bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 0 0

Peniaze na ceste 0 0

Spolu 4 313 627,32 3 621 025,28

| strana 101 



Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

Pohľadávka voči partnerovi – MŠ SR/ OPĽZ (315,6314) – tím 
INKLÚZIA 80 415,90 136 436,16

Pohľadávka voči partnerovi – INTERREG Central Europe (315,83) 
– tím VZDELÁVANIE 0 80 200,97

Pohľadávka voči partnerovi – Európska komisia CR tím (315,300) 8 851,63 44 857,43

 Pohľadávka voči darcom –tím INKLÚZIA (315,25) 2 250,00 17 829,86

Odberateľské faktúry v lehote splatnosti (311,000) 33 446,89 16 759,92

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

Pohľadávka voči darcom Fondu pre Transp. Slov. (315,24) 0 7 755,48

Pohľadávka voči darcom – VIA BONA (315,20) 0 6 000,00

Pohľadávka voči darcom –tím KOMUNITA (315,95) 0 5 171,00

Poskytnuté prevádzkové preddavky (314,00 + 314,01) 0,48 386,00

Spolu 134 964,90 325 396,82

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

Odberateľské faktúry po lehote splatnosti 1 276,80 6 590,40

Spolu 1 276,80 6 590,40

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

Náklady budúcich období 4 632,80 4 752,84

Spolu 4 632,80 4 752,84

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

Pohľadávky v lehote splatnosti 134 964,90 325 396,82

Pohľadávky po lehote splatnosti 1 276,80 6 590,40

Spolu 136 241,70 331 987,22

Pohľadávky po lehote splatnosti sú nasledovné:

Pohľadávky v lehote splatnosti

(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.

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období.
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(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa po-
ložiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to 

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo 
zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne pro-
spešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne;

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

c) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného úč-
tovného 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, 663).  
 
Úbytky na účte fondu 412 predstavujú použitie financií z fondov na poskytnuté granty (účty 562, 
563 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):

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 3 178 608,74 3 486 362,14 3 332 805,31 3 332 165,57

Fond reprodukcie 0 0 0 0 0

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

Fondy zo zisku: 59 333,39 104 638,08 0 0 163 971,41

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 13 362,77 0 0 45 970,62 59 333,39

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 45 970,62 104 638,08 0 - 45 970,62 104 638,08

Spolu imanie a fondy 3 392 969,80 3 591 000,22 3 332 805,31 0 3 651 164,71
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Fond názov
Stav na začiatku bežné-
ho účtovného obdobia Prírastky Úbytky 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 

Fond Slov.elektrizač. prenos. súst. 2% 21/22 (412,0012) 0 282 114,61 0 282 114,61

Fond Arriva 2% 19/21 (412,0120) 4 095,04 0 4 095,04 0

Fond Arriva 2% 21/22 (412,0122) 0 27 422,18 14 139,07 13 283,11

Fond Arriva dar (412,0130) 100,00 0 100,00 0

Fond TESCO dar (412,0140) 2 380,00 353 900,00 346 840,00 9 440,00

Fond Adient 2% 20/22 (412,0210) 18 568,11 0,00 18 250,40 317,71

Fond Adient 2% 21/22 (412,0222) 0 2 287,29 0 2 287,29

Fond Mercedes-Benz FS dar (412,0250) 0 8 000,00 0 8 000,00

Fond Mercedes-Benz FS 2% 20/22 (412,0270) 28 364,37 0,00 28 364,37 0,00

Fond Mercedes-Benz FS 2% 21/22 (412,0272) 0 28 413,01 0 28 413,01

Fond METRO dar (412,0350) 27 086,61 410,00 0 27 496,61

Fond METRO 2% 20/22 (412,0360) 0 30 551,20 0 30 551,20

Fond METRO 2% 19/21 (412,0370) 33 542,50 0,00 33 542,50 0,00

Fond METRO 2% 21/22 (412,0380) 0 47 234,19 967,40 46 266,79

Fond Vrba Wetzler dar (412,0400) 188,85 0,00 188,85 0,00

Fond poisťovne Generali dar (412,0430) 0 1 306,01 1 286,65 19,36

Fond poisťovne Generali 2% 19/21 (412,0450) 30,34 0 30,34 0,00

Fond poisťovne Generali 2% 21/22 (412,0460) 0 192 965,69 59 829,45 133 136,24

Fond BNP Paribas 2% 20/22 (412,1100) 3 068,00 0 3 068,00 0

Fond JCI 2% 21/22 (412,1500) 0 7 775,96 7 775,96 0

Fond Unilever 2% 19/21 (412,1700) 3 557,06 0 3 557,06 0

Fond Unilever 2% 21/22 (412,1800) 0 10 344,50 1 869,79 8 474,71

Fond KIA 2% 19/21 (412,2200) 23 039,41 0,00 23 039,41 0,00

Fond Jaguar Land Rover 2% 19/21 (412,2300) 10 801,25 0,00 10 801,25 0,00

Fond Jaguar Land Rover 2% 20/22 (412,2310) 19 900,67 0,00 4 081,21 15 819,46

Fond Jaguar Land Rover 2% 21/22 (412,2320) 0,00 29 263,59 0,00 29 263,59

Fond Transp. Slovensko 2% 21/22 (412,2500) 0,00 29 175,06 0,00 29 175,06

Fond Transp. Slovensko 2% 20/22(412,2700) 30 000,00 21 000,00 51 000,00 0,00

Fond Transp. Slovensko mimo 2% (412,2800) 18 891,47 62 824,94 57 740,56 23 975,85

Fond Slovak Telecom 2% 20/22 (412,3100) 655 289,94 0,00 637 970,49 17 319,45

Fond Slovak Telecom DAR (412,3200) 291 812,97 221 000,00 16 425,00 496 387,97

Fond Slovak Telecom 2% 21/22 (412,3300) 0,00 859 810,71 30 948,87 828 861,84

Fond Continental 2% 20/22 (412,3700) 13 991,89 0,00 13 991,89 0,00

Fond Continental 2% 19/21 (412,3900) 3 183,69 0,00 3 183,69 0,00

Fond Embraco 2% 19/21 (412,4000) 20 604,80 0,00 20 604,80 0,00

Fond Embraco 2% 20/22 (412,4100) 106 904,81 0,00 86 057,28 20 847,53

Fond Embraco 2% 21/22 (412,4200) 0,00 77 792,39 0,00 77 792,39

Fond Uniqa (Axa) 2% 20/22 (412,4700) 6 752,95 0,00 0,00 6 752,95

Fond Uniqa (Axa) 2% 21/22 (412,4800) 0,00 34 475,84 0,00 34 475,84

Fond Accenture DAR (412,5000) 81 232,00 0,00 69 571,50 11 660,50

Fond Accenture 2% 19/21 (412,5100) 0,00 2 309,85 2 309,85 0,00

Fond Accenture 2% 20/22 (412,5200) 511,14 0,00 0,00 511,14

Fond Accenture 2% 21/22 (412,5300) 0,00 29 847,86 20 895,67 8 952,19

Fond Ver.zbierka Srdce pre deti 1.8.19-30.6.20 
(412,5500) 10 769,29 0,00 10 769,29 0,00

Fond Ver.zbierka Srdce pre deti 1.7.20-31.5.21 
(412,5600) 31 028,86 39 782,22 36 777,34 34 033,74
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Fond názov
Stav na začiatku bežné-
ho účtovného obdobia Prírastky Úbytky 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 

Fond Ver.zbierka Srdce pre deti 1.6.21-30.4.22 
(412,5700) 0,00 45 532,60 6 400,00 39 132,60

Fond dm drogerie markt 2% 20/22 (412,6100) 15 236,21 0,00 15 236,21 0,00

Fond dm drogerie markt 2% 20/21 (412,6110) 0,00 46 528,98 39 778,02 6 750,96

Fond dm drogerie markt DAR (412,6200) 11 621,09 22 687,46 23 146,59 11 161,96

Fond Ver. zbierka Dobrá Krajina 1.1.-30.11.20 (412,6500) 11 754,20 0,00 11 754,20 0,00

Fond DK mimo VZ (412,6610) 20 126,62 0,00 20 126,62 0,00

Fond LIDL 2% 21/22 (412,7300) 0,00 519 827,96 0,00 519 827,96

Fond LIDL 2% 20/22 (412,7400) 473 273,00 0,00 377 741,93 95 531,07

Fond LIDL dar (412,7500) 206 800,45 0,00 204 000,00 2 800,45

Fond LIDL 2% 19/21 (412,7600) 448 831,13 0,00 448 831,13 0,00

Fond pre podp. LGBT+ kom dar (412,7700) 3 616,10 37 059,41 34 335,08 6 340,43

Fond pre podp. LGBT+ kom 2% 20/22 (412,7800) 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00

Fond pre podp. LGBT+ kom 2% 21/22 (412,7900) 0,00 2 200,00 0,00 2 200,00

Fond Mobis 2% 20/22 (412,8000) 118 441,43 0,00 111 264,79 7 176,64

Fond Mobis 2% 19/21 (412,8100) 1 246,15 0,00 1 246,15 0,00

Fond Mobis 2% 21/22 (412,8110) 0,00 177 706,91 0,00 177 706,91

Fond Bekaert dar (412,8200) 31 821,16 25 000,00 31 915,35 24 905,81

Fond Bekaert 2% 19/21 (412,8300) 2 203,31 0,00 2 203,31 0,00

Fond Bekaert 2% 20/22 (412,8400) 40 755,18 0,00 39 802,68 952,50

Fond Bekaert 2% 21/22 (412,8410) 0,00 93 156,19 0,00 93 156,19

Fond Slovenské elektrárne 2% 20/22 (412,9100) 255 865,12 0,00 250 231,64 5 633,48

Fond Slovenské elektrárne DAR(412,9200) 26 409,42 8 000,00 26 892,34 7 517,08

Fond pomoc pomáhajúcim 2% 19/21 (412,9301) 2 550,88 0,00 2 550,88 0,00

Fond DELL DAR (412,9400) 0,00 11 534,89 7 153,49 4 381,40

Fond DELL 2% 19/21 (412,9500) 3 822,75 0,00 3 822,75 0,00

Fond DELL 2% 20/22 (412,9600) 23 555,24 0,00 21 995,44 1 559,80

Fond DELL 2% 21/22 (412,9601) 0,00 46 139,58 0,00 46 139,58

Fond PWC 2% 19/21 (412,9700) 1 679,99 0,00 1 679,99 0,00

Fond PWC 2% 20/22 (412,9900) 31 103,29 0,00 27 834,69 3 268,60

Fond PWC 2% 21/22 (412,9910) 0,00 50 981,06 589,05 50 392,01

Spolu 3 178 608,74 3 486 362,14 3 332 805,31 3 332 165,57

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

Účtovný zisk za rok 2020 vo výške 45 970,62 EUR bol vysporiadaný nasledovne:
Správna rada Nadácie Pontis schválila na svojom zasadnutí dňa 16. septembra 2021 preúčtovať vý-
sledok hospodárenia za účtovné obdobie k 31. decembru 2020 na výsledok hospodárenia minulých 
období. 
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O rozdelení účtovného zisku za účtovné obdobie k 31. decembru 2021 vo výške 104 638,08 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 2021 na výsledok 
hospodárenia minulých rokov. 

Názov položky Bežné účtovné obdobie

Účtovný zisk 45 970,62

Rozdelenie účtovného zisku: 

Prevod do nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov 45 970,62

Prídel do základného imania 0

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu 0

Prídel do fondu reprodukcie 0

Prídel do rezervného fondu 0

Prídel do fondu tvoreného zo zisku 0

Prídel do ostatných fondov 0

Úhrada straty minulých období 0

Prevod do sociálneho fondu 0

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

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

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Stav na začiatku 
účtovného 

obdobia
Tvorba Použitie Zrušenie Stav na konci úč-

tovného obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho: 0 0 0 0 0

Zákonné dlhodobé rezervy 0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé rezervy 0 0 0 0 0

Krátkodobé rezervy, z toho: 8 274,03 16 178,07 8 274,03 0 16 178,07

Zákonné krátkodobé rezervy, z toho: 8 274,03 16 178,07 8 274,03 0 16 178,07

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku 
vrátane sociálneho zabezpečenia 8 272,83 16 176,87 8 272,83 0 16 176,87

Rezerva na audit 1,20 1,20 1,20 0 1,20

Ostatné krátkodobé rezervy 0 0 0 0 0

Rezervy spolu 8 274,03 16 178,07 8 274,03 0 16 178,07
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b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. Krátkodobé záväzky  
v lehote splatnosti zahŕňajú

Stav na začiat-
ku účtovného 

obdobia
Prírastky Úbytky

Stav na konci 
účtovného 

obdobia

Ostatné záväzky 500,00 2 272 134,57 2 273 241,04 -606,47

Granty pre MVO poskytnuté (325,10) 0 2 129 644,14 2 129 644,14 0

Ostatné záväzky (325,00+325,30) 0 93 988,14 94 594,61 -606,47

Ostatné záväzky – platby kartou (325,55+325,56) 0 10 274,39 10 274,39 0

Zmluvy o dielo – ZOD (325,60+325,61) 500,00 31 110,71 31 610,71 0

Ostatné záväzky – správca budovy (325,80) 0 7 117,19 7 117,19 0

Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

Daňové záväzky 95,82 14 212,62

Záväzky voči zamestnancom, ZP a SP 942,21 -57,90

Dodávateľské faktúry (321+326) 1 739,22 1 109,14

Ostatné záväzky (účet 325,30+379) -606,17 254,90 

Zmluvy o dielo - ZOD (325,60+61) 0 500,00

Krátkodobé záväzky celkom 2 171,08 16 018,76

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

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

Druh záväzkov

Stav na konci

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádza-
júceho účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti 0 111,48

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 2 171,08 16 018,76

Krátkodobé záväzky spolu 2 171,08 16 130,24

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 354,38 1 452,77

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov 0 0

Dlhodobé záväzky spolu 354,38 1 452,77

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 2 525,46 17 583,01

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,
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e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu.

f) 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 
bankového účtu.

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

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 1 452,77 1 492,97

Tvorba na ťarchu nákladov 1 356,81 1 123,30

Tvorba zo zisku 0 0

Čerpanie 2 455,20 1 163,50

Stav k 31. Decembru 354,38 1 452,77

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období: 

Na analytických účtoch k syntetickému účtu 384 - Výnosy budúcich období sa účtuje o výške prijaté-
ho 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.  
 
Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výnosov budúcich období:

Stav na začiat-
ku účtovného 

obdobia
Prírastky Úbytky

Stav na konci 
účtovného 

obdobia

Položky výnosov budúcich období celkom: 842 862,79 945 700,01 719 920,27 1 068 642,53

Zostatková hodnota dlhodobého majetku: 17 888,89 0 817,50 17 071,39

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

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

Zost.hodnota dlhodobého  majetku obstaraného  z podielu dane 17 888,89 0 817,50 17 071,39

Zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu a zostatok nepoužitej časti podielu 
zaplatenej dane: 824 973,90 945 700,01 719 102,77 1 051 571,14

- Granty, dary, príspevky zmluvné VZDELÁVANIE (384,11) 126 474,74 58 183,87 116 474,74 68 183,87

- Granty, dary, príspevky zmluvné INKLÚZIA (384,12) 418 457,26 415 243,18 411 490,44 422 210,00 

- Granty, dary, príspevky zmluvné CR (384,30) 41 590,49 8 000,00 41 590,49 8 000,00

- Granty, dary, príspevky zmluvné KOMUNITA (384,31+384,20) 42 315,79 13 072,08 42 315,79 13 072,08

- Granty, dary, príspevky VZ SPD (384,121) 3 773,44 5,00 3 778,44 0

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

- VBO podiel dane všeobecný (384,80) 142 324,18  451 195,88  103 452,87  490 067,19
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Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

Príspevky na činnosť Business Leaders Forum 602,1100 (649,10) 172 260,00 176 370,00

Správa grantových programov 602,21+602,2110 (649,45+649,46) 79 721,46 120 047,70

Naše mesto - účastnícky poplatok 602.100 (649,80) 65 778,00 44 431,80

Charitatívna reklama nad limit 20 000tis. eur 602.12 (649,21) 74 150,00 74 500,00

Charitatívna reklama do limitu 20 tis. eur 602,22 (649,41) 20 000,00 20 000,00

Firmy komunite, vzdelávanie 602,111 + 602,1111 (649,20) 17 545,00 5 000,00

Spolu 429 539,46 440 360,50

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

Nadácia si neprenajímala majetok formou finančného prenájmu.

Nadácia si neprenajímala majetok formou finančného prenájmu. Nadácia uzavrela zmluvu o prenájme 
osobného vozidla KIA CEED formou operatívneho prenájmu s firmou Business Lease Slovakia. Výška 
mesačnej splátky pre rok 2021 bola dohodnutá na 369,48€ mesačne, od júna 2021 bola navýšená na 
sumu 373,90 EUR a nájom trvá 48 mesiacov od septembra 2018 do septembra 2022.

(17) Nadácia Pontis má k 31. decembru 2021 uzavreté zmluvy, ktorých plnenie sa bude realizovať v 
rokoch 2022 a neskôr:

7700143 O. S. a M. S.  | účet 315,22
Celková suma projektu: 50 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2021 10 000,00 EUR

7000046 European Commission (Európska komisia) | účet 315,30
Celková suma projektu: 56 699,97 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2021 8 851,63 EUR

7000054 Ministerstvo školstva vedy a výskumu SR, | účet 315,6314
Celková suma projektu: 199 436,16 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2021 80 415,90 EUR

7100113 Lidl | účet 315,25
Celková suma projektu: 750,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2021 750,00 EUR

7100125 Nadácia Centra pre filantropiu-NF Kaufland | účet 315,25
Celková suma projektu: 1 500,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2021 1 500,00 EUR

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za charitatívnu reklamu a služby v rámci hlavnej činnosti s uvedením ich opisu a vyčísle-
ním hodnoty tržieb podľa hlavných druhov – číslo účtu za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
je uvedené v tabuľke nižšie v zátvorke v každom riadku tabuľky napr. (649,10):
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Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

Prijaté príspevky od právnických osôb 662 1 402 851,66 1 172 973,62

Prijaté príspevky od fyzických osôb 663 229 598,82 160 274,07

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných 
poplatkov a iných ostatných výnosov: 

(3) Štruktúra príspevkov prijatých fyzických osôb (663):

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

Prijaté príspevky na Generáciu 3.0, Inklúziu a Budúcnosť Inak 228 945,26 159 726,99

Ostatné príspevky jednotlivcov na činnosť Nadácie Pontis 1 153,56 547,08

Spolu 230 098,82 106 274,07

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

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

Tesco do fondu mimo 2% (662,14) 326 610,00 176 770,00

Ostatné dary od firiem a MVO na aktivity INKLÚZIE (662,88+662,89) 313 930,44 253 652,89
Prijaté príspevky LIDL do fondu mimo 2% (662,51) 200 000,00 35 530,96
Ostatné dary od firiem a MVO na aktivity KOMUNITY (662,72+662,73) 93 602,85 73 910,13
Ostatné dary od firiem a MVO na CSR aktivity 
(662,70+662,71+662,92) 74 145,75 76 225,60

Accenture - príspevok do fondu mimo 2% (662,500) 51 000,00 59 800,00
OPĽZ Ministerstvo školstva a IUVENTA  
pre program Budúcnosť Inak (662,6314+662,87) 66 522,74 38 236,23

Prijaté príspevky od MVO na vzdelávanie (662,81) 43 697,94 51 314,60
Príspevky firiem do Fondu pre transparentné Slovensko (662,95) 40 231,47 96 775,12
Príspevky firiem do Fondu Bekaert (662,82) 27 965,35 5 662,85
Prijaté príspevky LGBT + komunity dar (662,77) 28 304,10 0,00

Slovenské elektrárne do fondu mimo 2% (662,40) 26 892,34 18 590,58

Ostatné dary od firiem na Via Bona (662,30) 26 000,00 26 000,00
Prijaté príspevky do fondov mimo 2% (662,47+662,48+662,49) 20 871,70 17 049,50
Ostatné dary od firiem (662,74+662,79) 16 583,94 0,00
 Asociácia firemných nadácií (662,6199) 12 598,47 0,00
Slovak Telekom do fondu mimo 2% (662,46) 10 000,00 18 500,00
Prijaté príspevky od firiem a MVO pre TRANSP (662,966+662,97) 9 583,06 89 570,77
Generali, DELL do fondov mimo 2% (662,044+662,075) 7 286,65 0
Dary firiem PSA, Philip Morris,  
Slov.elektrárne na EDU projekty (662,80) 5 255,40 5 000,00

Prijaté príspevky ostatné (662,0000+662,093+662,094) 2 513,39 16 193,90
Príspevky pre program Generácia 3.0 (662,53) 28,83 35 000,00
Prijaté príspevky na admin nadácie (662,94) 4,86 1 630,95
Interreg Central Europe (662,01) 0 51 523,93
Metro(2019), JCI, Mercedes do fondov mimo 2% 
(662,035+662,44+662,52) 0 16 535,61

Prijaté príspevky - Pomoc pomáhajúcim (662,19) 0 4 500,00
Ostatné dary od firiem a MVO na DK aktivity (662,60+662,61) 0 5 000,00

Spolu 1 403 629,28 1 172 973,62
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(5) Štruktúra tržieb z predaja majetku: 

(6) Štruktúra príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane na účtoch 656 v bežnom a bezprostredne 
predchádzajúcom období a minutých za rok 2021 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

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

Tržby z predaja majetku 651 + 654 85,00 11,00

Spolu 85,00 11,00

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

Slovak Telekom, a. s.  2% aj DAR 138 824,82 80 874,56

LIDL 2% aj DAR 53 848,06 0

Embraco 2% 26 268,22 834,15

Výn.z použ.fondu SE/2%projekty 19 196,00 0

Firmy cez vklady do Fondu pre transp. Slovensko mimo 2% 16 798,14 20 477,66

Arriva2% aj DAR 14 239,07 1 516,68

Metro 2% aj DAR 12 947,68 0

Mobis 2% 11 844,14 15 110,99

Accenture 2% aj DAR 11 787,28 18 333,07

Mercedes Benz Fin. Services 2% aj DAR 9 358,85 4 630,65

KIA 2% 8 739,41 71 770,00

dm drogerie markt 2% aj DAR 8 242,90 4 917,55

Bekaert 2% aj DAR 8 025,52 7 779,80

LenovoLGBT 2% aj DAR 6 030,98 0

Výn.z použ.fondu JCI/ 2% 5 777,60 11 255,79

Unilever 2% 5 426,85 9 734,75

Continental 2% 4 586,78 342,00

Generali 2% 3 624,90 7 333,71

DELL 2% aj DAR 3 509,01 3 689,31

PricewaterhouseCoopers 2% 3 110,33 0

BNP Paribas 2% 3 068,00 856,81

Adient 2% 3 013,61 0

Jaguar 2% 1 632,46 0

Výnosy z použ.fondu iné 0,07 0

Uniqa (Axa) 2% 0 16 131,64

Spolu 380 082,68 275 589,12 
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Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

LIDL a. s. 776 725,00 28 361,95

Slovak Telekom, a. s.  531 395,30 368 784,40
Slovenské elektrárne, a. s. 221 035,64 0
MOBIS a. s. 100 666,80 120 148,00
Embraco a. s. 80 393,86 37 519,94
Ostatné príspevky 62 711,78 7 880,04
Generali Poisťovňa, a. s. 56 234,89 55 973,01
Firmy do Fondu pre transparentné Slovensko 51 000,00 43 000,00
dm drogerie markt, s. r. o. 43 864,22 19 860,00
Bekaert Hlohovec, a. s. 37 930,47 67 814,93
Firmy do programu Naše Mesto 27 998,85 380,00
PricewaterhouseCoopers Slovensko,s. r. o.  PricewaterhouseCoopers 
Legal s. r. o.  PricewaterhouseCoopers Advisory, s. r. o.  26 993,40 28 387,46

DELL s. r. o. 24 173,62 29 381,08
Johnson Controls International spol. s r.o. 22 228,36 35 000,00
Metro Cash & Carry SR s. r. o. 21 562,22 1 554,86
Accenture, s. r. o. , 19 989,74 27 966,80
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o. 18 005,52 30 250,00
Trim Leader Slovakia s. r. o. /Adient 15 236,79 27 601,85
Kia Motors Slovakia s. r. o. 14 300,00 857 846,80
Firmy do programu Generácia 13 732,20 5,80
Jaguar Land Rover Slovakia, s. r. o. 13 250,00 8 000,00
Continental Automotive Systems Slovakia, s. r. o. 12 588,80 28 350,17
Firmy do programov Inklúzie a Budúcnosť Inak 9 833,98 5 000,00
Firmy na programy Zodpovedného podnikania  
CEE CSR Summit a Charta diverzity 7 334,28 0

Firmy do programu Firemné dobrovoľníctvo 8 880,04 0
Firmy do programov Komunita 8 245,40 1 854,60
Firmy príspevky do SPD 6 550,33 520,41
ARRIVA Slovakia a. s. 4 095,04 9 555,09
Firmy do fondu Pomoc pomáhajúcim 2 550,88 6 197,00
Lenovo, LGBT+ komunita 2 200,00 0
Odpis 1/40 z časti 2% použité na kúpu nehnuteľnosti 817,50 1 117,50
PCA Slovakia s. r. o. 0 4 000,00

Spolu 2 242 524,91 1 852 311,69

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

Finančné výnosy, z toho: 272,14 1 294,90

Kurzové zisky, z toho: 272,14 1 294,90

kurzové zisky ku dňu účtovnej závierky 0 0

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 0 0

Úroky 0 0

(7) Štruktúra príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane na účtoch 665 v bežnom a predchádzajú-
cich obdobiach a minutých v roku 2021 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

(8) Opis a suma významných položiek finančných výnosov.
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Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 892 520,47 880 603,34

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 1,20 1,20

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky 1,20 1,20

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 892 519,27 880 602,14

Zmluvní živnostníci 588 594,12 577 627,39

Sprostredkované cestovné, ubytovanie, diéty a poistenie 6 487,20 1 644,67

Odborné programové konzultácie 13 390,00 15 255,00

Propagácia programov (grafika, inzercia, PR, tlač) 76 072,16 92 138,94

Konferencie - prenájom, eventové náklady 39 553,83 38 997,60

Náklady na reprezentáciu 10 477,13 7 970,57

Preklady 18 042,92 18 253,57

Ostatné služby (prieskumy, kopírovanie, servis PC) 29 202,58 19 930,23

Operatívny leasing 4 194,94 4 853,49

Autorské honoráre 32 841,51 30 863,93

Telefóny, internet a poštovné, doprava 14 601,26 14 916,83

Cestovné 1 948,33 1 730,35

Opravy a udržiavanie 4 527,38 4 626,33

Služby webstránky 21 329,74 22 240,50

Školenia, konferencie, semináre 10 201,45 3 874,65

Software 5 683,66 6 555,13

Členské poplatky 3 020,00 5 161,06

Platby nájomného správcovi 9 245,09 11 163,56

Monitoring médií 2 896,69 2 304,00

Notár, právne služby 209,28 494,34

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 1 583,23 3 365,02 

Ostatné dane a poplatky (vrátane platieb do autorských fondov) 1 553,19 1 039,81

Ostatné pokuty a penále 30,00 0

Manká a škody – krádež vlámaním 0 2 325,00

Ostatné (vrátane úrokov) 0,04 0,21

Finančné náklady, z toho: 3 685,06 6 056,98

Kurzové straty, z toho: 73,30 2 299,43

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 0 420,85

Ost. významné položky finančných nákladov (iné ostatné náklady) 
– 549, z toho: 3 611,76 3 766,90

Bankové poplatky 2 181,80 2 486,27

Poistenia 1 308,88 1 229,28

Iné – zaokrúhlenie, ostatné náklady daň. uznané  
(trovy súdne, exekútor,...) 121,08 51,35

(9) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných 
nákladov a iných ostatných nákladov. 
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(10) Náklady na správu nadácie (vrátane výdavkov na zhodnotenie majetku nadácie): 

(11) Prehľad o účele použitia a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie  
|a o zostatku podielu zaplatenej dane na použitie v nasledujúcich obdobiach.

Účel použitia podielu zaplatenej dane
Bežné účtovné obdobie

Schválené správ. radou Skutočne vynaložené

Náklady na správu nadácie, z toho:  1 550 474,00 1 451 645,85

a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 
 (vrátane výdavkov na obstaranie)  48 000,00  21 052,06 

b) propagácia verejnoprospešného 
 účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu  120 000,00  97 401,90 

c) prevádzka nadácie  900 000,00 837 505,03 

d) odmena za výkon funkcie správcu  77 000,00  77 807,00 

e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu  10 000,00  1 948,33 

f) mzdové náklady  346 900,00  403 048,18 

g) na prevádzku charitatívnej lotérie 0 0 

h) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie  48 574,00  12 883,35 

Poznámka: správna rada schválila náklady (výdavky) na správu s možnosťou presunu rozpočtu medzi 
jednotlivými položkami členenia do výšky 15% celkovej sumy.

Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma v bežnom  
účtovnom období

Použitá suma v bez-
prostredne predchádzajú-

com účtovnom období

Poskytnuté granty z podielu dane (665,xx okrem 665,00+01+02) 2 178 995,63 1 843 314,15

Interne realizované projekty z fondov z podielu dane (665,00+01+02) 63 529,28 8 997,54

Projekty realizované z podielu dane + náklady na administráciu 
fondov (656,xx) 318 934,50 465 351,27

Spolu použitie v roku 2 561 459,41 2 317 662,96

Spolu zostatok podielu zaplatenej dane na 384 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádza-
júce účtovné obdobie

V tom na účte 384,11 893,83 9 942,20

V tom na účte 384,12 14 083,89 15,18

V tom na účte 384,121 0 3 773,44

V tom na účte 384,3 5 000,00 7 334,28

V tom na účte 384,31 6 248,00 16 979,42

V tom na účte 384,80 451 195,88 132 336,73

Spolu 477 421,60  170 381,25
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(13) Štruktúra poskytnutých príspevkov z 2% je uvedená v nasledujúcom prehľade:

(12) Opis a suma významných položiek finančných nákladov.

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádza-
júce účtovné obdobie

Granty z fondu Lidl 776 725,00 28 361,95

Granty z fondu Slovak Telekom 476 286,86 291 385,95

Granty z fondu Slovenské elektrárne 225 229,04 0

Granty z fondu Mobis 100 666,80 120 148,00

Granty z fondu Embraco 79 343,86 37 519,94

Granty z fondu Generali 56 234,89 55 973,01

Granty z fondu FpTS 49 833,23 43 000,00

Granty z fondu dm drogerie markt 43 864,22 19 860,00

Granty z fondu Bekaert 37 930,47 67 814,93

Granty z fondu PricewaterhouseCoopers Slovensko 24 150,00 28 387,46

Granty z fondu Dell 23 462,67 29 381,08

Granty z fondu Metro 21 562,22 1 554,86

Granty z fondu Accenture 19 989,74 27 966,80

Granty z fondu Mercedes 18 005,52 15 250,00

Granty z fondu Adient 15 236,79 27 601,85

Granty z fondu Kia 14 300,00 857 846,80

Granty z fondu Jaguar Land Rover 13 250,00 8 000,00

Granty z fondu Continental 12 588,80 28 350,17

Granty z fondu SPD 5 730,35 0

Granty z fondu Arriva 4 095,04 9 555,09

Granty z fondu Pomoc pomáhajúcim 2 550,00 6 197,00

Granty z fondu LGBT+ komunity 2 200,00 0

Granty z fondu Johnson Controls 1 998,36 35 000,00

Granty z fondu PCA Peugeot 0 4 000,00

Granty ostatné -6 300,00 1 584,00

Spolu 2 018 933,86 1 744 738,89

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádza-
júce účtovné obdobie

Finančné náklady, z toho: 3 564,02 8 391,54

Kurzové straty, z toho: 73,30 2 299,43

kurzové straty ku dňu účtovnej závierky 0 420,85

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 3 490,72 6 092,11

Úroky 0,04 0,21

Poistenia 1 308,88 1 229,28

Bankové poplatky 2 181,80 2 486,27

Spoluúčasť na poistnej udalosti, iné 0 51,35

Škoda – krádež vlámaním 0 2 325,00
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Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádza-
júce účtovné obdobie

Granty z fondu Tesco z daru 562,14 346 840,00 176 770,00

Poskyt. príspevky z fondu LIDL z daru 562,75 287 460,81 168 730,06

Granty z programu Philip Morris 562,093 91 045,00 0

Granty z fondu Accenture z daru 562,07 51 000,00 59 300,00

Granty ostatné drobné z daru 562,093 42 376,96 51 083,75

Poskyt. príspevky Generácia 3.0 z darov 562,53 41 900,00 76 246,50

Príspevky organizáciám - Naše Mesto z darov 562,06 31 597,60 19 955,58

Granty z Fondu pre transparentné Slovensko z darov 562,70 28 907,33 143 043,30

Poskyt. príspevky z fondu Bekaert z daru 562,82 27 965,35 5 662,85

Granty z fondu LGBT+ komunity z darov 562,77 21 344,10 0

Granty z fondu Slovenské elektrárne z daru 562,095 17 348,04 18 590,58

Granty z dm drogerie markt fondu z daru 562,097 16 901,70 17 049,50

Granty z programu Kto pomôže Slovensku 562,093 16 847,22 0

Poskyt.prísp./Inklúzia z darov 562,88 11 358,24 0

Granty z programu Billa Chlebodarca z daru 562,76 10 984,69 23 336,19

Granty z fondu Slovak Telekom z daru 562,05 10 000,00 18 500,00

Granty z fondu DELL z daru 562,075 6 000,00 0

Granty z fondu Generali z daru 562,044 1 286,65 0

Poskyt.prísp./Dobrá Krajina z darov 562,02 261,43 9 493,77

Granty z fondu Vrba Wetzlerz daru 562,094 188,78 420,00

Granty z fondu Johnson Controls z daru 562,60 0 5 785,61

Granty z fondu Mercedes-Benz FS z daru 562,52 0 10 750,00

Granty z fondu Pomoc pomáhajúcim z darov 562,19 0 4 500,00

Poskytnuté príspevky / priame granty 562,500 0 500,00

Spolu 1 061 613,90 809 717,69

(14) Štruktúra poskytnutých príspevkov mimo 2% je uvedená v nasledujúcom 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:

Jednotlivé druhy nákladov za Suma

Overenie účtovnej závierky 1,20

Spolu 1,20
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Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádza-
júce účtovné obdobie

Hospodársky výsledok 112 814,83 56 485,82

Nedaňové náklady a neuhradené služby §17 ods.19 14 425,73 13 392,19

Ostatné položky 4 443 835,94 3 877 180,11

Pripočítateľné položky spolu 4 458 261,67 3 890 572,30

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane 4 346 579,95 3 492 352,62

Príjmy oslobodené 185 308,42 404 631,90

§ 17 ods.19 zákona zaplatené v zdaňovacom období 251,21 1,20

Odpočítateľné položky spolu 4 532 139,58 3 896 985,72

Základ dane 38 936,92 50 072,40

Daň 21% 8 176,75 10 515,20

Preddavky za zdaňovacie obdobie 9 476,14 0

Preddavky vybrané zrážkou 0 0

Daňový preplatok - 1 299,39 0

Daň k úhrade 0 10 515,20

Názov - projekt Zdaniteľné 
výnosy

Zdaniteľné 
náklady

Hosp.výsledok 
zdaňovaný

n/a Bankové úroky 0 0 0

21013 Služby členom BLF 91 175,95 89 482,42 1 693,53

21023 CSR Summit 25 770,04 27 665,24 - 1 895,20

21033 Via Bona Slovakia 30 645,05 28 929,93 1 715,12

21043 Charta Diverzity 10 364,48 7 839,34 2 525,14

21053 Audity stratégie CR 4 100,00 2 910,00 1 190,00

41013 Naše mesto 67 596,44 57 760,01 9 836,43

41023 + 41043 Advok.ProBono + Firmy komunite 14 051,59 11 116,56 2 935,03

51013 Generácia G.3 3 820,00 3 809,28 10,72

61313 Budúcnosť Inak 2 500,00 2 481,90 18,10

11003 Admin 79 709,45 58 636,39 21 073,06

10003 Ost. výnosy – predaj majetku 85,00 0 85,00

SPOLU 329 818,00 290 631,07 39 186,93

(16) Informácie o daniach z príjmov:

V roku 2021 tvorili najväčšiu časť zdaniteľných výnosov nasledovné príjmy: za charitatívnu reklamu  
k oceňovaniu Via Bona, z účastníckych poplatkov za dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto, za chari-
tatívnu 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, vypočíta-
né pomerným podielom prislúchajúcim k projektu.

Prehľad výnosov – zdaniteľných - v tabuľke:
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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:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, 
či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik ne-
závisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, preto-
že 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

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty  
alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych,  
licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

 
Nadácia neeviduje takéto položky.

strana 118 |



(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.

a) Nenastali žiadne zmeny v orgánoch nadácie. 

b) Riziká a možné dopady spojené s pandémiou koronavírusu: 
Z dôvodu stále pokračujúcich zmien pandemickej situácie a nemožnosti presne predvídať všet-
ky budúce účinky/dopady pokračujeme v monitorovaní potenciálneho dopadu, naše programy 
plánujeme vo viacerých verziách a tieto plány priebežne upravujeme podľa pravdepodobnosti 
vývoja situácie. 

V dôsledku karanténnych opatrení presúvame termíny viaceré naše podujatia a aktivity, ktoré si vyža-
dovali stretávanie. Pre časť podujatí meníme formát na online podujatia. V prípade predpokladaného 
zníženia príjmov alebo zmeny formátu podujatí primerane znižujeme plánované rozpočty nákladov na 
jednotlivé projekty. 

Konflikt na Ukrajine zatiaľ znamenal presmerovanie časti našich financií a aktivít na podporu Ukrajin-
cov a pomáhajúcich organizácií, tzn. preorganizovanie interných kapacít. Potenciálne môže mať dopad 
na naše aktivity rastúca inflácia, navyšujúca náklady na personál, nákup potrebných tovarov a služieb.

Najvýznamnejší dopad by malo zníženie výnosu z podielu dane. Ako najväčší prijímateľ podielu dane 
na Slovensku (v našom prípade najmä právnických osôb) predpokladáme nižší výnos prijatý v rokoch 
2022 aj 2023. Táto skutočnosť nás ovplyvní výraznejšie s ročným oneskorením (teda v rokoch 2023  
a 2024 - 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 kapacít a 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 pan-
démie a konfliktu na Ukrajine 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

Členom správnej a dozornej rady Nadácie Pontis v roku 2021 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 29 000,00 EUR, Mgr. Michal 
Kišša 29 000,00 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 2021 zabezpečovala svoje financovanie nezávisle 
a samostatne mimo Nadácie Pontis.

V roku 2021 Nadácia Pontis odkúpila 100 %-ný podiel v obchodnej spoločnosti – historický názov spo-
ločnosti Verdeo s. r. o.  - Pontis Impact s. r. o.  V roku 2021 Pontis Impact s. r. o.  zabezpečoval svoje 
financovanie nezávisle a samostatne mimo Nadácie Pontis. 
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Č. zmluvy Prijímateľ / 
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ACC_ZGP20_03 Mensa Slovensko IQ olympiáda -  
10. ročník súťaže

Uskutočnil sa 10.ročník olympiády, ktorej sa zúčastnilo 540 detí 
z celého Slovenska.  200,00 € 

ACC_ZGP21_01
Asociácia pre 
mládež, vedu a 
techniku

Junior Internet 2021 Prínosom projektu zorganizovanie 16.ročníka súťažnej konferencie 
do ktorej sa zapojilo 273 žiakov.  2 000,00 € 

ACC_ZGP21_03 Ženský algoritmus Back IN Business
Prínosom projektu bolo uskutočnenie online vzdelávania pre 
ženy na podporu vrátenia sa do pracovného života, zlepšenie 
sebavedomia, rozvinutie nových zručností. 

 2 000,00 € 

ACC_ZGP21_04 Agentúra práce 
BBSK, n.o.

Digitálna gramotnosť 
rómskych žien

Prínosom projektu bolo vzdelávanie žien z marginalizovanej 
skupiny.  1 995,00 € 

ACC_ZGP21_05 OpenLab, o.z. OpenLab Prínosom projektu bolo vytvorenie študijných materiálov pre 
študentov a učiteľov.  2 000,00 € 

ACC_ZGP21_06 Zmudri Zmudri pred 
pohovorom

Združenie je zamerané na podporu vzdelávania online prostred-
níctvom edukatívnych videí.  2 000,00 € 

ACC_ZGP21_07 Miestne združenie 
YMCA Nesvady

Využi šancu na 
úspech prostred-
níctvom získania 
podnikateľských 
zručností

Prínosom projektu bolo zorganizovanie pravidelných prednášok, 
osob. poradenstiev pre skoro 200 ľudí.  2 000,00 € 

ACC_ZGP21_08 Mareena

Zlepšenie komuni-
kačných zručností 
na pracovisku pre 
cudzincov 

Prínosom projektu bolo zlepšenie komunik. zručností 30 účastní-
kov jazykového kurzu.  1 994,74 € 

ACC_ZGP21_09 Bol raz jeden človek Hento Toto Prínosom projektu bolo materiálne a technické vybavenie 
sociálneho podniku.  2 000,00 € 

ACC_ZGP21_10 OZ Kockovna STEAME Girls Prínosom projektu bolo vzdelávanie žiačok, ktoré bolo zamerané 
na blokové programovanie cez STEAM Education.  1 000,00 € 

ACC_ZGP21_11 Budúca Generácia 
Európy, o.z. Lady Up Prínosom projektu bolo zorganizovanie tréningového programu 

pre 14 vybraných účastníčok z VŠ.  1 000,00 € 

ACC_ZGP21_12 Detský fond Sloven-
skej republiky

Mixklub - Nízkopra-
hové centrum pre 
deti, mládež a rodiny

Prínosom projektu bolo zorganizovanie poradenských aktivít pre 
72 detí, mladých ľudí a dospelých.  1 000,00 € 

ACC_ZGP21_13
Základná školy Nám. 
Konkolyho-Thege č. 2 
Hurbanovo

Remeslo má zlaté 
dno 

Prínosom projektu bolo založenie školskej firmy, zakúpenie 
materiálu a zakúpenie licencie.  800,00 € 

ACC17_33 3lobit, o.z.
Podporované 
zamestnávanie osôb 
s PAS

Cieľom projektu bol predvýber, príprava na náborový proces 
a prijatie osôb s vysokofunkčným autizmom (HFA) alebo 
Aspergerovým syndrómom (AS) na vybranú pracovnú pozíciu vo 
firme Accenture.

 1 500,00 € 

ACC20_03 Aj Ty v IT Women Academies Prínosom projektu bolo uskutočnenie 9 workshopov na Scratch 
Match.  2 500,00 € 

ACC21_01 Uni2010, o.z. R! Academy Uskutočnilo sa 10 promo workshopov, vyškolilo sa 50 ambasá-
dorov a inkubovalo sa 30 nápadov.  10 000,00 € 

ACC21_02 Aj Ty v IT Women Academies a 
Scratch Match 2021

V rámci projektu bol zrealizovaný už 5.ročník súťaže Scratch 
Match, ktorá je určená pre žiačky základných škôl od 8 do 15 
rokov z celého Slovenska. 

 14 000,00 € 

Nadácia Pontis - Zoznam poskytnutých grantov a darov  
v období od 1.1.2021 do 31.12.2021
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ACC21_03 Manageria Teach for Slovakia Prínosom projektu bolo získanie a zapojenie 21 mladých ľudí, ktorí 
od septembra pôsobia na ZŠ a SŠ.  10 000,00 € 

ACC21_04 SPy Učíme s Hardvérom Vďaka projektu vytvorili metodické materiály a zorganizovali 5 
webinárov pre učiteľov informatiky  2 000,00 € 

ACC21_05 I AMbitious I AMbitious Podarilo sa zrealizovať 20 workshopov, 40 projektov v praxi a 
uskutočnil sa 3-dňový kemp.  2 000,00 € 

ACC21_06 P-MAT, n.o. Rozvoj dobrovoľníkov Prínosom projektu bolo zorganizovanie 2 letných škôl, kde sa 
zúčastnilo 80 dobrovoľníkov.  2 000,00 € 

ACC21_07 Junior Achievement 
Slovensko, n.o.

Program Koordiná-
torov digitálnych 
kompetencií

Cieľom projektu bolo vyškoliť učiteľa, ktorý bude na škole nosite-
ľom know-how oblasti digitálnych kompetencií.  7 000,00 € 

ADI_PP20_03
Výcviková škola pre 
vodiace a asistenčné 
psy Bratislava

Adopcia a podpora 
výcviku psov 

Prínosom projektu bolo zakúpenie bežeckého pásu, čo umožnilo 
zlepšenie výcviku psov, zakúpili sa aj pomôcky a krmivo.  1 050,00 € 

ADI_PP20_06 Mesto Bardejov
Vybudovanie altánku 
pri drevenej lávke na 
nábreží rieky Topľa

Prínosom projektu bolo postavenie altánka pri rieke a je súčasťou 
cyklochodníka a rekreačno-športového areálu.  1 920,00 € 

ADI_PP21_01
Špeciálna ZŠ s MŠ, 
Jána Vojtaššáka 13, 
Žilina

Hurá poďme von! Prínosom projektu bolo vybudovanie multifunkčného priestoru na 
športové a rekreačné aktivity, ktoré využíva 300 detí a rodičov.  6 771,04 € 

ADI_PP21_02 Obec Horné Zahorany Modernizácia 
detského ihriska

Prínosom projektu bolo zmodernizovanie detského ihriska, 
uložila sa gumová podlaha, namontovali sa hojdačky a zakúpil sa 
slnečník, ihrisko využíva 40 detí.

 1 611,76 € 

ADI_PP21_03
Slovenský Červený 
kríž Územný Spolok 
Žilina

Revitálizácia servíro-
vacej súpravy-riadu 
pre skvalitnenie 
dobrovoľníckych 
aktivít MsSČk 
Dubové 

Prínosom projektu bolo zakúpenie 54 setov servírovacieho riadu, 
aby sa spríjemnilo prostredie v miestnom spolku SČK Dubové.  660,47 € 

ADI_PP21_04 ZŠ s MŠ Radzovce
Interaktívne vyba-
venie pre špeciálnu 
triedu

Prínosom projektu bolo zakúpenie interaktívnej tabule pre 22 
žiakov, ktorí navštevujú špeciálnu triedu.  1 611,76 € 

ADI_PP21_05
ZŠ Haličská 
cesta 1493/7, 98403 
Lučenec

Učme sa s prírodou v 
prírode

Prínosom projektu bolo skrášlenie prostredia školy a zariadiť 
a vybaviť dve učebne v prírode pre 20 žiakov prostredníctvom 
gabiónového a paletového sedenia. 

 1 611,76 € 

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.  4 095,04 € 

BCH20_012 Peter Farkaš Billa Chlebodarca Grant bol použitý na rekonštrukciu kanalizácie.  2 000,00 € 

BCH20_06 Richard Opatera Billa Chlebodarca Grant bol použitý ako príspevok na auto pre Riška.  2 000,00 € 

BCH20_10 Michal Ripel Billa Chlebodarca Grant bol použitý na rehabilitácie pre Miška.  1 000,00 € 

BCH20_14
Simona, Richard, 
Michael, Patrik 
Turčánioví

Billa Chlebodarca Grant bol použitý ako príspevok na nájom, chladničku, bezpeč-
nostné dvere a stoličky k písacím stolom pre súrodencov.  1 984,69 € 

BCH20_15 Dominik Holtán Billa Chlebodarca Grant bol použitý na canisterapiu a hipoterapiu pre Dominika.  2 000,00 € 

BCH20_16 Adela Benčová Billa Chlebodarca Grant bol použitý na canisterapiu, hipoterapiu a rehabilitácie 
pre Adelku.  2 014,49 € 
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BK_SKV21_01 Rodičovské Združenie 
ZŠ slov. Košúty

Rozprávkovo - 
náučná záhrada

V rámci projektu bola vybudovaná prírodná záhrada so vzdelá-
vacími prvkami ako vyvýšené záhony, kompostovisko, bylinková 
záhrada a iné.

 1 200,00 € 

BK_SKV21_02 Občianske združenie 
SAMARIA

Počítačový kurz - 
zdravý životný štýl 
seniorov

 Grant bol použitý na nákup 5 počítačov, 5 monitorov a progra-
mov Windows na výučbu, aby seniori prekonali strach z nového.  3 000,00 € 

BK_SKV21_03 Občianske združenie 
- FRAŠTÁČIK

V záhoníkoch pri 
domčeku pestujeme 
zeleninku

Na školskom dvore boli osadené vyvýšené záhony, spolu s deťmi 
sme ich naplnili a vysadili sme semená.  1 429,80 € 

BK_SKV21_04 ZŠ s MŠ Rišňovce Edukačná robotika Grant bol použitý na edukačné robotické stavebnice.  3 000,00 € 

BK_SKV21_05 ZŠ, Podzámska 35, 
Hlohovec

Učíme sa kompo-
stovať

Grant bol použitý na nákup 5 kusov vermikompostérov, v ktorých 
žijú Kalifornské dážďovky.  1 207,62 € 

BK_SKV21_06 Obec Merašice Digitáčik Za finančné prostriedky boli zakúpené digitálne pomôcky na 
rozvíjanie digitálnej gramotnosti detí predškolského veku.  983,50 € 

BK_SKV21_07

Rada rodičov pri 
Strednej odbornej 
škole, Nerudova 13, 
Hlohovec

Retro je super Projekt bol nástrojom ako implementovať klasickú fotografiu do 
modernej doby.  2 098,60 € 

BK_SKV21_08 ZŠ s MŠ Pastuchov

Asertívne zvládanie 
náročných komuni-
kačných situácií v 
práci učiteľa

Učitelia si vďaka projektu osvojili otvorenú komunikáciu, spoznali 
stratégie manipulátora, účinne riešiť konflikty, čeliť neoprávnenej 
kritike.

 2 572,00 € 

BK_SKV21_09 Škola deťom vo 
Verešvári „Cesta za poznaním“ Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor na zážitkové vyučovanie 

environmentálnej výchovy pre 173 žiakov základnej školy.  2 100,00 € 

BK_SKV21_10
Združenie pri III.ZŠ , 
na ulici A. Felcána v 
Hlohovci

Rozprávkový svet Cieľom projektu bolo využitie metód tvorivej dramatiky vo 
výchovno-vzdelávacom procese.  2 053,80 € 

BK_SKV21_11 ZŠ s MŠ, Kornela 
Mahra 11, Trnava

Kráčame s dobou 
- polytechnická 
výchova

Cieľom projektu bolo vychovať k samostatnému riešeniu 
problémov.  1 953,00 € 

BK_SKV21_12 ZŠ, Hlavná 86, Pusté 
Úľany

To, čo nám stačilo 
včera, dnes už 
nestačí 2 ........

V rámci projektu bolo zrealizovaných 15 vyučovacích hodín so 
súpravou LEGO® Education SPIKE™ Prime.  2 500,00 € 

BK_SKV21_13 ZŠ s MŠ Angely 
Merici

Rešpektovať a byť 
rešpektovaný

Projekt rieši širšie súvislosti mocenského a rešpektujúceho 
poňatia výchovy, vzdelávania a komunikácie.  2 058,00 € 

BK_ZGP20_06 Dobrovoľný hasičský 
zbor Hlohovec Zdravie Prostriedky boli použité na zakúpenie zdravotníckeho materiálu a 

technického zabezpečenia.  642,00 € 

BK_ZGP20_12 Nadácia ADELI Pomoc pre Jakubka 
Ifku

Prostredníctvom projektu sme pomohli Jakubovi v rehabilitácii 
vedúcej k zlepšeniu zdravotného stavu.  450,00 € 

BK_ZGP20_17 Hokejový klub HK 
Mládež Šaľa, OZ Hokej bez prekážok Klub použil prostriedky grantu na nákup hokejovej výstroje pre 

20 aktívnych členov.  300,00 € 

BK_ZGPSK20_09 ZŠ s MŠ, A.Felcána 4, 
Hlohovec

Vzdelávanie komuni-
ty školy Finančné prostriedky boli použité pre vzdelávanie komunity školy.  900,00 € 

BKZGP21_01 reedukačné centrum 
Hlohovec

Radšej športujem 
ako drogujem

Finančné prostriedky boli využité na realizáciu dvojdňového 
turnaja, ktorý sa konal 21.-22.09.2021.  1 480,00 € 

BKZGP21_02 Centrum voľného 
času Dúha

Začnime sa opäť 
hýbať a športovať

Finančné prostriedky boli využité na prípravu pestrého, bohatého 
programu pre deti, ktorý bol zameraný hlavne na športové 
aktivity.

 3 000,00 € 
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BKZGP21_03 Vlastivedné múzeum 
v Hlohovci

Múzeum bližšie k 
zdravotne postih-
nutým

Finančné prostriedky boli využité na nákup schodolezu s 
invalidným vozíkom.  2 520,00 € 

BKZGP21_04 ZŠ Podzámska, 
Hlohovec Bezpečne do školy Finančné prostriedky boli využité na realizáciu kvízu, ktorého sa 

zúčastnili 2 triedy, zmena bola v termíne plánovanej akcie.  1 851,00 € 

BKZGP21_05
Spojená škola, 
Školská 1087, 925 21 
Sládkovičovo

Dopravné ihrisko Grant prispel k zakúpeniu jednotlivých častí mobilného doprav-
ného ihriska.  3 000,00 € 

BKZGP21_06 MŠ, Podjavorinskej 8, 
Šulekovo

Športom k zdraviu 
detí

Finančné prostriedky boli využité na vytvorenie bezpečného a 
atraktívneho priestoru, kde si deti hrou rozvíjajú fyzickú zdatnosť 
odvahu.

 2 990,75 € 

BKZGP21_07 Funny athletics

Elektronická 
časomiera - buďme 
rýchlejší a buďme 
odolnejší

Klubu Funny athletics sa pomocou projektu podarilo získať 
kvalitné materiálno-technické vybavenie.  2 274,00 € 

BKZGP21_08 Obec Veľké Úľany Bezpečná cyklotrasa Zo získaných prostriedkov bola zabezpečená bezpečnosť cyklistov 
na cyklotrase a tiež osadené informačné tabule.  2 880,00 € 

BKZGP21_09

ZŠ s MŠ Sándora 
Petőfiho s vyuč.
jaz. maďarským 
Sládkovičovo

Športom ku zdraviu
Finančné prostriedky boli využité na vytvorenie fitness/workout 
ihriska, ktoré ponúka možnosť športovania pre všetkých žiakov 
i učiteľov.

 2 850,00 € 

BKZGP21_10 športový klub futbalu 
Sereď akadémia Zo získaných finančných prostriedkov klub nakúpil dresy pre 

mladých hráčov.  700,00 € 

BKZGP21_11 ZŠ s MŠ Vlčkovce
Cvičíme hravo, 
zdravo a bezpečne aj 
bez telocvične

Výsledkom projektu bolo vytvorenie nového priestoru na 
cvičenie na chodbe školy.  2 550,00 € 

BKZGP21_12 Obecný futbalový 
klub Bučany

Podpora talento-
vanej mládeže v 
Bučanoch

Prostredníctvom projektu boli vytvorené lepšie podmienky 
pre tréningový proces a deti motivované zvyšovaním kvality 
zabezpečenia tréningového procesu.

 2 000,00 € 

BKZGP21_13 Na trati, o.z. Hipoterapia pre deti 
s autizmom

Vďaka grantu mohli deti bez prerušenia pokračovať v dochádzaní 
s klientmi na hipoterapiu.  2 000,00 € 

BKZGP21_14 Cech vinárov Hloho-
vecka o. z.

Náučný chodník 
Hlohoveckými 
vinohradmi

Finančné prostriedky boli využité na vytvorenie náučného 
chodníka Hlohoveckými vinohradmi, ktorého súčasťou je 8 
informačných tabúľ. 

 2 000,00 € 

BKZGP21_15 ZŠ s MŠ Angely 
Merici MOBAK 

V rámci projektu MOBAK bola v termínoch 25. a 26. júna 2021 
prostredníctvom rovnomennej testovacej batérie realizovaná 
diagnostika pohybových kompetencií detí. 

 2 156,42 € 

BKZGP21_16 Obec Vinohrady nad 
Váhom Bezpečko na cestách Finančné prostriedky boli využité na zakúpenie prenosného 

dopravného ihriska, ktoré slúži na pohybový rozvoj detí.  1 272,83 € 

BKZGP21_17 FC Slovan Hlohovec
Futbal deťom - náš 
klub, naše mesto, 
naša pýcha

Výsledky projektu boli nad očakávanie výborné, už iba z dôvodu, 
že sa nám prihlásilo cez 50 detí, dokázali sme prilákať športujúcu 
mládež.

 2 000,00 € 

BKZGP21_18 Futbalový klub 
Šulekovo Futbal pre mládež Projekt slúžil na pomoc mládežníckym družstvám Fk Šulekovo 

zlepšiť tréningové podmienky pre rozvoj talentu.  1 522,50 € 

DELL_PP20_05
SOŠ informačných 
technológií, Hlinícka 
1, Bratislava

Dell classroom Finančné prostriedky boli využité na zabezpečenie dlho očakáva-
ného serveru a počítače pre školu.  1 500,00 € 

DELL_PP20_06 Depaul Slovensko 
n.o.

Kuchyňa pre ľudí bez 
domova Finančné prostriedky boli využité na výmenu kuchyne.  232,50 € 
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DELL_PP20_07 OZ Prakoreň Genofondový ovocný 
sad

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

 900,37 € 

DELL_PP21_01
Výcviková škola pre 
vodiace a asistenčné 
psy Bratislava

Podpora výcviku 
Naomi

Vďaka projektu organizácia vychovala dvoch psov - Naomi a Oli-
ho. Financie pomohli zaplatiť im krmivo a potrebné veterinárne 
ošetrenia. 

 1 000,00 € 

DELL_PP21_02
SOŠ informačných 
technológií, Hlinícka 
1, Bratislava

Dell classroom

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

 2 000,00 € 

DELL_PP21_03 Ružová stužka, n.f.
Prevencia onkolo-
gických ochorení 
prsníka

Lekári a zdravotnícky personál boli informovaní o tom, ako 
vzdelávať verejnosť a ženy čakajúce na vyšetrenie na ich mamo-
grafických pracoviskách.

 1 500,00 € 

DELL_PP21_04 Ovocná halúzka Dosadba ovocného 
sadu

Cieľom projektu bolo rozšíriť zbierku odrôd ovocných drevín v 
našom genofondovom sade v Moravskom Lieskovom.  1 050,00 € 

DELL_PP21_05 Innovation League Challenger
Finančné prostriedky boli využité na realizáciu Akcelerátor 
Challengeru, ktorý je určený pre inovatívne firmy s potenciálom 
rýchleho rastu aj za hranicami Slovenska.

 5 000,00 € 

DELL_PP21_06
Slovenská aliancia 
pre inovatívnu 
ekonomiku

SAPIE 2021
Projekt pomohol integrovať do vzdelávacieho systému využívanie 
digitálnych technológií a dostupných platforiem na základe príkladov 
zo zahraničia.

 1 000,00 € 

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, teambuildingových aktivít. 

 600,00 € 

DELL_
ZGP2020_07

Bratislavské regio-
nálne ochranárske 
združenie

Klimatická zmena na 
nás nemá!

Prostriedky z nadačného fondu boli využité na nákup materiálu 
(dreva) na stavbu altánku a na nákup sadeníc trvaliek.  589,08 € 

DELL_ZGP21_01 Iniciatíva Naše 
Karpaty

Podpora cykloturis-
tiky v bratislavskom 
lesoparku

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

 1 410,00 € 

DELL_ZGP21_02 Záchranná stanica a 
Ekocentrum Zázrivá

Predelenie záhrady v 
Záchrannej stanici

Realizáciou projektu stanica získala 4 nové oddelené priestory 
vo výbehu Záchrannej stanice, kde sú umiestňované zvyčajne 
väčšie zvieratá. 

 2 000,00 € 

DELL_ZGP21_03 Fabrika umenia
Kaštiele a kúrie v 
okolí mesta Parti-
zánske

Výsledkom projektu je zmapovanie kaštieľov v okrese Partizán-
ske a jeho širšieho okolia.  1 400,00 € 

DELL_ZGP21_04 Oz Francesco Podpora dobrovoľ-
níctva

V rámci projektu bol zrealizovaný formačný víkend s dobrovoľ-
níkmi a taktiež dva denné trojdňové tábory a dva päťdňové 
pobytové tábory. 

 1 071,00 € 

DELL_ZGP21_05
Združenie rodičov pri 
ZŠ Záhorácka č. 95, 
Malacky

Centrum vedomostí, 
objavov a zábavy

Finančné prostriedky boli využité na osadenie altánku a umiest-
nenie lavíc, stola a tabule.  2 000,00 € 

DELL_ZGP21_06
Občianske združenie 
RZ pri ZŠ kpt. J. 
Nálepku v Stupave

Náučné Ekotabule Cieľom tohto projektu bolo osadenie ekologických tabúľ, ktoré 
nesú ekologické posolstvo.  2 000,00 € 

DELL_ZGP21_07 Banský Región - Terra 
Montanae

Náučný chodník 
Banskou dolinou 
- Projekt pretra-
sovania 1. etapy 
Barborskej cesty

Finančné prostriedky boli využité na pretrasovanie a vytvorenie 
novej bezpečnej trasu 1. etapy Barborskej cesty.  2 000,00 € 

DELL_ZGP21_08 Združenie pre deti 
z DeD

Chodník k zelenej 
stene

Finančné prostriedky boli využité na vybudovanie zelenej steny a 
chodníka so senzorickým kobercom.  1 709,72 € 
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DELL_ZGP21_09 Občianske združene 
STUDNIČNÁ Vtáčí raj pod Skalkou V rámci projektu sa podarilo zrevitalizovať zanedbaný priestor v 

centre obce a doplniť ho o zaujímavé a edukatívne prvky.  500,00 € 

DK20_01 4Arts Therapy Tanečno-pohybová 
terapia

Finančné prostriedky boli využité na podporu 4Arts Therapy, ob-
čianskeho združenia zameraného na tanečno-pohybovú terapiu.  102,36 € 

DK20_03 Aliancia Fair-play Ťaháme kauzy do 
konca

Finančné prostriedky boli využité na podporu Aliancie Fair-play, 
ktorá odkrýva prípady neetického, nezákonného konania verej-
ných činiteľov, či plytvanie s verejnými zdrojmi. 

 104,50 € 

DK20_06
Bratislavské regio-
nálne ochranárske 
združenie

Adoptujte si kozy a 
zachráňte orchidey

Finančné prostriedky boli využité na praktickú ochranu prírody 
a na podporu trvalo udržateľného rozvoja v oblasti západného 
Slovenska. 

 26,60 € 

DK20_08 Centrum MEMORY Život s "pánom 
Alzheimerom"

Finančné prostriedky boli využité na podporu Centra MEMORY 
za účelom pomoci ľuďom s poruchami pamäti a Alzheimerovou 
chorobou.

 237,50 € 

DK20_09 Centrum Slniečko, 
n.o.

Naordinujme hru 
deťom bez lásky

 Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorá 
napomáha účinnému a komplexnému riešeniu problematiky 
týraných, zneužívaných detí a obetí domáceho násilia.

 4,30 € 

DK20_10 Cesta von Omama
Finančné prostriedky boli využité na podporu projektu, ktorý 
rozvíja potenciál, vedomosti, zručnosti a postoje sociálne odkáza-
ných ľudí od raného detstva po starobu.

 720,34 € 

DK20_11 Claudianum Okná do sveta Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorá 
poskytuje sociálne služby - rehabilitačné stredisko.  256,50 € 

DK20_12 ČERVENÝ NOS 
Clowndoctors Smiech nepozná vek

Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorá 
realizuje pravidelné návštevy detí v nemocniciach a liečebných 
zariadeniach, ktoré realizujú profesionálni zdravotní klauni. 

 4,30 € 

DK20_13 Človek v ohrození, 
n.o.

Známky pre lepšiu 
budúcnosť

Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorá 
sa snaží uvádzať do praxe nové spôsoby riešenia problémov, 
ktoré súvisia s problematikou sociálne vylúčených rómskych 
lokalít na území Slovenska.

 296,43 € 

DK20_14 Depaul Slovensko 
n.o.

Raňajky a čistá 
bielizeň pre ľudí bez 
domova

Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorej 
poslaním je pomáhať ľuďom bez domova.  196,60 € 

DK20_16 Divadlo bez domova Divadlo bez domova
Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorej 
poslaním je práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva 
netradičnou umeleckou formou.

 1,19 € 

DK20_19 DSS Integra 
Bratislava

Hudba pre krajší svet 
ľudí so zdravotným 
znevýhodnením

Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorej 
poslaním je zabezpečovanie pomoci, podpory a poradenstva 
rodinám.

 12,05 € 

DK20_21
Inštitút pre dobre 
spravovanú spoloč-
nosť - SGI

Odhaľujeme ne-
pravdy a zavádzania 
politikov

Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorej 
zmyslom je zvýšiť informovanosť verejnosti.  23,75 € 

DK20_22 IPčko Online psychologická 
pomoc

Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorá 
poskytuje sociálnu a psychologickú pomoc mladým ľuďom v 
nepriaznivej životnej situácii.

 6 837,15 € 

DK20_23 Katarínka Katarínka - história 
"na vlastnej koži"

Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorej 
cieľom je záchrana ruín Kláštora a Kostola sv. Kataríny.  23,75 € 

DK20_24 Klub detskej nádeje
Majú choré srdiečko, 
ale chcú byť ako 
iné deti

Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorej 
cieľom je navštevovanie detí v DFNsP a v Detskom kardiocentre 
NÚSCH na Kramároch v Bratislave a na detských oddeleniach v 
Trnave, Prešove a Považskej Bystrici. 

 4,30 € 
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DK20_25 kRaj Včelia kRAJina
Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorá 
vzdeláva širokú verejnosť a školy o význame včiel a opeľovačov 
pre krajinu a človeka. 

 23,75 € 

DK20_26 Liga za ľudské práva Dajme šancu 
utečencom

Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorá 
poskytuje právne poradenstvo a právne zastupovanie osobám, 
ktoré požiadali o medzinárodnú ochranu.

 20,19 € 

DK20_30 Nadácia DeDo DORKA bag - Taška, 
ktorá má príbeh

Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorej 
poslaním je pomáhať osamelým rodičom s deťmi v krízových 
situáciách.

 1,19 € 

DK20_31 Návrat
Len detstvo prežité v 
rodine je naozajstné 
detstvo

Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorá 
realizuje služby v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti.  207,07 € 

DK20_32 NepocujuceDieta.sk

Nepočujúce dieťa - 
pomôžme rodičom 
rozumieť svojim 
deťom

Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorá 
buduje komunitu rodičov detí s poruchou sluchu.  18,55 € 

DK20_35 Plamienok Darujme rodinám 
stratené Slnko

Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorá 
odborne aj ľudsky bezplatne pomáha rodinám s nevyliečiteľne 
chorými deťmi priamo u nich doma v okruhu cca 2 hodiny jazdy 
od Bratislavy v poslednej etape ich života.

 28,05 € 

DK20_36 Radostná práca Radostná práca
Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorá 
organizuje pracovné aktivity pre dobrovoľníkov v spolupráci s 
rôznymi komunitami. 

 23,75 € 

DK20_37 Stará Jedáleň Stará Jedáleň
Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorá 
vybudovala na obyčajnom sídlisku v bratislavskej Rači neobyčaj-
né komunitné centrum pre deti a mladých.

 4,75 € 

DK20_38 Stopy snov Cesta (k) samo-
statnosti

Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorá 
cez svoje programy podporuje dospelých ľudí s mentálnym 
znevýhodnením. 

 95,00 € 

DK20_42 VIA IURIS Spoločne pre právny 
štát

Finančné prostriedky boli využité na podporu kampane Štrngám 
za zmenu.  47,50 € 

DK20_44
Výcviková škola pre 
vodiace a asistenčné 
psy, Bratislava

Psí pomocníci Finančné prostriedky boli využité na podporu Výcvikovej školy 
pre vodiace a asistenčné psy.  4,50 € 

DK20_46

Spoločnosť priateľov 
detí z detských 
domovov Úsmev 
ako dar

Susedská pomoc 
Ukrajine

Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorá 
pomáha rodinám v zložitých rodinných situáciách s cieľom 
zabrániť ich rozpadu.

 49,64 € 

DK20_47 Proti prúdu Notabene
Finančné prostriedky boli využité na podporu organizácie, ktorá 
prináša riešenia pre ľudí bez domova a zapájajú do riešenia 
bezdomovectva majoritnú komunitu. 

 289,75 € 

DM_
DZ2021/400 Iveta Vargová

Pomoc rodičom v 
krízovej životnej 
situácii

Podpora v ťažkej životnej a zdravotnej situácii rodiny, financie 
použité na pohreb a na nové bývanie.  1 000,00 € 

DM20_02
Centrum environ-
mentálnej a etickej 
výchovy Živica

Klíma nás spája pre 
obce 2

Počas projektu si 25 vybraných a vyškolených obcí zrealizovalo 
schválený projekt klimatického adaptačného opatrenia na 
svojom území. 

 3 640,00 € 

DM20_03 Eva Rusnáková pomoc Alexkovi Vďaka finančnej podpore Alex absolvoval rehabilitačný pobyt, 
ktorý mu pomohol zlepšiť zdravotný stav.  450,00 € 

DM20_04 Ing. Beáta Kánová Liečba pre Mattea Vďaka podpore mohol Matteo absolvovať rehabilitácie, vďaka čomu 
sa mu zlepšil zdravotný stav.  450,00 € 
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DM20_05 Andrea Škovierová 
Dragošková

Rehabilitácia pre 
Melinku v Adeli 
centre

Vďaka podpore absolvovala Melinka rehabilitácie, čím sa jej 
zlepšil zdravotný stav.  450,00 € 

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.

 385,50 € 

DM20_08 Kristína Káplocká pomoc pre Kristínku Vďaka podpore boli Kristínke vyšetrené očká v klinike vo Švajčiar-
sku, aby mohla aspoň čiastočne mohla vidieť.  450,00 € 

DM20_09 Divé maky, o.z. Fond Divé maky
Vďaka podpore bol založený Fond Divé maky na ešte lepšiu po-
moc nadaným rómskym deťom z komunít ohrozených chudobou 
získať vzdelanie a stať sa lídrami.

 1 500,00 € 

DM21_01 Autis Podpora pre OZ 
AUTIS Trenčín

Vďaka podpore bola zabezpečená stabilita pre pedagogických 
zamestnancov, bez obavy z prepúšťania kvôli pandémii, čím sa 
zabezpečil chod školy pre deti s PAS. 

 1 500,00 € 

DM21_02 Samuel Gál Pomoc pre Sama Prínosom projektu bolo finančné zabezpečenie batérií do 
inzulínovej pumpy.  991,20 € 

DM21_03 Lucia Varholy Terapie pre Danielka Grant bol využitý na hodiny hipoterapie a montessori terapie, 
taktiež bola zakúpená lampa Bioptron na domácu liečbu.  3 150,00 € 

DM21_04 Viera Hudáková Podpora pre 
Martinka

Vďaka podpore sa Martinko zúčastnil troch týždňových intenzív-
nych rehabilitačných pobytov, pomocou ktorých posilnil svalstvo 
celého tela, zlepšil rovnováhu a chôdzu.

 1 500,00 € 

DM21_05 Človek v ohrození, 
n.o.

Sociálna pomoc pre 
študentky duálneho 
vzdelávania

Študentky duálneho vzdelávania získali štipendium na pokrytie 
základných životných potrieb v tragickej životnej situácii.  1 000,00 € 

DM21_06 Veronika Šmelková Rehabilitácia pre 
Lukyho Finančné prostriedky boli využité na pomoc pre Lukyho.  900,00 € 

DM21_07 Alžbeta Šimončíková chrbtová opierka Finančné prostriedky boli využité na zakúpenie zdravotnej 
pomôcky - chrbtovej opierky pre Filipka.  1 000,00 € 

DM21_08 Gabriela Kopačková Výživné pre Aniku Vďaka podpore bola podaná žiadosť o zvýšenie výživného pre 
dcéru Aniku, ako aj zastupovanie počas súdneho pojednávania.  900,00 € 

DM21_09 Renáta Šebíková Pomoc v zdravotných 
ťažkostiach

Finančný príspevok vyrovnal žiadateľke ukrátený príjem, o ktorý 
prišla a zároveň pomohol s navýšenými výdavkami na lieky.  850,00 € 

DM21_10 Radoslava Spasovská Kolegyňa v soc. 
slabšej situácií

Finančný príspevok bol okrem iných základných životných potrieb 
spojených s bežným chodom domácnosti a výchovou dvoch dcér 
použitý na doplatenie dlhu na nájomnom.

 1 000,00 € 

DM21_11 Zuzana Gregoríková Úhrada za DSS pre 
Paťku

Grant prispel k úhrade poplatkov pre dennú starostlivosť o dieťa, 
ktoré trpí závažnou zdravotnou poruchou.  975,00 € 

DM21_12 Eva Jandová rehabilitačný pobyt Grant bol použitý na rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Centre.  500,00 € 

DM21_13 Silvia Kočková Pomoc po zaplave Finančné prostriedky boli využité na pomoc s rekonštrukciou 
domu po záplavách.  1 000,00 € 

DM21_14
Lastovička – spo-
ločnosť pre pomoc 
deťom a mladistvým

Revitalizácia areálu 
CDR pri SLVS Senec

Finančné prostriedky boli využité na inštaláciu outdoorových 
cvičiacich fitness strojov a outdoorového ping-pongového stola.  1 680,00 € 

DM21_15 Človek v ohrození, 
n.o.

Internát pre žiakov z 
prostredia MRK

Spoločnosť dm drogerie markt sa v spolupráci s organizáciou Člo-
vek v ohrození rozhodla podporovať deti zo sociálne vylúčeného 
prostredia na ich ceste za vzdelaním.

 1 400,00 € 

DM21_16 Jana Belicová Pomoc pre Alex Finančné prostriedky boli využité na návštevu v rehabilitačnom 
centre HENDI a na zdravotné pomôcky pre Alex.  2 520,00 € 
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DMIS21_01 OZ Chrobáčiky pri MŠ 
v obci Jablonec 

Poznávanie prírody 
zábavou

Finančné prostriedky boli využité na zakúpenie 2 edukačných 
obojstranných tabúl s hrami, ktoré učia deti čítať s porozumením, 
koncentrovať sa, rozširujú vedomosti o prírode, živočíchoch a 
lesoch. 

 2 500,00 € 

DMIS21_02 ZŠ Zlatá 2, Rožňava Vzdelávacie centrum 
Včielka

Vďaka projektu vzniklo v areáli ZŠ vzdelávacie centrum pre teore-
tickú, ale aj praktickú výučbu. Žiaci si vyskúšali výrobu včelobalu 
a oboznámili sa aj so starostlivosťou včelstva. 

 4 765,00 € 

DMIS21_03 obec Slovenský Grob viac zelene v obci Finančné prostriedky boli využité na pomoc so sadením 10 ks 
stromov rôznych druhov.  1 433,00 € 

DMIS21_04 Včelomil, o. z. Pestrá krajina, 
zdravý úľ

V rámci projektu boli vysadené medonosné a peľodajné dreviny 
v blízkosti včelníc, a tiež bolo natočené náučné video pre 
začínajúcich včelárov.

 5 000,00 € 

DMIS21_05 ZRPŠ -Beno Veselý dvor
Finančný príspevok bol použitý na revitalizáciu školského dvora. 
Vďaka dobrovoľníkom boli opravené preliezky, osadené nové 
lavičky a vysadená zeleň.

 1 750,00 € 

DMIS21_06 Občianske združenie 
Šóšárskych prameňov Detská zelená oáza

Vybudované detské ihrisko poskytlo bezpečné miesto pre 
možnosť trávenia voľného času detí. Poskytuje priestor na rozvoj 
motoriky, sociálnych interakcií s inými deťmi. 

 4 996,22 € 

DMIS21_07 Amres, občianske 
združenie

Revitalizácia 
detského ihriska pri 
Haburskej 7

Vďaka grantu získalo ihrisko novú formu a život. Vytvorili sa zóny 
na sedenie, pomôcky na udržiavanie poriadku na ihrisku a nové 
herné prvky všetky deti.

 3 000,00 € 

DMIS21_08 UM UM o.z. Komunitná a klima-
tická záhrada

Projekt prispel k vzniku 1. komunitnej záhrady, ktorá leží 
uprostred najväčšieho sídliska, pri ZŠ Komenského v Starej 
Ľubovni. 

 5 000,00 € 

DMIS21_09 Zelená hliadka 
Pezinok

Bobria lúka a alej 
cyklochodníka 
Viničné

Pri vode k cyklochodníku skupina dobrovoľníkov osadila náučnú 
tabuľu o prínosoch bobra v krajine a vysadila 48 veľkých líp.  5 000,00 € 

DMIS21_10 občianske združenie 
Naša Ratková Včielky medzi nami 

Prínosom projektu bolo vytvorenie plochy - námestia - kde sa 
postavili úle, vyvýšené záhony, 4 náučné tabule, 1 api posede-
nie, postavil sa plot, vysadili sa kríky a okrasné trávy.

 2 100,00 € 

DZ2020/463 Centrum pre deti a 
rodiny Potôčik

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 390,00 € 

DZ2020/464
Centrum pre deti a 
rodiny Slovenské 
Nové Mesto

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 390,00 € 

DZ2020/465 Agentúra práce 
BBSK, n.o.

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 390,00 € 

DZ2020/466
Občianske združenie 
Brána do života-Krí-
zové centrum

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 390,00 € 

DZ2020/467

Združenie na pomoc 
ľuďom s mentálnym 
postihnutím v 
Komárne

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 390,00 € 

DZ2020/468
Združenie príbuzných 
a priateľov duševne 
chorých OPORA G+N

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 390,00 € 

DZ2020/469 Vstúpte, n. o. Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 390,00 € 
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DZ2020/473 Centrum Slniečko, 
n.o.

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 388,10 € 

DZ2020/474 Diagnostické centrum Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 545,06 € 

DZ2020/475 Deti ulice Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 545,05 € 

DZ2020/476
Komunitné centrum 
Khamoro mesto 
Myjava

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 388,10 € 

DZ2020/477

občianske združenie 
SaUvedom - komu-
nitné reuse centrum 
Baterkáreň

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 545,05 € 

DZ2020/478 Robinson Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 388,10 € 

DZ2020/479
TEKLA, o.z.- Zariade-
nie podporovaného 
bývania

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 776,22 € 

DZ2020/480 Úsmev ako dar - 
pobočka Bratislava

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 776,22 € 

DZ2020/481 Združenie športových 
aktivít o.z

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 388,10 € 

DZ2021/402 Spišská katolícka 
charita

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 417,88 € 

DZ2021/403 Dobrovoľná civilná 
ochrana

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 264,68 € 

DZ2021/404
Dúbravská oáza 
pokoja a oddychu, 
n.o.

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 192,18 € 

DZ2021/405 Centrum soc. služieb 
Sibírka

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 148,76 € 

DZ2021/406 Teresa Benedicta Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 70,20 € 

DZ2021/407 Diecézna charita 
Nitra

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 105,00 € 

DZ2021/408 Komunitné Centrum 
Menšín,

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 406,03 € 
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DZ2021/409 Dôstojnosť Horné 
Štitáre, o.z.

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 272,50 € 

DZ2021/410 Senires n.o. Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 99,36 € 

DZ2021/411
Občianske združenie 
Lolo Jilo,,červené 
srdce,,

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 162,00 € 

DZ2021/412 Na trati, o.z. Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 122,76 € 

DZ2021/413 Centrum soc. služieb 
Slniečko

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 267,00 € 

DZ2021/414 Hesperus n. o. Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 189,50 € 

DZ2021/415 Monika n.o. Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 70,20 € 

DZ2021/416 Mesto Levoča Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 174,60 € 

DZ2021/417 S.O.S. n.o. Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 93,60 € 

DZ2021/418 Radosť,n.o.- CEN-
TRUM soc. SLUŽIEB

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 582,04 € 

DZ2021/419 Horny Harbok,n.o. Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 260,84 € 

DZ2021/420 Familiaris Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 158,60 € 

DZ2021/421 Congregatio Jesu Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 146,16 € 

DZ2021/422

Zariadenie pre 
seniorov a Zariadenie 
opatrovateľskej 
služby

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 667,25 € 

DZ2021/423

Zariadenie pre 
seniorov so sídlom 
Sídlisko 1. mája 73, 
Vranov nad Topľou

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 555,76 € 

DZ2021/424 Domov soc. služieb v 
Brezovičke

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 206,10 € 
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DZ2021/425 Atrium n.o. Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 472,01 € 

DZ2021/426 GERIA,n.o. Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 293,20 € 

DZ2021/427 Relevant n. o. Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 198,46 € 

DZ2021/428 Obec Cernina Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 174,60 € 

DZ2021/429 AMOS n.o. Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 409,60 € 

DZ2021/430 Senires n.o. Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 93,60 € 

DZ2021/431 Gabriela n.o. Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 1 410,49 € 

DZ2021/432 Pokojný život, n.o. Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 466,26 € 

DZ2021/433 Zariadenie pre senio-
rov Minor, n.o.

Kto pomôže 
Slovensku

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID – 19 zakúpením germicídnych žiaričov pre 
žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku. 

 226,00 € 

DZ2021/437 Mesto Bratislava BLF 2021 Finančné prostriedky boli využité na podporu iniciatívy Mesta 
BA - 10 000 stromov.  700,00 € 

DZ2021/438 
(LIPP21_02)

Nemocnica s 
poliklinikou Dunajská 
Streda, a. s.

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  7 272,00 € 

DZ2021/439 
(LIPP21_02)

Nemocnica Alexandra 
Wintera n.o., 
Piešťany

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  7 272,00 € 

DZ2021/440 
(LIPP21_02)

Svet zdravia Nemoc-
nica Topoľčany, a. s.

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  7 272,00 € 

DZ2021/441 
(LIPP21_02)

Dolnooravská 
nemocnica s 
poliklinikou MUDr. L. 
N. Jégého

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  7 272,00 € 

DZ2021/442 
(LIPP21_02)

Nemocnica na 
okraji mesta, n.o, 
Partizánske

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  7 272,00 € 

DZ2021/443 
(LIPP21_02)

Nemocnica s 
poliklinikou Považská 
Bystrica so sídlom v 
Považskej Bystrici

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novoro-
denecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  7 272,00 € 

DZ2021/444 
(LIPP21_02)

Ústredná vojenská 
nemocnica SNP 
Ružomberok - FN

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  7 272,00 € 
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DZ2021/445 
(LIPP21_02)

Svet zdravia, a. 
s. - Všeobecná 
nemocnica v Žiari 
nad Hronom

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  7 272,00 € 

DZ2021/446 
(LIPP21_02)

Univerzitná nemocni-
ca L. Pasteura Košice

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup 2 inkubátorov 
pre novorodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia 
novorodencov.

 17 100,00 € 

DZ2021/447 
(LIPP21_02)

Nemocnica AGEL 
Krompachy s. r. o.

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  7 272,00 € 

DZ2021/449 
(LIPP21_02)

Nemocnica Snina, 
s. r. o.

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  7 272,00 € 

DZ2021/450 
(LIPP21_02)

Nemocnica s polikli-
nikou Trebišov, a. s.

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  7 272,00 € 

DZ2021/451 
(LIPP21_02)

Fakultná nemocnica 
Nitra

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/452 
(LIPP21_02)

Fakultná nemocnica 
s poliklinikou Nové 
Zámky

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/453 
(LIPP21_02)

Fakultná nemocnica 
s poliklinikou Skalica, 
a. s. 

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/454 
(LIPP21_02)

Národný ústav 
detských chorôb 
Bratislava

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/455 
(LIPP21_02)

Nemocnica AGEL 
Komárno s. r. o.

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/456 
(LIPP21_02)

Nemocnica s polik-
linikou Myjava so 
sídlom v Myjave

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/457 
(LIPP21_02)

Nemocnica s polik-
linikou Sv. Lukáša 
Galanta, a. s.

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/460 
(LIPP21_02)

Univerzitná 
nemocnica Bratislava 
(Nemocnica Ružinov 
/ Nemocnica sv. 
Cyrila a Metoda / Ne-
mocnica akademika 
Ladislava Dérera)

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup 3 inkubátorov 
pre novorodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia 
novorodencov.

 29 484,00 € 

DZ2021/461 
(LIPP21_02)

Fakultná nemocnica 
s poliklinikou F. D. 
Roosevelta Banská 
Bystrica

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/462 
(LIPP21_02)

Fakultná nemocnica 
Trenčín

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/463 
(LIPP21_02)

Fakultná nemocnica 
Trnava

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/464 
(LIPP21_02)

Kysucká nemocnica s 
poliklinikou Čadca

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 
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DZ2021/465 
(LIPP21_02)

Liptovská nemocnica 
s poliklinikou MUDr. 
Ivana Stodolu 
Liptovský Mikuláš

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/466 
(LIPP21_02)

Nemocnica AGEL 
Levice s. r. o. 

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/467 
(LIPP21_02)

Nemocnica s polikli-
nikou Brezno, n.o.

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/468 
(LIPP21_02)

Nemocnica s polik-
linikou Prievidza so 
sídlom v Bojniciach

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/469 
(LIPP21_02)

Univerzitná nemocni-
ca Martin

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/470 
(LIPP21_02)

Všeobecná nemoc-
nica s poliklinikou 
Lučenec n.o.

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/471 
(LIPP21_02)

Detská fakultná 
nemocnica Košice

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/472 
(LIPP21_02)

Fakultná nemocnica s 
poliklinikou Žilina

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/473 
(LIPP21_02)

Hornooravská 
nemocnica s polikli-
nikou Trstená

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/474 
(LIPP21_02)

Nemocnica A. Leňa 
Humenné, a. s.

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/475 
(LIPP21_02)

Nemocnica AGEL 
Košice-Šaca a. s.

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/476 
(LIPP21_02)

Nemocnica AGEL 
Zvolen a. s.

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/477 
(LIPP21_02)

Nemocnica Dr.Voj-
techa Alexandra v 
Kežmarku n.o.

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/478 
(LIPP21_02)

NsP Sv. Jakuba, n.o., 
Bardejov

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/479 
(LIPP21_02)

Svet zdravia, a. 
s. (Všeobecná 
nemocnica Rimavská 
Sobota)

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/481 
(LIPP21_02)

Fakultná nemocnica 
s poliklinikou J. A. 
Reimana Prešov

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup 2 inkubátora 
pre novorodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia 
novorodencov.

 17 100,00 € 

DZ2021/482 
(LIPP21_02)

Ľubovnianska 
nemocnica, n. o.

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/483 
(LIPP21_02)

Nemocnica Poprad, 
a. s.

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/484 
(LIPP21_02)

Nemocnica s polikli-
nikou n.o. Kráľovský 
Chlmec

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 
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DZ2021/485 
(LIPP21_02)

Nemocnica s polikli-
nikou Spišská Nová 
Ves, a. s.

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/486 
(LIPP21_02)

Nemocnica s polikli-
nikou Štefana Kukuru 
Michalovce, a. s.

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/487 
(LIPP21_02)

Nemocnica s polikli-
nikou, n.o. Revúca

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/488 
(LIPP21_02)

Vranovská nemocni-
ca, a. s.

Inkubátory pre slo-
venské nemocnice

Finančné prostriedky boli využité na nákup inkubátora pre novo-
rodenecké oddelenie zlepšujúce ochranu zdravia novorodencov.  9 828,00 € 

DZ2021/489 Radostná práca projekt veľkokapa-
citnej sušičky

Finančné prostriedky boli využité na podporu OZ Radostná práca 
- projekt veľkokapacitnej sušičky.  4 500,00 € 

DZ2021/490 ZŠ Petra Jilemnického 
1, Zvolen Budúcnosť INAK

Grant bol použitý pre ZŠ Jilemnického 1 na zariadenie triedy 
pre účely program Budúcnosť INAK – dofinancovanie prestavby, 
nákup zariadenia, techniky, nákup MTZ na aktivity, výlety a 
kancelárske pomôcky.

 8 320,00 € 

DZ2021/491 ZŠ Petra Jilemnického 
1, Zvolen Budúcnosť INAK Nefinančný dar - výmena podláh v triede pre centrum Budúcnosť 

Inak.  3 038,10 € 

DZ2021/492 ZŠ Považská 12, 
Košice

Dar zahraničného 
filantropa

Grant bol použitý na podporu vzdelávacieho procesu na ZŠ 
Považská v Košiciach.  1 600,00 € 

DZ2021/493 
(EMBPP21_04)

Mesto Spiššká 
Nová Ves

Vyhliadková veža 
Šulerloch Grant bol použitý na vyhliadkovú vežu v okolí Spišskej Novej Vsi.  52 920,96 € 

DZ2021/494 Správa Mestskej 
zelene Košice Adoptuj strom Grant bol použitý na podporu iniciatívy Adoptuj Strom Správy 

Mestskej zelene v Košiciach.  400,00 € 

DZ2021/495 Nadační fond Via 
Clarita

rozvoj filantropie na 
Slovensku

Grant bol použitý na filantropickú publikáciu Váš filantropický 
itinerář.  376,96 € 

EMB_IN4_05 Alexandra Šeligová - 
Ihličkovo IHLIČKOVO Prostredníctvom projektu sa podarilo dostať do povedomia 

výrobu sirupov z jedinečnej suroviny - ihličia.  600,00 € 

EMB_IN4_06 Michal Miškolci Zariadenie na 
zákazku

Projektom bolo podporené vzdelávanie a nápad na zostrojenie, 
naprogramovanie a výrobu elektronických a mechanických 
zariadení.

 450,00 € 

EMB_PP20_01 Uni2010, o.z. iNOVEum
Vďaka projektu sa podarilo inšpirovať relatívne veľkú skupinu 
mladých k podnikaniu, vybaviť ich základným podnikateľským 
vzdelaním.

 9 599,90 € 

EMBPP21_01 HK Spišská Nová Ves Podpora mládeže Výsledkom projektu je zakúpenie nových brankárskych setov 
ktoré sú pre rodiča finančne náročné.  8 500,00 € 

EMBPP21_02 Karpatská nadácia MyMachine na Spiši MyMachine je vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie 
detí a mládeže.  2 373,00 € 

EMBPP21_03 Futbalový klub 
Spišská Nová Ves

Podpora mládeže 
FK SNV

Vďaka podpore klub obnovil materiálne zabezpečenie mládeže - 
dresy, súpravy, športové pomôcky.  5 950,00 € 

FPTS_
ZML2021019

Nadácia otvorenej 
spoločnosti Bratislava 
/ Open Society Foun-
dation / NOS-OSF

Akadémia investiga-
tívnej žurnalistiky

Grant bol využitý na vzdelávací kurz pre investigatívnych noviná-
rov o využívaní tzv. Open data a i.  9 393,53 € 

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.

 1 500,00 € 
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FPTS19_2_05
Inštitút pre dobre 
spravovanú spo-
ločnosť

Zvýšenie kvality 
verejnej debaty a 
rozoznávania neprá-
vd v predvolebnej 
kampani a po nej 

Vďaka podpore sa učitelia a žiaci vzdelávali prostredníctvom 
publikácií o nástrahách extrémizmu vo volebných diskusiách.  1 600,00 € 

FPTS21_1 Transparency Interna-
tional Slovensko

Posilňovanie 
transparentnosti 
a participácie v 
regiónoch

Projekt sa zameriava najmä na verejnú kontrolu, zvyšovanie 
transparentnosti a zapájanie ľudí na regionálnej úrovni.  23 325,38 € 

FPTS21_2 Ťahanovská záhrada TransparentKE Grant bol použitý na tvorbu materiálov venujúcich sa mestu Koši-
ce a Košickému samosprávnemu kraju (KSK) pred voľbami 2022.  14 438,37 € 

FPTS21_3
Inštitút pre dobre 
spravovanú spo-
ločnosť

Čo robia voľby so 
šéfmi polície v 
regiónoch?

Cieľom projektu bolo zanalyzovať obsadzovanie pozícií riaditeľov 
okresných a krajských riaditeľstiev policajného zboru v kontexte 
výmen vlád.

 13 918,37 € 

FPTS21_4 Slovensko.Digital
Red Flags 5.0: SD 
ZA Transparentné 
regióny

Hlavným cieľom projektu bol prenos know-how Slovensko.
Digital v oblasti nastavenia a implementácie procesov a kultúry 
participácie, transparentnosti a kontroly nákupu a implementácie 
IKT projektov na strane verejnej správy.

 14 564,91 € 

G3.019_07

Nadácia otvorenej 
spoločnosti Bratislava 
/ Open Society Foun-
dation / NOS-OSF

Otvorené školy
Financie boli použité na organizáciu diskusií dobrovoľníkov vo 
veku 16 - 20 rokov s deťmi na ZŠ na témy ako napr. ľudské práva, 
demokracia a pod.

 1 000,00 € 

G3.020_01 FLL Slovensko FLL Slovensko
Cieľom projektu bolo vzdelávanie v oblasti informačno-komuni-
kačných technológií, digitálna inklúzia znevýhodnených skupín 
a pod.

 1 000,00 € 

G3.020_03 I AMbitious I AMbitious Cieľom projektu bolo preskúmať ďalšie možnosti projektov a 
programov, ktoré môže organizácia realizovať.  1 000,00 € 

G3.020_04 Karpatská nadácia
MyMachine Slovakia 
- hľadáme cesty k 
rozširovaniu

Cieľom projektu bolo spracovať a otestovať nástroje, ktoré 
umožnia jednoduchšiu a efektívnejšiu škálovateľnosť programu a 
jeho rozšírenie na celé Slovensko.

 1 000,00 € 

G3.020_05 Nadácia Milana 
Šimečku Rozmanité školy Cieľom projektu bolo zamerať na inovatívny prístup k interkultúr-

nemu vzdelávaniu (IKV), založenému na osobnostnom prístupe.  1 000,00 € 

G3.020_07 Lifestarter EDUPoint Trnava Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor pre moderné vzdelávanie 
učiteľov a záujemcov z oblasti výchovy a vzdelávania.  750,00 € 

G3.021_01
The Duke of Edin-
burgh's International 
Award Slovensko, o.z.

Dodatočná podpora 
centier DofE v čase 
pandémie

Cieľom projektu bolo pokračovať v podpore rozvoja viac ako 
3500 mladých aj počas pandemického obdobia, ktoré podľa slov 
účastníkov zvládali lepšie práve vďaka DofE. 

 5 000,00 € 

G3.021_01 Lifestarter EDUPoint Trnava Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor pre moderné vzdelávanie 
učiteľov a záujemcov z oblasti výchovy a vzdelávania.  1 750,00 € 

G3.021_02 Nadácia otvorenej 
spoločnosti

Ľudské práva v čase 
pandémie

Cieľom projektu bola príprava metodickej príručky/pracovných 
listov, aby dokázali s ľudsko-právnymi témami pracovať v prípade 
potreby samostatne aj deti a ich učitelia.

 1 400,00 € 

G3.021_03 Inštitút pre aktívne 
občianstvo

Experimentálne 
overovanie novej 
podoby občianskej 
náuky na ZŠ a SŠ

Cieľom projektu bolo overiť súčasné metódy výučby občianskej 
náuky na ZŠ a SŠ, inovovať Štátny vzdelávací program tak, aby 
využívané metódy posilňovali rozvoj občianskych kompetencií 
žiakov.

 5 000,00 € 

G3.021_04 Informatika 2.0 Informatika 2.0
Cieľom projektu bolo vytvárať pre školy kurikulum informatiky, 
ktoré pokryje každú hodinu modernej informatiky na ZŠ od prvej 
až po poslednú minútu. 

 5 000,00 € 
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G3.021_05 Zmudri Zmudri do škôl 2.0
Financie bolo použité na meranie dopadu v programe Zmudri do 
škôl, ktorý je orientovaný na základné a stredné školy po celom 
Slovensku.

 9 000,00 € 

G3.021_06 KUBO MEDIA s. r. o. KUBO EDU
Financie boli použité na podporu digitálnej školskej knižnice, v 
ktorej má učiteľ okamžitý prístup ku knihám zodpovedajúcim 
záujmom, veku a schopnostiam žiaka.

 9 000,00 € 

GEN21_01 Únia materských 
centier Učenie pre život

Cieľom projektu bolo vzdelávanie sociálne slabých rodín za 
účelom lepšieho pochopenia dôležitosti vzdelávania detí za 
prítomnosti rodiča.

 56 421,54 € 

GEN21_02 
FDO3110275 Anna Kotian Náklady počas 

liečenia
Finančné prostriedky boli použité na náklady na domácnosť, 
splátky a základné potreby počas pobytu na liečení.  1 100,14 € 

INT4105010 Depaul Slovensko 
n.o. Global Giving Finančné prostriedky boli použité na podporu práce s bezdo-

movcami.  28,12 € 

INT4112032 Janka Vongrejová dotazník EDUpoint Finančné prostriedky boli použité na nákup poukážok v Martinu-
se, ktoré boli výhrou v súťaži.  30,00 € 

INT4112032 Lucia Pudišová dotazník EDUpoint Finančné prostriedky boli použité na nákup poukážok v Martinu-
se, ktoré boli výhrou v súťaži.  30,00 € 

INT4112032 Martina Kubisová dotazník EDUpoint Finančné prostriedky boli použité na nákup poukážok v Martinu-
se, ktoré boli výhrou v súťaži.  30,00 € 

JC21_02 Plamienok n.o.
Analyzátor krvných 
plynov a metabolitov 
EPOC

Financie boli použité nákup prístroja, vďaka ktorému bude mať 
Plamienok prístup k vyšetreniu z domova a tým zlepšenie stavu 
40 nevyliečiteľne chorých detí za rok. 

 1 998,36 € 

JLR_PP20_02 Centrum pre deti a 
rodiny Nitra Ihrisko pre centrum V rámci projektu sa podarilo osadiť dve futbalové bránky v areáli 

Centra pre deti a rodiny Nitra.  300,00 € 

JLR21_002 Občianske združenie 
"očkári"

Podpora zrakovo 
znevýhodnených 
detí formou tvorby 
pracovných listov.

Projekt prispel k vytvoreniu pracovných listov, ktoré sa venovali 
deťom so zrakovým znevýhodnením.  1 000,00 € 

JLR21_003 Stolnotenisový klub 
Lokomotíva Šurany

Podpora rozvoja 
stolného tenisu v 
Šuranoch

Projekt prispel k zlepšeniu tréningových a voľnočasových 
možností pre deti a mládež v obci Šurany.  500,00 € 

JLR21_004 Gymnázium, Goliano-
va 68, Nitra

Inšpiratívne a mo-
derné - naštartujme 
Golianko

Projekt prispel k vytvoreniu zaujímavého priestoru pre netradičné 
triednické hodiny, prednášky, diskusie, stretávanie sa učiteľov 
s rodičmi.

 600,00 € 

JLR21_005 Obec Bádice
Oživenie tradičných 
piesní našich 
predkov

Projekt podporil vytvorenie spevníka ,,Bádická svadba", z 
ktorého bude folklórny súbor ,,Bádičanka" spievať piesne na 
kultúrno-spoločenských podujatiach.

 500,00 € 

JLR21_006 Športový klub Hájske

Údržba a moder-
nizácia kabín a 
sociálnych zariadení 
v ŠK Hájske

Projekt prispel k zrekonštruovaniu zariadenia Športového klubu 
Hájske.  500,00 € 

JLR21_007 Špeciálna ZŠ Vráble Športom ku zdraviu 
a lepším vzťahom

Projekt prispel k zakúpeniu športových pomôcok, ktoré dopo-
mohli k organizácii rôznych súťaží a k vyplneniu voľného času 
športovými aktivitami. 

 970,00 € 

JLR21_008 "NITRAVA", Zariade-
nie soc. služieb Nitra

Bylinková záhradka 
aj pre imobilných

Projekt prispel k vytvoreniu okrasnej záhrady v areáli zariadenia 
sociálnych služieb a možnosti pre zdravotne znevýhodnených sa 
reálne o záhradku aj starať.

 630,00 € 

JLR21_009 Obec Oponice Pohybom ku zdraviu
Projekt prispel k obnoveniu nemoderných a zastaralých prvkov 
detského ihriska nachádzajúceho sa v materskej škole a zakúpe-
nie nových modernejších.

 800,00 € 
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JLR21_010 Obec Nová Ves nad 
Žitavou Rozkvitnutá hranica Projekt prispel k upraveniu, výsadbe a vytvoreniu esteticky pôso-

biaceho valu, ktorý stále plní svoju protipovodňovú funkciu.  500,00 € 

JLR21_011 GymGol klub Športujeme 
moderne

Projekt prispel k skvalitneniu tréningového procesu pre deti za 
využitia moderných a kvalitných tréningových pomôcok.  500,00 € 

JLR21_012 Občianske združenie 
Atletika pre deti

Nákup výškarskeho 
doskočiska potrebný 
na nácvik skoku do 
výšky

Projekt prispel k tomu, aby sa deti vo veku od 6 - 15 rokov mohli 
naučiť a zdokonaľovať techniku v skoku do výšky prostredníc-
tvom zakúpenia výškarského doskočiska.

 600,00 € 

JLR21_013 ZŠ s MŠ Nové Sady 
176

Zmiernenie klima-
tických dopadov na 
zdravie detí

Projekt prispel k regulácii teploty v triedach a predchádzaniu 
ochorenia detí z prehriatia prostredníctvom zakúpenia mobilnej 
klimatizácie.

 600,00 € 

JLR21_014 Telovýchovná jednota 
Stavbár Nitra

Dajme deťom viac 
pohybu

Projekt prispel k zdokonaľovaniu techniky odhodov, zosilnenia 
brušných a chrbtových svalov a zlepšenia výbušnej sily u detí.  500,00 € 

JLR21_015 Občianske združenie 
Záhrada

Záhrada snov - 
záhrada hrou

Projekt prispel k zlepšeniu pohybových a sociálnych zručností 
detí prostredníctvom nákupu herných prvkov a ich inštalácii.  800,00 € 

JLR21_016 ZŠ, Školská ulica 
897/8, Mojmírovce EKOučebňa Projekt prispel k vytvoreniu EKOučebne v školskom areáli.  500,00 € 

JLRPP2021_001 ASOCiÁCIA DIVADEL-
NÁ NITRA

DARUJEM TI TULIPÁN 
- intefračné tvorivé 
aktivity pre zrakovo 
postihnuté deti

Projekt prispel k podpore podujatia výtvarných workshopov pre 
nevidiace deti.  1 000,00 € 

JLRPP2021_003 Komunitné centrum 
Nitra

Dobrovoľné dob-
rodružstvo

Projekt prispieva k získavaniu dobrovoľníkov z prostredia škôl a 
širokej verejnosti v meste Nitra.  2 450,00 € 

KIA_PP20_09
Slovak Korean 
Heritage Language 
School

Environment Finančné zdroje boli použité hlavne na zabezpečenie vzdelávania 
a fungovanie školy.  10 000,00 € 

KIA_PP20_10 Mesto Žilina
"Snoezelen záhrada 
- univerzálny kom-
plex pre všetkých"

Prostredníctvom projektu sa podarilo vybudovať univerzálne 
a bezbariérové prostredie - záhrady s podnetnými prvkami 
snoezelen.

 3 300,00 € 

KIA_ZGP20_D23 Hokejový klub 
Žilina o.z. Klubovňa pre klub Vďaka grantu sa podarilo upraviť a obnoviť priestory pri zimnom 

štadióne v Žiline.  1 000,00 € 

LGBT20_06 Michal Tarbaj Dúhový skauting Projekt zblížil skupinu LGBTI+ skautov a pomohol k nastaveniu si 
pravidelných stretnutí.  44,10 € 

LGBT21_01 IPčko

Prvá psychologická 
pomoc a krízová 
intervencia pre 
mladých LGBT+ ľudí 
na linkách pomoci 
OZ IPčko

Vďaka grantu bola pre mladých LGBT+ ľudí zabezpečená nonstop 
anonymná, bezplatná a dostupná odborná pomoc na linkách 
pomoci.

 2 100,00 € 

LGBT21_02 Saplinq, o.z. Festival PRIDE Košice 
2021

Vďaka grantu a zabezpečeniu profesionálneho livestreamu mohol 
PRIDE Košice 2021 byť všade tam, kde sú LGBT+ ľudia a ich 
spojenci/kyne. 

 5 000,00 € 

LGBT21_03 Mladí, o.z. Dúhový dokument Výstupom tohto projektu bolo päť 35 minútových epizód zamera-
ných na témy spojené s LGBT+ komunitou na Slovensku.  2 100,00 € 

LGBT21_04
Občianske združenie 
ĎAKUJEM - ,,PAĽI-
KERAV"

Je to ok, babi Aj vďaka tímu školiteľov a hostí na workshope sa účastníci viac 
otvorili a sami podelili o svoje osobné skúsenosti s LGBTI ľuďmi.  3 000,00 € 

LGBT21_05 Dúhový PRIDE 
Bratislava

Dúhový PRIDE 
Bratislava 2021

Vďaka grantu sa uskutočnil 11. ročník festivalu Dúhový PRIDE 
Bratislava.  5 000,00 € 

| strana 137 



Č. zmluvy Prijímateľ / 
organizácia Projekt Popis Výška 

grantu

LGBT21_06 Roman Stráňai Druhý prvý PRIDE 
BRATISLAVA 2010

Vďaka projektu sa podarilo zorganizovať nakrúcania, ktoré budú 
postprodukované do krátkeho dokumentárneho filmu a následne 
do celovečerného filmu.

 5 000,00 € 

LGBT21_07 Mgr. Roman Samotný
QueerSlovakia.
sk - LGBTI online 
magazín

Cieľom projektu bolo vytvoriť bezpečný priestor v online svete 
pre LGBTI ľudí.  1 400,00 € 

LGBT21_08 Zlatica Maarová 
Posilnenie iniciatívy 
Združenia rodičov a 
priateľov LGBT+ ľudí

Projektom sa dosiahla podpora a posilňovanie LGBTI+ komunity 
na Slovensku.  700,00 € 

LGBT21_09 Iniciatíva Inakosť Filmový festival 
inakosti 2021

Financie boli použité na zorganizovanie Filmového festivalu 
inakosti a zvyšovanie vizibility LGBTI ľudí.  2 100,00 € 

LGBT21_10 Liga za duševné 
zdravie SR, o.z. Bezpečné miesto 

Projekt Bezpečné miesto pomohol s identifikovaním a označením 
bezpečných miest pre poskytnutie pomoci a podpory LGBTQI+ 
ľuďom v rôznych oblastiach. 

 700,00 € 

LIDL21_02 Upracme Slovensko Svetový čistiaci deň 
2021

Vďaka finančnej podpore sme realizovali nákup pomôcok potreb-
ných na zber odpadu.  9 725,00 € 

LIPP21_01 malíček Bol raz jeden 
malíček

Vďaka finančnej pomoci bolo možné vydať a na novorodenecké 
oddelenia distribuovať knihu pre rodiny s predčasne narodenými 
deťmi.

 1 000,00 € 

MBF21_01 Centrum rodiny, n.o. Iní a predsa rovnakí Projekt Centra rodiny dal priestor v komunitnom centre 35 ľuďom 
s telesným hendikepom, ktorí sa mohli začať stretávať.  2 000,00 € 

MBF21_02 Divadlo bez domova MBF 21 Vďaka podpore sa 14 členný herecký tím a členovia Divadla bez 
domova, mohli v postcovidovej situácii stretnúť.  1 500,00 € 

MBF21_03 Imobilio

Zachytávania a 
ukladania dažďovej 
vody a zhotovenia 
oplotenia objektu 
Imobilio

Grant prispel k skvalitneniu životného prostredia komunitného 
centra Imobilio, ktoré využíva 30 ľudí za rok z OZ Imobilio so 
zdravotných znevýhodnením.

 1 500,00 € 

MBF21_04 OZ DOMOV - DÚHA Pomoc BŽD DÚHA 
2021

Vďaka podpore Bezpečného ženského domu DÚHA sa podarilo 
zlepšiť služby v domove pre 25 klientiek.  2 000,00 € 

MBF21_05 PRO VIDA Program BUDDY Vďaka podpore sa podarilo pre 17 nových detí z Centier pre deti a 
rodiny poskytnúť dobrovoľníka.  3 000,00 € 

MBF21_06 Cesta Von

Omama - rozšírenie 
programu stimulácie 
detí z vylúčených 
komunít

Vďaka projektu Omama sa 60 detí zapojilo do programu, ktoré 
cielene rozvíjajú 3 nové omamy v 3 vylúčených komunitách na 
strednom Slovensku.

 3 000,00 € 

MBF21_07 Depaul Slovensko 
n.o.

Strava pre chorých 
ľudí bez domova

Vďaka finančným prostriedkom Depaul dokázal poskytnúť teplú 
výživnú stravu pre chorých ľudí bez domova, ktorí prekonali 
Covid-19.

 5 005,52 € 

MED21_01 MISIA MLADÝCH Pomoc pre aktívnych
Cieľom projektu bolo podporiť rodiny v náročných životných 
situáciách potravinovou pomocou, nákupom PC techniky a 
školských pomôcok. 

 3 000,00 € 

MED21_02 AZZP v Trenčíne Tréningová kuchyňa Cieľom projektu bolo vybudovať tréningovú kuchyňu, v ktorej by 
sa PSS mohli učiť pripraviť si jedlo a nápoje.  3 000,00 € 

MED21_03
ETP Slovensko - Cen-
trum pre udržateľný 
rozvoj

Schopné deti v lete 
2021

Financie boli použité na materiálne vybavenie do programu 
Schopné deti.  3 000,00 € 

MED21_04 Agentúra práce 
BBSK, n.o.

Humanitárna pomoc 
pre MRK v okrese 
Lučenec

Do projektu bola zakúpená humanitárna pomoc vo forme 
hygienických potrieb a trvanlivých potravín pre klientov najviac 
postihnutých chudobou. 

 3 000,00 € 
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MED21_05 Mládež ulice Rodinný program V projekte bol realizovaný rodinný program vo forme terénnej 
sociálnej práce.  3 000,00 € 

MED21_06 Občianske združenie 
GRIFLÍK Otvorený svet

Financie boli použité na nákup inovatívnych pomôcok a počíta-
čovej techniky, bez ktorej sa deti nemôžu skutočne pripraviť na 
svoju budúcnosť.

 3 000,00 € 

MO21_01 obec Kotrčiná Lúčka Nové šatne
Projekt prispel k zlepšeniu športovej infraštruktúry v obci 
Kotrčiná Lúčka a prilákanie vyššieho počtu športujúcich detí a 
dospelých.

 2 000,00 € 

MO21_02
HOKEJBALOVÝ KLUB 
HBC POVAŽSKÁ 
BYSTRICA

podpora športu detí, 
mládeže

Projekt prispel k vyplneniu voľného času pre deti a mládež a 
podpore záujmu detí a mládeže ku športu (hokejbal).  2 000,00 € 

MO21_03 Športový klub 
Valčianska dolina

Nákup športového 
náradia pre deti a 
mládež

Projekt prispel k zakúpeniu lyžiarskej výstroje pre ŠK Valčianska 
dolina.  2 000,00 € 

MO21_04
Športový klub 
Brazílskeho jiu - jitsu 
Martin 

Zdravé dieťa Projekt prispel k rozšíreniu a vybaveniu priestorov na tréningové 
procesy a navýšeniu tréningových jednotiek pre deti a dorast.  2 000,00 € 

MO21_05 KERIC Lavička si hľadá 
kamošku

Projekt prispel k vybudovaniu oddychovej zóny a oživeniu 
zanedbaného a nevyužívaného nábrežia rieky Kysuca.  2 000,00 € 

MO21_06 ŠK DUKLA ŽILINA Dvojgaráž na 
uskladnenie lodí

Projekt prispel k zvýšeniu kapacity priestorov pre uskladnenie 
lodí, pádiel a ostatnej vodáckej výstroje.  2 000,00 € 

MO21_07 ZŠ s roč. 1. - 4. v 
Kunerade Rozvoj pohybu u detí

Projekt prispel k skrášleniu školského dvora modernými preliez-
kami a k podpore rozvoja pohybových schopností a záujmu o 
pohybové činnosti detí.

 2 000,00 € 

MO21_08 ZŠ s MŠ, J.V.Dolinské-
ho Martin

Učíme sa na čer-
stvom vzduchu

Projekt prispel k vybudovaniu exteriérovej učebne a skvalitneniu 
výchovno-vyučovacieho procesu a jeho zatraktívneniu pre deti 
a žiakov.

 2 000,00 € 

MO21_09 ZŠ Nábrežná 845/17, 
Kysucké Nové Mesto

Zlepšujeme 
pracovné prostredie 
pre žiakov

Projekt prispel k úprave nevyhovujúcich podmienok v učebniach 
PC a zvýšenie kvality vyučovacieho procesu.  2 000,00 € 

MO21_10 Telovýchovná 
jednota Nižná

Bezpečnejšie a láka-
vejšie cyklotrasy 

Projekt prispel k zveľadeniu existujúcich cyklotrás prostredníc-
tvom vybudovania bezpečných prechodových mostíkov.  2 000,00 € 

MO21_11 Obec Korňa Cesta korňanskými 
osadami

Projekt prispel k vybudovaniu uceleného náučného chodníka 
"Cesta korňanskými osadami" .  2 000,00 € 

MO21_12 MŠ Veľká Bytča 3D hrové prvky 
pre deti

Projekt prispel k atraktivite školského dvora prostredníctvom 
osadenia 3D prvku včely.  2 000,00 € 

MO21_13 Obec Radoľa Futbal je náš život ! Projekt prispel k podpore futbalu a športu v obci Radoľa.  2 000,00 € 

MO21_14 Slovenský skauting, 
25. zbor Vodopád

Rekonštrukcia 
klubovne

Projekt prispel k rekonštrukcii klubovne 25. zboru Vodopád 
slovenských skautov, ktorí sa pravidelne stretávajú.  2 000,00 € 

MO21_15 Tul/k/áčik

Rekonštrukcia 
priestorov pre psíkov 
v starostlivosti OZ 
Tul/k/áčik

Projekt prispel k zrekonštruovaniu priestorov pre psíkov a mačky, 
ktoré sú v starostlivosti OZ Tulkáčik.  2 000,00 € 

MO21_16 ZŠ s MŠ Ondreja 
Štefku Varín

Športujeme s 
úsmevom !

Projekt prispel k možnosti športovať kvalitnejšie a určitým 
spôsobom ich aj motivovať deti.  2 000,00 € 

MO21_17 ZŠ, Lichardova 24, 
010 01 Žilina Lezením ku zdraviu Projekt prispel k vybudovaniu lezeckej steny a zatraktívneniu 

vyučovacích hodín TSV na oboch stupňoch ZŠ Lichardova v Žiline.  2 000,00 € 

MO21_18 Obec Stupné Oddychovo športová 
zóna v obci Stupné

Projekt prispel k vytvoreniu oddychovej zóny na trávenie voľného 
času všetkých vekových kategórií.  2 000,00 € 
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MO21_19 Zdravie pre ľudí Prácou k duševnému 
zdraviu 

Projekt prispel k podpore duševného zdravia pomocou pracovnej 
terapie, ktorá prebieha v HNsP Trstená na psychiatrickom 
oddelení. 

 2 000,00 € 

MO21_20 Centrum včasnej 
intervencie Žilina n.o. Slniečka Projekt prispel k aktivitám zameraným na komplexný rozvoj 

zmyslov, kognície, reči a motoriky detí s Downovým syndrómom.  1 996,50 € 

MO21_21 ZŠ Námestie mlados-
ti 1, Žilina Detská knižnica

Projekt prispel k vybudovaniu knižnice na dvoch poschodiach pa-
vilónu prvého stupňa ZŠ a zútulneniu a zestetizovaniu priestoru 
ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline.

 1 526,00 € 

MO21_22 Gymnastika a fitness 
Žilina

Letná škola gym-
nastiky

Projekt prispel k zakúpeniu pomôcok pre gymnastky, aby zdoko-
nalili najťažšie gymnastické tvary.  1 912,00 € 

MO21_23 Obecný športový klub 
Kamenná Poruba Deti športujú Projekt prispel k zlepšeniu tréningových podmienok futbalu detí 

v obci Kamenná Poruba.  1 302,00 € 

MO21_24
TJ Tatran Krásno nad 
Kysucou Oddielový 
klub Vzpierania

Pre krásňanske 
vzpieranie

Projekt prispel k udržaniu dosahovanej výkonnosti členov 
klubu vzpieračov v kategórii detí a mládeže a k jej postupnému 
zvyšovaniu. 

 1 938,00 € 

MO21_25 SOŠ technická Čadca Stolný tenis Projekt prispel k zvýšeniu fyzickej aktivity žiakov SOŠ technická 
Čadca.  1 660,00 € 

MO21_26 Obec Varín Dobrovoľný hasičský 
zbor obce Varín

Projekt prispel k zlepšeniu materiálového vybavenia a zefektív-
neniu činnosti pri hasičských zásahoch DHZ Varín.  1 744,40 € 

MOPP2021_001 Kysucká nemocnica s 
poliklinikou Čadca

Skvalitnenie práce 
na fyziatricko-reha-
bilitačnom a neuro-
logickom oddelení 
KNsP Čadca

Projekt prispel k začatiu liečby Fyziatricko-rehabilitačného 
oddelenia trakčným digitálnym prístrojom.  9 940,00 € 

MOPP2021_002
Nemocnica s 
poliklinikou Považská 
Bystrica

Skvalitnenie 
diagnostiky 
kardiovaskulárnych 
ochorení

Projekt prispel k nákupu nových prístrojov na diagnostiku a 
liečbu kardiovaskulárnych ochorení NsP Považská Bystrica.  9 552,00 € 

MOPP2021_003
Ústredná vojenská 
nemocnica SNP 
Ružomberok - FN

Modernizácia diag-
nostickej prístrojovej 
techniky 

Projekt prispel k nákupu vyšetrovacej prístrojovej techniky - 
rohovkového topografu LLC s poliklinikou MO SR Sliač.  9 996,00 € 

MOPP2021_004 o.z. Žilinský skrášľo-
vací spolok Park Frambor

Projekt prispel k obnove 2000 metrov štvorcových nového kva-
litného parkového trávnika na mieste kde bola pred realizáciou 
projektu skládka odpadu.

 2 739,90 € 

MOPP2021_005 Truc sphérique

Letné kultúrne a 
komunitné podujatia 
na Stanici a v Novej 
synagóge v Žiline

Projekt prispel k organizácii 2 detských výtvarných sympózií 
formou denných táborov.  5 000,00 € 

MOPP2021_006 Fakultná nemocnica s 
poliklinikou Žilina

Zvýšenie komfortu 
ležiacich pacientov, 
eliminácia dekubitov 
a následná starost-
livosť

Projekt prispel k nákupu antidekubitných matracov pre pacientov 
hospitalizovaných na urológii FNsP Žilina a dovybavením 
oddelenia nábytkom. 

 10 000,00 € 

MOPP2021_007 Požičaná planéta 
pre školy

Požičaná planéta - 
Environmentálná vý-
chova a udržateľný 
rozvoj Odcudzenie, 
100 škôl 

Projekt má za cieľ prispieť k výchove a vzdelávaniu udržateľného 
rozvoja prostredníctvom publikácie enviromentálnej výchovy na 
základných školách.

 3 360,00 € 

MTR_PP20_01

Spoločnosť priateľov 
detí z detských 
domovov Úsmev 
ako dar

9. ročník Anjelskej 
kapustnice 2020

Financie boli použité na organizáciu 9. ročníka Anjelskej 
kapustnice.  410,22 € 
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MTRPP2021_001 Inštitút cirkulárnej 
ekonomiky, o.z. Od farmára na stôl

Projekt prispel k zapojeniu odborníkov v oblasti klímy, cirkulárnej 
ekonomiky a praxe do vytvorenia metodických výstupov pre 
realizáciu vzdelávania pre školy a prax - farmárov.

 20 184,60 € 

MTRPP2021_003

Spoločnosť priateľov 
detí z detských 
domovov Úsmev 
ako dar

10. ročník Anjelskej 
kapustnice 2021

Financie boli použité na realizáciu 10. ročníka Anjelskej kapustni-
ce, ktorá bola realizovaná navarením 300+ porcií na výdaj.  967,40 € 

NFCA-
PP2021_001

SRRZ-RZ pri Materskej 
škole, Imatra 8, 
Zvolen

Deti v pohybe Projekt prispel k revitalizácii školského dvora MŠ Imatra 2548/8, 
960 01 Zvolen.  2 000,00 € 

NFCA-
PP2021_002 Oranžová obálka Rodinné účty v 

Oranžovej obálke

"Projekt prispel k preskúmaniu požiadaviek užívateľov a vytvoril 
priestor pre vývoj ""zdieľaných produktov"" v rámci portálu 
Oranžová obálka v produktoch ""Investície"" a ""Úvery"". 
"

 4 000,00 € 

NFCA-
PP2021_003

Biatlonový a lyžiarsky 
oddiel ŠKP Banská 
Bystrica o.z.

Roztočme kolieska!
Projekt prispel k skvalitneniu materiálnych podmienok pre 
realizáciu výučby techniky behu na kolieskových lyžiach klasickou 
technikou.

 3 000,00 € 

NFCA-
PP2021_004 ON-POINT Kordícky Extrém Projekt prispel k rozvoju pohybovej gramotnosti najširšej 

športujúcej verejnosti.  2 000,00 € 

NFCA-
PP2021_005

Lyžiarsky klub Slávia 
Ekonóm UMB, Banská 
Bystrica, o.z.

Svetový pohár na 
kolieskových lyžiach 
Banská Bystrica 
2021

Projekt prispel k podpore pohybových a športových aktivít a k 
propagácii regiónu Banskej Bystrice.  1 288,00 € 

NFCA-
PP2021_006

FAIR PLAY SPORTS, 
o. z.

Spoločné dresy, poď 
hrať, kde si!?

Projekt prispel k podpore pohybových aktivít detí a zdravého 
životného štýlu.  300,80 € 

NM21_001 CANIS CENTER EDDY 
SLOVAKIA

Ťažko na cvičisku, 
ľahko v teréne

Vďaka projektu a dobrovoľníkom sa vo výcvikovom centre poda-
rilo obrúsiť a natrieť výcvikové prekážky, odstraňovala sa burina 
popri plote, kosila sa tráva.

 120,00 € 

NM21_002 SLSK - 61.zbor Modrý 
oblak Pezinok Vymaľujme okná Vďaka projektu a dobrovoľníkom sa podarilo ošetriť okná na 

skautskej klubovni a tak zlepšiť jej vzhľad a predĺžiť ich životnosť.  40,00 € 

NM21_003 Castrum Sancti 
Georgii

Záchrana hradu Biely 
Kameň

Vďaka projektu sa dobrovoľníkom podarilo vyčistiť prístupovú 
cestu na hrad Biely kameň.  400,00 € 

NM21_004 Strom života Čistenie Malého 
Dunaja 2021

Vďaka aktivite bolo možné vyzbierať z vôd Malého Dunaja 
približne 5 metrov kubického odpadu, čo výrazne pomohlo zlepšiť 
stav v lokalite.

 320,00 € 

NM21_005 Centrum rodiny, n.o. Opäť spolu :) Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo upraviť areál komunitného 
centra v Dúbravke.  300,00 € 

NM21_006
ZRR Nejedlého (Zdru-
ženie Rady rodičov 
Nejedlého)

Omaľovánky na 
stenách

Vďaka projektu sa podarilo skrášliť školský dvor, aby lepšie spĺňal 
potreby školákov, ktorí v ňom trávia čas cez prestávky.  240,00 € 

NM21_007 Zoborský skrášľovací 
spolok Naše mesto 2021 Vďaka projektu sa podarilo upratať areál Národnej kultúrnej 

pamiatky Zoborský kláštor.  360,00 € 

NM21_008 Concordia76
Domov sociálnych 
služieb Nezábudka - 
vonkajšie práce

Vďaka projektu sa natreli preliezky, lavičky, umyli okná. Prostried-
ky boli použité na rukavice, farby, čistiace prostriedky.  40,00 € 

NM21_009 Združenie priateľov 
Hričovského hradu

Náučný chodník na 
hrad Hričov

Vďaka projektu a dobrovoľníkom sa podarilo upraviť a vylepšiť 
okolie Hričovského hradu, vyčistiť trasu náučného chodníka.  160,00 € 

NM21_010
Združenie rodičov a 
priateľov MŠ Ľ.Fullu, 
Bratislava

Veselý dvor, radosť 
deťom vytvor!

Vďaka projektu a dobrovoľníkom sa podarilo obnoviť náter 
betónového plota materskej školy Ľ. Fullu v Bratislave.  80,00 € 

| strana 141 



Č. zmluvy Prijímateľ / 
organizácia Projekt Popis Výška 

grantu

NM21_011 OZ Stará jedáleň Čisté komunitné 
centrum

Vďaka projektu sa podarilo upratať sklad, vyčistiť dvor a zmonto-
vať exteriérové lavičky.  40,00 € 

NM21_012
Služba včasnej 
intervencie Sibírka 
pri CSS Sibírka

Čisté prostredie = 
kultúra národa

Vďaka projektu sa podarilo namaľovať vstup do školy, vyčistiť ex-
teriér školy a namaľovať časť plota na školskom dvore, vymaľovať 
kanceláriu pre správcu. 

 80,00 € 

NM21_013 Nadácia Krajina 
harmónie Otvorená záhrada

Vďaka projektu a dobrovoľníkom sa podarilo vyčistiť záhradu, 
opraviť detské hracie prvky, strechu nad divadelným pódiom a 
chodník. 

 40,00 € 

NM21_014 Združenie Slatinka Naše mesto Zvolen
Vďaka projektu sa podarilo vo Zvolene v mestskom parku pokosiť 
a pohrabať nepôvodné druhy bylín, vďaka čomu sa na tieto 
plochy postupne vracajú typické druhy rastlín. 

 160,00 € 

NM21_015 Rodinné centrum 
Klbko Klbko2021

Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť dve priľahlé ihriská a ostrihať 
kríky, namaľovať časť plotu a vyrobiť preliezku pre deti v priesto-
roch rodinného centra Klbko. 

 400,00 € 

NM21_016 Imobilio občianske 
združenie

Sadenie kvetov 
a terénne úpravy 
objektu Imobilio

Vďaka projektu sa podarilo vykonať všetky naplánované aktivity 
a tým zlepšiť a skvalitniť priestory Imobilia pre jeho klientov.  400,00 € 

NM21_017
Rodičovské združenie 
pri Materskej škole 
Linzbothova 18 

Revitalizácia dvora 
škôlky

Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť pieskoviská, namaľovať 
preliezky, šmykľavky a hracie prvky v areáli materskej školy na 
Linzbothovej 18 v Bratislave.

 400,00 € 

NM21_018 Obchodná akadémia, 
Watsonova61, Košice

Spolu dokážeme viac 
III-rezervované pre 
Tatrabanku

Vďaka projektu sa podarilo natrieť časť školského plota, a tým 
skrášliť okolie školy.  120,00 € 

NM21_019 Mestská časť Brati-
slava-Rusovce

Úprava verejných 
priestranstiev

Vďaka projektu sa podarilo v bratislavskej MČ Rusovce upraviť 
zeleň, opraviť dlažbu terasy, očistiť náter okien a nanovo natrieť 
mreže a stoličky. 

 50,00 € 

NM21_020 OZ DOMOV - DÚHA Pomoc pre KS DÚHA 
a BŽD DÚHA 2021

Vďaka projektu sa podarilo vymaľovať vnútorné priestory centra, 
ostrihať stromy a kríky, natrieť záhradné komponenty.  400,00 € 

NM21_021

Domka - združenie 
saleziánskej mládeže, 
stredisko Bratislava - 
Mamateyova

Príďte nám to natrieť

Vďaka projektu sa podarilo pokosiť veľkú plochu trávy, vyčistiť 
športové ihriská od buriny a v neposlednom rade aj namaľovať 
časť plota a jednu celú bránu v areáli nášho strediska salezián-
skej mládeže.

 400,00 € 

NM21_022 Základná umelecká 
škola Jána Albrechta

Úprava školského 
dvora Vďaka projektu sa podarilo upratať dvor, záhradu a ostrihať kríky.  120,00 € 

NM21_024 Michal Tkáčik Namaľujme si plot Vďaka projektu sa podarilo namaľovať cca 70 m plota na bývalej 
škôlke.  400,00 € 

NM21_025
SRRZ-RZ pri Materskej 
škole Gelnická 34, 
831 06 Bratislava

Revitalizácia 
školského dvora a 
úprava detských 
atrakcií

Vďaka projektu sa podarilo ošetriť hojdačkovú zostavu a vyčistiť 
priestranstvo školy a pieskoviská na školskom dvore pri MŠ Gelnická 
v Bratislave. 

 80,00 € 

NM21_026 AUTIS Teplúčko po celý rok Vďaka projektu sa podarilo zabezpečiť drevo pre Centrum Autis na 
zimu, zároveň upraviť okolité prostredie centra.  160,00 € 

NM21_027 INEX Slovakia, ob-
čianske združenie

Dobrovoľníci pre 
Domov sociálnych 
služieb pre deti a 
dospelých Integra

Vďaka projektu sa podarilo upraviť záhradu v DSS Integra, a tak 
zveľadiť prostredie pre klientov zariadenia.  120,00 € 

NM21_028 Spolu sme Prievidza Opravy a úpravy 
Galérie jabloň

Vďaka projektu sa podarilo v Galérii Jabloň v Prievidzi urobiť mnoho 
práce, napr. vytriediť nové knihy v antikvariáte, pokosiť trávu, vyčistiť 
chodníky a pod.

 200,00 € 
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NM21_029
Združenie rodičov 
Materskej školy 
Švantnerova

Veselý dvor Vďaka projektu sa podarilo vymaľovať exteriér školskej záhrady a 
skrášliť najbližšie okolie MŠ Švantnerova v Bratislave.  240,00 € 

NM21_030 ZRPD Púpava, občian-
ske združenie Farebná škôlka Vďaka projektu sa podarilo obnoviť náter plota materskej školy.  160,00 € 

NM21_031 Rodinné centrum 
Macko

Renovácia plota 
okolo detského 
ihriska

Vďaka projektu sa podarilo namaľovať plot okolo záhrady pri 
centre pre detičky RC Macko.  160,00 € 

NM21_032 Občianske združenie 
Borská 4 Farebný dvor Vďaka projektu sa podarilo natrieť ochranný náter a namaľovať 

drevené prvky a bránku na školskom dvore Borská 4 v Bratislave.  160,00 € 

NM21_033 Múzeum mesta 
Bratislavy

Dobrovoľnícke práce 
na hrade Devín 
(Tatrabanka) a v 
Antickej Gerulate v 
Rusovciach - čistenie 
areálov NKP

Vďaka projektu sa podarilo upraviť okolie NKP hrad Devín a 
antickej Gerulaty v Rusovciach odstraňovaním náletovej zelene, 
vytrhaním buriny, upravením chodníkov a natrením plota. 

 400,00 € 

NM21_034 ZŠ Karloveská 61 Šatne v novom 
šate 3

Vďaka projektu sa podarilo skvalitniť areál školy, namaľovať 
pestrofarebný múr a šatne v škole.  180,00 € 

NM21_035
Spojená škola sv. 
Uršule, Nedbalova 4, 
Bratislava

Premena skladu 
uhlia na klubovňu

Vďaka projektu sa podarilo vypratať starý školský nábytok z 
priestoru, kde sa plánuje klubovňa.  79,80 € 

NM21_036 Mestská časť Brati-
slava Ružinov 

Skrášľovanie lokalít v 
Ružinove

Vďaka projektu sa podarilo uskutočniť plánované aktivity v MČ 
Ružinov, vyčistili a vymaľovali sa rôzne miesta.  400,00 € 

NM21_037 OZ Brána do života Nová záhrada
Vďaka projektu sa podarilo upraviť veľkoplošnú záhradu v centre 
a bude tak poskytovať krajší priestor pre klientov zariadenia na 
relax a voľnočasové aktivity.

 280,00 € 

NM21_038 Mestská časť Brati-
slava-Dúbravka

Krajšia Dúbravka 
2021

Vďaka projektu sa podarilo zveľadiť park na Pekníkovej ul. v 
Dúbravke/Bratislave.  400,00 € 

NM21_039 Občianske združenie 
Amálka pri MŠ farebný svet pre deti Vďaka projektu sa podarilo splniť naplánované aktivity a skrášliť 

tak prostredie deti v MŠ.  40,00 € 

NM21_040 Priatelia Quo Vadis 
o.z.

UpratQuo a iné 
QVaktivity

Vďaka projektu sa podarilo upratať priestory zariadenia, umyť 
okná a zveľadiť tak historický priestor.  40,00 € 

NM21_041 občianske združenie 
Hrad Čeklís

Odstraňovanie 
náletových drevín z 
hradného vrchu

Vďaka projektu sa podarilo odstrániť časť z náletovej zelene z 
hradného kopca hradu Čeklís, vyzbierali sa odpadky, pracovalo sa 
na hradnom chodníku.

 120,00 € 

NM21_042 DSS pre deti a dospe-
lých KAMPINO

Revitalizácia 
záhrady a vonkajších 
priestorov

Vďaka projektu sa podarilo zrevitalizovať záhradu a môže tak 
slúžiť klientom DSS pre deti a dospelých KAMPINO v Petržalke na 
oddych, kultúrne a športové využitie.

 320,00 € 

NM21_044 KASPIAN "Refreshnime" to !
Vďaka projektu sa podarilo zrevitalizovať jazdné prekážky v 
petržalskom skateparku a vyčistiť areál, umyť okná, vytepovať 
koberce a nalakovať úžitkový hrant v centre Kaspian.

 200,00 € 

NM21_045 Občianske združenie 
Trenčiansky Útulok

Pomoc psíkom v 
Trenčíne Vďaka projektu sa podarilo upraviť priestory útulku v Trenčíne.  80,00 € 

NM21_046 MŠ Bodvianska 
Bratislava/Vrakuňa Veselý plot Vďaka projektu sa podarilo obnoviť plot v MŠ Bodvianska v 

Bratislave.  120,00 € 

NM21_047
SOŠ obchodu a 
služieb, Školská 4, 
Michalovce

Krajšia cesta do 
školy Vďaka projektu sa podarilo natrieť plot a skrášliť tak okolie školy.  200,00 € 
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NM21_048 OZ PRO MEMORY ŽIDOVSKÝ CINTORÍN 
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť areál židovského cintorína v 
Spišskej Novej Vsi.  40,00 € 

NM21_049 Mestské lesy v 
Bratislave

Clean up Bratislava 
City Forests 2021

Vďaka projektu sa podarilo upraviť a skrášliť niekoľko lokalít v 
Mestských lesoch v Bratislave, ako napr. okolie Kamzíka, alebo 
Železnej studničky. 

 400,00 € 

NM21_050
Miestny úrad 
Mestskej časti Brati-
slava-Petržalka

Spolupráca Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať 4 aktivity vo verejnom 
priestranstve.  320,00 € 

NM21_051
MŠ Trnavská 2993/21, 
Elokované pracovisko 
Varšavská 2

Bezpečne a hravo na 
školskom dvore 

Vďaka projektu sa podarilo čiastočne zrevitalizovať časti škol-
ského dvora, natrieť preliezky, upraviť drevený domček v okolí 
materskej školy. 

 40,00 € 

NM21_052 Fond UŠKO n.f. Farebná škola 2021 Vďaka projektu sa podarilo namaľovať školský plot pri škole na 
Drotárskej ulici v Bratislave.  400,00 € 

NM21_053 Zariadenie soc. 
služieb ROSA

Zlepšujeme kvalitu 
života

Vďaka projektu sa vysadili záhony, vyčistili sa chodníky, vyma-
ľovali lampy, nalakovali lavičky a bylinkové záhony, pokosilo sa 
okolo lesíka, čistil sa lesík od smetí.

 400,00 € 

NM21_054 Iniciatíva rodičov 
Lamača o.z.

Noc v škôlke Námor-
nícky deň 

Vďaka projektu sa podarilo zastrešiť prípravu rekvizít a kulís 
potrebných na akciu v škôlke.  120,00 € 

NM21_055 Mestská časť 
Bratislava-Rača

Spolu sa staráme 
o Raču

Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať naplánované aktivity 
na 9 miestach MČ Rača a tak skrášliť a upraviť okolie pre jej 
obyvateľov.

 400,00 € 

NM21_056 ZŠ s materskou školu 
Brodňanská

Posedenie v školskej 
záhrade a úprava 
zelene v školskom 
areáli

Vďaka projektu sa podarilo upraviť a skrášliť areál ZŠ s MŠ 
Brodňanská v Bratislave, upraviť a orezať stromy, kríky a 
bylinkovú špirálu. 

 160,00 € 

NM21_057 Občianske združenie 
"Zelená deťom"

Skrášlenie areálu MŠ 
Legerského

Vďaka projektu sa podarilo natrieť plot a lavičky a skrášliť tak 
prostredie pre deti v MŠ Legerského v Bratislave.  160,00 € 

NM21_058 Vnútroblok Revitalizácia vinice 
Pionierska

Vďaka projektu sa podarilo na vinici Pionierska vyčistiť priestor 
od odpadkov, natiahnuť oporné drôty a natrieť záhradný nábytok.  120,00 € 

NM21_059 ZŠ, Kežmarská 28, 
Košice

Skrášlenie oplotenia 
školského areálu 
školy

Vďaka projektu sa podarilo skrášliť oplotenie ZŠ Kežmarská 28 v 
Košiciach jeho očistením a následne novým náterom.  240,00 € 

NM21_060 Mesto Michalovce Rozprávkový svet 
detí

Vďaka projektu sa podarilo skrášliť exteriér materskej školy a 
komunitného centra.  280,00 € 

NM21_061 Mesto Trnava Naše Mesto 2021
Vďaka projektu sa podarilo uskutočniť plánované aktivity v 
Trnave, vyzbierať odpad v oddychových zónach, natrieť hracie 
prvky, lavičky a domčeky v priestoroch MŠ. 

 120,00 € 

NM21_062 Centrum voľného 
času Košice Krajšie CVČ Vďaka projektu sa podarilo skrášliť prostredie CVČ v Košiciach na 

šiestich lokalitách.  400,00 € 

NM21_064 Mesto Prievidza
Vyčistíme spolu 
Vyhliadku na Mari-
ánskom vŕšku

Vďaka projektu sa podarilo očistiť zábradlie a ošetriť ho farbou, 
ošetriť kríky na vyhliadke na Mariánskom vŕšku v Prievidzi.  40,00 € 

NM21_065 MČ Bratislava-Vra-
kuňa

Čisté okolie Malého 
Dunaja

Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť okolie Malého Dunaja na 
Leknovej ul. v Bratislave a vyzbierať odpad.  200,00 € 

NM21_066 Mesto Žilina Naše mesto v meste 
Žilina 2021

Vďaka projektu sa podarilo upraviť a skrášliť záhradu pri MŠ 
Puškinova v Žiline.  160,00 € 

NM21_067 Bratislavská arcidie-
cézna charita

Daj život starému 
železu

Vďaka projektu sa podarilo upraviť vchod dvora zariadenia a 
skvalitniť tak priestor pre klientov.  80,00 € 

NM21_069 MČ Bratislava - Devín Altánok Vďaka projektu sa podarilo obnoviť ochranný náter na drevenej 
konštrukcii altánku v materskej škole.  80,00 € 
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NM21_070

Správa telovýchov-
ných a rekreačných 
zariadení hlavného 
mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy

Revitalizácia areálu 
Zlaté piesky

Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť časť brehovej línie v areáli 
Zlatých pieskov v Bratislave od odpadkov a buriny.  60,00 € 

NM21_071 Obchodná akadémia Letná premena 2021 Vďaka projektu sa podarilo v areáli Obchodnej akadémie vymaľo-
vať plot, pohrabať trávu, vytrhať burinu a upraviť zeleň.  390,00 € 

NM21_072
Združenie na 
záchranu Starého 
hradu-castrum Warna

Pomôž i Ty zachrániť 
Starý hrad. Prilož 
ruku k dielu. 

Vďaka projektu sa podarilo posunúť bližšie k záchrane pamiatky 
- Starého hradu.  40,00 € 

NM21_073 Svedectvo života 
našich predkov Krajšie Kavečany Vďaka projektu sa podarilo očistiť a natrieť kovové a drevené 

zábradlie na historickom dome v Kavečanoch pri Košiciach.  40,00 € 

NM21_074
Bratislavské regio-
nálne ochranárske 
združenie

Zveľadenie 
športovo-rekreač-
ného areálu ZŠ A. 
Dubčeka - KPMG a 
Obnova Panónskeho 
hája - ESET

Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť školský areál pri ZŠ A. 
Dubčeka a zrevitalizovať zeleň v Panónskom háji, čím sa podporí 
biodiverzita.

 240,00 € 

NM21_075 OZ Biskupican Komunitná záhrada Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť zanedbané územie od náleto-
vej zelene, a pripraviť ho tak na vytvorenie komunitnej záhrady.  40,00 € 

NM21_076
Farnosť Bratislava - 
Kalvária, Rímskokato-
lícka cirkev

Jaskynka a jej 
tajomstvá

Vďaka projektu sa podarilo v areáli Jaskynky na Hlbokej ulici v 
Bratislave upraviť zeleň, vyčistiť chodník, odhaliť staré schodisko 
a odstrániť sutinu. 

 170,00 € 

NM21_077 MŠ- Budovateľská 8, 
Prešov Prírodná učebňa

Vďaka projektu sa podarilo revitalizovať prírodnú učebňu, 
vytvoriť kvetinové záhony, vysadiť letničky pri MŠ Budovateľská 
v Prešove. 

 120,00 € 

NM21_078 Mestská časť Brati-
slava - Lamač Lamač si pomáha Vďaka projektu sa podarilo odstrániť tri čierne skládky v mestskej 

časti Lamač v Bratislave.  280,00 € 

NM21_079 S láskou pre radosť
Renovujeme a 
skrášľujeme S láskou 
pre radosť

Vďaka projektu sa podarilo upratať a vyčistiť garáž, postaviť 
zábavný chodník, posadiť bylinky a zrenovovať regály s policami 
a skrášliť a skvalitniť tak prostredie pre deti. 

 400,00 € 

NM21_080 MŠ Kríková 20, 
Bratislava Preč s hrdzou Vďaka projektu sa podarilo namaľovať oplotenie okolo školského 

dvora MŠ Kríková v Bratislave.  400,00 € 

NM21_081 ZŠ s MŠ Vývojová 228 
Bratislava - Rusovce

Farebne a veselo na 
školskom dvore

Vďaka projektu sa podarilo ostrihať stromy, kríky, vyčistiť 
trávnaté plochy a celkovo zlepšiť prostredie v materskej škole 
v Rusovciach.

 280,00 € 

NM21_082 DORKA n.o. Čistá DORKA víta leto Vďaka projektu sa podarilo pripraviť externé priestory zariadenia 
pre deti, rodičov a mladých dospelých.  120,00 € 

NM21_083 SRRZ-RZ pri Materskej 
škole Kaméliová 10 Všetko pre deti Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť, skrášliť prostredie areálu 

materskej školy Kaméliová v Bratislave.  400,00 € 

NM21_084 CSS Pod Karpatmi Využime každý kút
Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť a upraviť priestor v záhrade 
centra, zakúpiť do nej kompostér, obrúsiť a natrieť hojdačku a 
lavičku. 

 120,00 € 

NM21_085 Rákociho cesta Prešovské hrady 
2021

Vďaka projektu sa podarilo vykonať technické práce na hrade 
Šebeš, Soľnohrad, a Obišovskom hrade.  400,00 € 

NM21_086 Mesto Modra Po stopách Hun-
cokárov

Vďaka projektu sa podarilo zveľadiť okolie nemeckej školy na 
Zochovej chate, v Modre-Piesku, boli pohrabané priľahlé lúky a 
ponatieraný mobiliár.

 119,00 € 

NM21_087 Zoologická záhrada 
Bratislava

Skrášlenie karpat-
ského lesa

Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať naplánované aktivity v 
areáli ZOO v Bratislave.  399,90 € 
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NM21_088 CPR Trenčín Obnova komunitnej 
záhrady

Vďaka projektu sa podarilo v centre pre rodinu upraviť pódium a 
lavičky, očistiť ich od nečistôt a následne natrieť novým náterom.  40,00 € 

NM21_089

Združenie na záchra-
nu stredovekého 
architektonického 
dedičstva nitrianske-
ho kraja - LEUSTACH

Archeologický 
workshop na hrade 
Hrušov

Vďaka projektu sa podarilo preosiať 2 tony zeminy z archeolo-
gického výskumu a vysadiť hradnú bylinkovú záhradu na hrade 
Hrušov.

 160,00 € 

NM21_090 DSS Andreas Naše mesto 2021
Vďaka projektu sa podarilo upraviť terén pre vyvýšený záhon, 
upraviť terén okolo vonkajšieho ihriska a natrieť drevenú lavičku 
v priestoroch centra Andreas v Bratislave. 

 80,00 € 

NM21_091
Rada rodičov a 
priateľov materskej 
školy Šancová

Úprava školského 
dvora

Vďaka projektu sa podarilo obnoviť školský dvor v MŠ Šancová 
v Bratislave.  280,00 € 

NM21_092 Materské centrum 
HOJDANA-Ružinov

Záhrada kvitne aj 
počas pandémie

Vďaka projektu sa podarilo zveľadiť záhradu, vyplieť záhony, 
nasadiť rastliny a natrieť záhradné prvky v materskom centre 
Hojdana v Ružinove. 

 160,00 € 

NM21_093 Mestská časť Brati-
slava-Karlova Ves

Naša krajšia Karlova 
Ves 2021

Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať 13 aktivít v MČ Karlova 
Ves, ktoré boli zamerané na vyčistenie a skrášlenie verejných 
priestorov.

 400,00 € 

NM21_094 Spojená škola ,Mu-
droňova 1,Nitra

Ihrisko -aktivita 
rezervovaná pre 
Tatra banku

Vďaka projektu sa podarilo revitalizovať dve školské ihriská, 
ostrihať tam kríky, obnoviť skalku, vyčistiť pieskovisko.  120,00 € 

NM21_095 Svätojurský vinohrad-
nícky spolok

Vinohradnícky 
skanzen

Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť Náučný chodník od buriny a 
kríkov, vo vinohradníckom skanzene ošetriť vinič a vyčistiť časť 
areálu od náletových krovín a buriny. 

 240,00 € 

NM21_096
Hlavné mesto 
Slovenskej republiky 
Bratislava

Projekt Hlavného 
mesta SR Bratislavy

Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať 6 skrášľovacích a upratova-
cích aktivít v Bratislave, od oblasti pri jazere Draždiak v Petržalke 
až po účelové zariadenie Fortuna v Dúbravke.

 396,00 € 

NM21_097 Občianske združenie 
Castrum Thorna Palác 2021

Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať naplánované aktivity 
na hrade, pripraviť materiál na murovanie, zber kameňov a ich 
presun vo svahu. 

 160,00 € 

NM21_098 Rodinné centrum 
Dlháčik

Rodinka Štuplíkov 
Vás potrebuje

Vďaka projektu sa podarilo vynoviť a opraviť ihrisko pre štuplíkov, 
vylepšiť masážny chodník, vysadiť rastlinky a sukulenty.  80,00 € 

NM21_099 OZ Komúna Maľovanie školského 
plota

Vďaka projektu sa podarilo obnoviť náter plota ZŠ Ostredkova 
v Bratislave.  160,00 € 

NM21_100 Občianske Združenie 
Rodinná Rozprávka

Opravme si 
rozprávku

Vďaka projektu sa podarilo zlepšiť stav stolíkov na Montessori 
aktivity, vytvorenie funkčnej kuchynky pre deti a postavenie 
detskej drevenej knižnice atď.

 120,00 € 

NM21_101 Zš s Mš Borodačová 
2, Bratislava

Revitalizácia rastlín v 
predzáhradke

Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať revitalizáciu školskej 
predzáhradky, zasadili sa rôzne druhy okrasných rastlín.  160,00 € 

NM21_102 Mesto Hurbanovo Sunshine Hurbanovo
Vďaka projektu sa podarilo urobiť údržbu preliezky a lavičiek 
náterom a zrealizovať výsadbu 9 ks stromčekov na nám. Dr. 
Miklóša Konkoly Thege v Hurbanove.

 197,00 € 

NM21_103 Miestny úrad Brati-
slava-Čunovo

Naše Čunovo - 
krásne Čunovo

Vďaka projektu sa podarilo zveľadiť MČ Rusovce, vyčistiť kríky od 
buriny, ponatierať priestranstvo na detskom ihrisku, vyčistiť plot 
na ihrisku TJ Čunovo. 

 240,00 € 

NM21_104 Mareena Rozmanitá záhrada 
pre každého

Vďaka projektu sa podarilo upraviť komunitnú záhradu občian-
skeho združenia Mareena, ktorá je miestom realizácie podujatí 
určených verejnosti.

 40,00 € 
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NM21_105
Spojená škola Svätej 
Rodiny, Gercenova 
10, Bratislava

Areál
Vďaka projektu sa podarilo vykonať naplánované aktivity - náter 
altánku, náter plotu a kontajneroviska, odstránenie starého plota 
pri SŠ Svätej rodiny v Bratislave.

 240,00 € 

NM21_106 RAFAEL dom n.o. Skrášlime si park Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť a skrášliť lesopark v okolí 
zariadenia Dom Rafael v Bratislave.  120,00 € 

NM21_107
Rodičovské združe-
nie, SNP 1, Ivanka pri 
Dunaji

Revitalizácia dvora 
Vďaka projektu sa podarilo ošetriť náterom lavičky a vyvýšený 
záhon na školskom dvore, vytvorilo sa tak bezpečnejšie a 
estetickejšie prostredie pre deti v MŠ.

 40,00 € 

NM21_108
Centrum soc. služieb 
prof. Karola Matulaya 
pre deti a dospelých

Zmeňme to 
spoločne!

Vďaka projektu sa podarilo poumývať okná, natrieť plot, dva 
drevené altánky a hojdačky, poupratovať záhradu v centre soc. 
služieb K. Matulaya v Bratislave.

 400,00 € 

NM21_109
Technické a záhrad-
nícke služby mesta 
Michalovce

"Nová náter - Nová 
tvár"

Vďaka projektu sa podarilo splniť plánované aktivity a skrášliť 
tak okolie mesta.  280,00 € 

NM21_110 Občianské združenie 
Farbičky čarbičky Vymaľuj si škôlku Vďaka projektu sa podarilo obnoviť náter na preliezkach a 

oplotenia okolo materskej školy.  400,00 € 

NM21_111 MŠ, trnavská 21, 
Žilina

Bezpečný školský 
dvor

Vďaka projektu sa podarilo natrieť 24 preliezok na školskom 
dvore a ošetriť betónové kvetináče.  80,00 € 

NM21_112 Občianske združenie 
Why Not?

Za vodné toky bez 
odpadkov

Vďaka projektu sa podarilo vyzbierať odpad v okolí čisteného 
technického kanála.  160,00 € 

NM21_113 mesto Topoľčany Múdry žochár
Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať naplánované aktivity v 
Topoľčanoch, vyzbierať v meste odpadky, distribuovať edukačné 
materiály, živé hliadky na stojiskách kontajnerov.

 280,00 € 

NM21_114
Liečebno-výchovné 
sanatórium, Hridlič-
kova 21, Bratislava

Spestrime si prostre-
die našej LVS

Vďaka projektu a dobrovoľníkom sa podarilo nasadiť bylinky, vy-
maľovať balkóny v zariadení a tak prispieť k skrášleniu prostredia 
liečebno-výchovného sanatória.

 400,00 € 

NM21_115 Centrum soc. služieb 
Harmónia

Skrášlenie okrasnej 
záhrady

Vďaka projektu sa podarilo skrášliť okolie centra soc. služieb 
Harmónia v Žiline výsadbou kvetov, drevín a skalničiek.  120,00 € 

NM21_116 OZ Rodičovské zdru-
ženie Klatovčanik

Zdravý potok - 
zdravé deti

Vďaka projektu sa podarilo vyzbierať odpad z potoka pri Nižnom 
Klátove, vyčistiť a upraviť blízke okolie a prístup k nemu, vytvoril 
sa aj prírodný prechod cez potok pre deti. 

 80,00 € 

NM21_117 ZŠ s MŠ Cádrova 23, 
Bratislava

Úprava svahu 
za telocvičňou a 
príprava bezbarié-
rového prístupu do 
materskej školy

Vďaka projektu a dobrovoľníkom sa podarilo odstrániť zarastenú 
časť svahu od náletových kríkov, ZŠ Cádrova v Bratislave.  200,00 € 

NM21_118 Staromestská 
knižnica Knihy cez okná Vďaka projektu sa podarilo umyť 15 okien na pobočke Staromest-

skej knižnice na Záhrebskej ulici v Bratislave.  40,00 € 

NM21_119 Liga proti rakovine SR
Skrášlime spoločne 
Centrum pomoci LPR 
v Bratislava

Vďaka projektu sa podarilo upraviť záhradu Centra pomoci Ligy 
proti rakovine v Bratislave, presadiť oleandre, vytrhať burinu, 
vytvarovať pavinič. 

 40,00 € 

NM21_120 Sloboda zvierat
Pomoc v bratislav-
skom útulku-vyhra-
dené pre IBM

Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať naplánované aktivity v 
útulku, čím prispeli k skvalitneniu života zvierat.  37,90 € 

NM21_121

Priatelia Obchodnej 
akadémie na 
Nevädzovej ulici č. 3 
Bratislava

Krajšia škola 2021
Vďaka projektu sa podarilo pokosiť trávu, pohrabať lístie, poza-
metať dvor, natrieť lavičky, plot a bránu Obchodnej akadémie na 
Nevädzovej ulici č. 3 v Bratislave.

 400,00 € 

NM21_122 Nádej pre Rozsutec, 
o.z.

Opekačka s prijí-
mateľmi

Vďaka projektu sa podarilo uskutočniť podujatie pre klientov za-
riadenia sociálnych služieb s mentálnym a duševným ochorením 
vo forme spoločne stráveného času.

 40,00 € 
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NM21_123 Autistické centrum 
Andreas

Naše mesto 2021 v 
Andrease

Vďaka projektu sa podarilo upratať vnútorné a vonkajšie priestory 
centra Andreas v Bratislave.  240,00 € 

NM21_124
ZŠ s MŠ J. A. Komen-
ského, Hubeného 25, 
Bratislava

Naša školská 
záhrada 

Vďaka projektu sa podarilo ošetriť drevené prvky v školskej 
záhrade a celkovo tak prispieť k zveľadeniu a skrášleniu okolia 
školy ZŠ s MŠ J. A. Komenského v Bratislave.

 80,00 € 

NM21_125 Čavargy Lepší Sigord Vďaka projektu sa podarilo namaľovať lavice na náučnom 
chodníku okolo nádrže Sigord.  120,00 € 

NM21_126 OZ NOVOVEŠŤAN Revitalizácia detské-
ho ihriska

Vďaka projektu sa podarilo obrúsiť a natrieť detské preliezky, 
lavičky a orezané stromčeky na detskom ihrisku v Spišskej 
Novej Vsi. 

 80,00 € 

NM21_127 Občianské združenie 
Medzilaborka Poď sa s nami hrať Vďaka projektu sa podarilo prispieť k revitalizácii školského dvora 

pre deti v MŠ Medzilaborecká v Bratislave.  400,00 € 

NM21_128 Rozvoj Dieťaťa Krajší Rozvoj Dieťaťa Vďaka projektu sa podarilo skrášliť prostredie v centre a pripraviť 
komunitnú záhradu na inkluzívne letné tábory.  120,00 € 

NM21_129 OZ ZRPŠ Vazovova 4 Upratuje celá 
Vazovova III.

Vďaka projektu sa podarilo skvalitniť interiér a exteriér ZŠ 
Vazovova v Bratislave.  200,00 € 

NM21_130 ASROW, o. z. Hravá záhrada
Vďaka projektu sa podarilo v školskej záhrade upraviť hrové 
centrum, vyčistiť záhony, opraviť hračky, vyrobiť schodisko k 
šmykľavkám. 

 120,00 € 

NM21_131 Krajská knižnica 
v Žiline 

Vyčistenie a obnova 
komunitného 
literárneho parku pri 
knižnici 

Vďaka projektu sa podarilo zrenovovať drevené prvky v literár-
nom parku pri knižnici v Žiline.  70,00 € 

NM21_132
Združenie na 
záchranu Lietavského 
hradu

Dobrovoľníctvo na 
hrade Lietava

Vďaka projektu sa podarilo vyviezť historický kameň z lesa do 
areálu hradu, vyviezlo sa 15 naložených radlíc traktora.  40,00 € 

NM21_133 Deti mamy Margity Vonku je nám spolu 
fajn.

Vďaka projektu sa podarilo upraviť areál rodinného centra mamy 
Margity a bude tak lepšie slúžiť potrebám miestnej komunity.  80,00 € 

NM21_134

"OZ Vodníček 
Rodičovské združenie 
pri materskej škole 
Tupolevova 20"

Vymaľujme plot 
škôlkárskeho 
ihriska pre deti z MŠ 
Tupolevova 20

Vďaka projektu sa podarilo vymaľovať plot na škôlkarskom 
ihrisku, položiť dlažbu a postaviť záhradný domček na ihriskové 
hračky pri MŠ Tupolevova v Bratislave.

 360,00 € 

NM21_135 OZ Živozem
Jedlý prales a prípravy 
na stavbu hlinenej 
pece

Vďaka projektu sa podarilo postaviť základ pre hlinenú pec, 
zasadili sa kríčky a oplotili tradičnou formou.  40,00 € 

NM21_136 Občianske združenie 
Pajštún

Máme srdce v správ-
nej obci - Borinke

Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať naplánované aktivity v 
Borinke a okolí.  280,00 € 

NM21_137 Nadácia Cvernovka
Maľovanie a príprava 
Komunitnej garáže v 
Novej Cvernovke

Vďaka projektu sa podarilo v priestoroch Novej Cvernovky 
namaľovať dvere na garáži, roztriediť naskladnený materiál, 
vyčistiť časť dvora.

 400,00 € 

NM21_138
SRRZ-RZ pri Materskej 
škole: Hnilecká 
5030/2

Naše mesto
Vďaka projektu sa podarilo prispieť k estetizácii exteriéru MŠ a 
bezpečnej prevádzke hracích prvkov pre deti v MŠ Hnilecká 2 
v Bratislave.

 160,00 € 

NM21_139 Mestské kultúrne a 
informačné centrum 

Oživenie verejného 
priestoru

Hlavným cieľom projektu bolo zveľadenie verejných priestran-
stiev v meste Stupava.  40,00 € 

NM21_140 Cyklokoalicia NGO CykloKuchyna 2021 Vďaka projektu sa podarilo presunúť a vytvoriť záhradky, vyzbie-
rať odpadky, namaľovať lodné kontajnery a pod.  400,00 € 

NM21_141 Materské centrum 
ÚSMEV

Čisté a dezinfikované 
Materské centrum 
Úsmev

Vďaka projektu sa podarilo umyť okná v materskom centre 
Úsmev v Piešťanoch, vyplieť predzáhradku a centrum dostalo 
atraktívnejší vonkajší vzhľad. 

 40,00 € 
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NM21_142 EnviroFuture Skrášlenie vnút-
robloku

Vďaka projektu sa podarilo zveľadiť priestor vo vnútrobloku na 
Triede SNP v Banskej Bystrici.  40,00 € 

NM21_143 Trnavská arcidiecézna 
charita Naše mesto 2021

Vďaka projektu sa podarilo vymaľovať spoločenskú miestnosť 
pre klientov v centre pomoci človeku v Piešťanoch, umyť okná a 
natrieť europalety. 

 40,00 € 

NM21_144 Klub rýchlostnej 
kanoistiky Vinohrady Naše mesto Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť karloveskú zátoku, vyzbierať 

odpadky, pokosiť zeleň, ostrihať živý plot.  280,00 € 

NM21_145 ZŠ s MŠ Za kasárňou 
2, Bratislava

Obnova plotu a 
altánku

Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať naplánované aktivity, 
vyčistiť doskočisko, natrieť plot pri komunitnej záhradke, obnoviť 
náter altánku.

 160,00 € 

NM21_146 Strom života Skrášlime si záhradu
Vďaka projektu sa podarilo skrášliť areál školského dvora 
vymaľovaním a nalakovaním drevených prvkov - domčekov, 
preliezok a plota.

 120,00 € 

NM21_147 Zemplínske užská 
hradná cesta

Nová brána cez nový 
vstupný most

Vďaka projektu sa podarilo realizovať plánované práce na hrade 
nad Vinným, opraviť kamennú terasu, premiestniť kamenivo.  280,00 € 

NM21_148
BORINKA-ALZHEIMER-
CENTRUM, Zariadenie 
soc. služieb Nitra

“Revitalizácia parku 
pre seniorov“

Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť kvetinový záhon od buriny, 
vysadiť trvalky a pripraviť podkladovú plochu pre tvorbu nového 
záhonu.

 120,00 € 

NM21_149
Spojená škola sv. 
Vincenta de Paul, 
Bachova 4, Bratislava

Maľovanie plota a 
skrášlenie dvora - 
rezervované pre IBM

Vďaka projektu sa podarilo zveľadiť školský dvor, ošetriť jeho 
plot a natrieť vyvýšené záhony v Spojenej škole sv. Vincenta de 
Paul v Bratislave. 

 200,00 € 

NM21_152 ZŠ s MŠ sv. Gorazda, 
Dlhá 78, Nitra Renovácia Vďaka projektu sa podarilo zrenovovať vonkajšie okenné rámy na 

budove škôlky ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre.  80,00 € 

NM21_153 ZŠ sv. Marka, Petzva-
lova 1, Nitra Nová záhrada

Vďaka projektu sa podarilo očistiť svah od náletových drevín, 
buriny, ostrihať kríky a zrenovovať vstupnú bránu na ZŠ sv. Marka 
v Nitre.

 40,00 € 

NM21_155 Mesto Nové Zámky Naše čisté mesto Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť hrádzu a rôzne lokality, v 
parkových lokalitách sa hrabalo lístie a vyčistil itinerár.  280,00 € 

NM21_156 Mesto Dolný Kubín Naše osobnosti Vďaka projektu sa podarilo zlepšiť stav prostredia Historického 
cintorína v meste Dolný Kubín.  80,00 € 

NM21_157 Mesto Liptovský 
Mikuláš

Čistejšia okolie 
potoka Smrečianka 
v mestskej časti 
Podbreziny a Vitá-
lišovce

Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť okolie potoka Smrečianka v 
okolí Lipt. Mikuláša od odpadkov, vyzbierali okolo 350 kg odpadu.  120,00 € 

NM21_158 MŠ, Jurkovičova 17, 
Prešov Detský raj Vďaka projektu sa podarilo vysadiť stromčeky, natrieť drevené 

časti hracích prvkov na školskom dvore MŠ Jurkovičova v Prešove.  120,00 € 

NM21_159 ArTUR Letná učebňa prírod-
ných stavieb

Vďaka projektu sa podarilo upraviť okolie a záhradu ekocentra, 
urobiť podklad pre chodník k letnej učebni v priestoroch centra 
ArTUR.

 80,00 € 

NM21_160 Mesto Pezinok
Komunitná ochrana 
vodného toku Saulak 
v Pezinku

Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť vodný tok v Pezinku a tak 
pripraviť prostredie na následnú výsadbu stromov v jesennom 
období a osadenie mobiliáru. 

 200,00 € 

NM21_161 OZ Cestaut Lepší dvorček Vďaka projektu sa podarilo zrenovovať veľkú drevenú preliezku, 
ošetriť trávnik a kríky v areáli dvora centra.  28,00 € 

NM21_162
SRRZ - RZ pri ZŠ s 
materskou školou v 
Červeníku

Revitalizácia a repa-
rácia nefunkčných 
preliezok 

Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť a upraviť plochu pre nové 
preliezky, zrekonštruovať drevené zostavy a natrieť oplotenie 
okolo školského dvora. 

 80,00 € 

NM21_163 Spoznávame Svet a 
Slovensko Jedlý les III. fáza Vďaka projektu sa podarilo zveľadiť školský areál, orezať náletové 

dreviny a pod.  80,00 € 
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NM21_164 ZŠ s MŠ, Čajkov 285 Zelená oáza
Vďaka projektu sa podarilo posunúť v prácach na vybudovaní 
ekoučebne v škole, kde sa budú môcť žiaci vzdelávať alebo 
uchýliť v prípade nepriaznivého počasia. 

 40,00 € 

NM21_165 OZ Komenský
Oprava oplotenia 
areálu 4. ZŠ v 
Trenčíne

Vďaka projektu sa podarilo skvalitniť a skrášliť školský areál, 
vymaľovať kovové brány, namaľovať betónové stĺpiky a zábradlia 
v 4. ZŠ v Trenčíne.

 80,00 € 

NM21_166 ART-5
Turistický chodník z 
Tlmáč do Kozároviec 
na „Veľkú skalu“

Vďaka projektu sa podarilo vytvoriť turistický chodník z Tlmáč 
do Kozároviec na Veľkú skalu a vytvoriť oddychové časti s 
hojdačkami a lavičkami.

 160,00 € 

NM21_167 SVETIELKO NÁDEJE

Tvorivé ruky pomá-
hajú a dovybavenie 
izieb Kliniky pediat-
rickej onkológie a 
hematológie

Vďaka projektu sa podarilo vyrobiť praktické predmety, ktoré 
budú využité počas ďalších aktivít.  40,00 € 

NM21_168

Združenie na záchra-
nu stredovekého 
architektonického 
dedičstva nitrianske-
ho kraja

Záhady hradu 
HrušovII

Vďaka projektu sa podarilo pripraviť prostredie hradu na murár-
ske práce na vybraných miestach hradu Hrušov.  120,00 € 

NM21_169 Obecný úrad Vysoká 
nad Uhom

Revitalizácia parku 
pred ZŠ a MŠ vo 
Vysokej nad Uhom

Vďaka projektu sa podarilo vykonať terénne úpravy okolo ZŠ vo 
Vysokej nad Uhom a tak skrášliť okolité prostredie.  200,00 € 

NM21_170 Bližšie k vidieku Javor Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť zeleň a vyčistiť okolie riečky 
Vlára v blízkosti mesta Nemšová.  80,00 € 

NM21_171 Michaelis OZ
„Lesík“ na 
sídlisku Rybníky 3 v 
Leviciach

Vďaka projektu sa podarilo uskutočniť plánované aktivity, vyčistiť 
lesík na sídlisku Rybníky 3 v Leviciach.  40,00 € 

NM21_172 RENOVA Záchrana hradu 
Dobrá Voda 2021

Vďaka projektu sa podarili práce na hrade Dobrá Voda, vyklčovala 
sa zeleň, vyrobili drevené stoly a lavičky, rekonštruovalo murivo 
a pripravoval altánok. 

 200,00 € 

NM21_173 LA-VI-NA
Voľnočasové 
centrum pre deti v 
Záriečí

Vďaka projektu sa podarilo obnoviť altánok v Klecenci pri Púcho-
ve, vyčistiť ho a namaľovať.  80,00 € 

NM21_174
ZŠ Anatolija Karpova, 
Černyševského 8, 
851 01 Bratislava

Zo starého nové
Vďaka projektu sa podarilo vytvoriť z europaliet sedačku pre 
deti v rámci ŠKD a tým pádom skvalitniť pre nich prostredie, kde 
trávia svoj čas. 

 80,00 € 

NP21_006 Sloboda zvierat 
Zakúpenie klimati-
začného zariadenia 
do útulku 

Vďaka grantu bola zavedená klimatizačná jednotka do dôležitých 
miestností v interiéri útulku.  1 000,00 € 

ODR20_02 Natália Moravčíková Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na rehabilitáciu a chodítko pre Natálku.  1 300,00 € 

ODR20_12 Marianna Adamová Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na komponenty a diely pre zvukový/rečový 
procesor, logopédiu a psychoterapiu pre Mariannu.  700,00 € 

ODR20_26 Liliána Čižmárová Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na rehabilitáciu a sedačku pre Liliánu.  590,00 € 

ODR20_32 Adam Saniga Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu, hippoterapiu a palivovú 
kartu pre Adama.  1 000,00 € 

ODR20_38 Timea Kurinová Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre 
Timeiku.  2 000,00 € 
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ODR20_41 Klára Kotulová Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu a prenosný pulzný oximeter 
pre Kláru.  1 159,00 € 

ODR20_44 Ján Pišta Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na načúvacie prístroje, sušičku a palivovú 
kartu pre Jána.  1 827,98 € 

ODR20_48 Daniel Varga Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu, rebriny a rehabilitačné 
pomôcky pre Daniela.  136,60 € 

ODR20_49 Marko Revák Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na hipoterapie a palivovú kartu pre Marka.  500,00 € 

ODR20_50 Jakub Olejník Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na komponenty pre Cochlear Nucleus 7 a 
palivovú kartu pre Jakuba.  2 500,00 € 

ODR20_51 Lujza Bartková Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre Lujzu.  2 500,00 € 

ODR20_52 Timotej Záhorský Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre 
Timoteja.  2 500,00 € 

ODR21_01 Gabriela Hurajová Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu, senzorické pomôcky a 
palivovú kartu pre Gabrielu.  2 499,53 € 

ODR21_02 Lívia Roškaninová Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu, senzorické pomôcky a 
palivovú kartu pre Líviu.  2 499,35 € 

ODR21_03 Alexej Fabian Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre 
Alexeja.  1 475,00 € 

ODR21_04 Nika Trofimchuk Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na rehabilitáciu a skenar pre Niku.  760,00 € 

ODR21_05 Sebastián Neboška Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre 
Sebastiána.  2 500,00 € 

ODR21_06 Sofia Korheľová Od začiatku v dobrých 
rukách Financie boli použité na rehabilitáciu a špeciálny kočík pre Sofiu.  2 500,00 € 

ODR21_07 Zoe Maya Sárközy Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rebriny, kočík, rehabilitačné pomôcky, 
hipoterapiu a palivovú kartu pre Zoe.  2 299,06 € 

ODR21_08 Michal Pecho Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu, palivovú kartu, senzorické 
pomôcky a hračky pre Michala.  2 414,24 € 

ODR21_09 Kristián Maslo Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre 
Kristiána.  2 500,00 € 

ODR21_10 Alex Štefula Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre Alexa.  2 500,00 € 

ODR21_11 Roman Ščibrányi Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na zariadenie na streamovanie zvuku do 
kochleárneho implantátu a náhradné diely, či rehabilitačné 
pomôcky pre Romana.

 2 499,70 € 

ODR21_12 Tomáš Štefanek Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na surdopedické terapie a náhradné diely 
na Cochlear pre Tomáša.  2 500,00 € 

ODR21_13 Jakub Füle Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre Jakuba.  2 500,00 € 

ODR21_14 Juraj Hrajnoha Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na rehabilitácie pre Juraja.  2 450,00 € 

ODR21_15 Oskar Zajíček Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitácie a senzorické pomôcky pre 
Oskara.  2 496,90 € 

ODR21_16 Timea Kucková Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitácie, komponenty ku kochleár-
nemu implantátu a palivovú kartu pre Timeu.  2 499,50 € 
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ODR21_17 Tadeáš Kovaľ Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre 
Tadeáša.  2 450,00 € 

ODR21_18 Marína Šuver Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na senzorické a pohybové terapie pre 
Marínu.  2 500,00 € 

ODR21_19 Sofia Ščuková Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu, kočík a palivovú kartu 
pre Sofiu.  2 500,00 € 

ODR21_20 Adam Dufala Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na terapie a palivovú kartu pre Adama.  2 500,00 € 

ODR21_21 Szintia Böjtiová Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre Szintiu.  2 500,00 € 

ODR21_22 Michal Vojček Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu a palivová karta pre 
Michala.  2 500,00 € 

ODR21_23 Richard Beňo Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu, hippoterapiu a canisterapiu 
pre Richarda.  1 300,00 € 

ODR21_24 Rebeka Mia Slámová Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na rehabilitáciu pre Rebeku.  2 500,00 € 

ODR21_25 Simeon Hurák Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre 
Simeona.  2 500,00 € 

ODR21_26 Matej Helík Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na pomôcky na rozvoj reči a sluchového 
vnímania a palivovú kartu.  2 499,85 € 

ODR21_28 Matej Ščerbák Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na stimuláciu mozgu, rehabilitáciu a 
palivovú kartu pre Mateja.  2 500,00 € 

ODR21_29 Maximilián Karel Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre 
Maximiliána.  2 450,00 € 

ODR21_30 Šimon Binder Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na rehabilitáciu pre Šimona.  2 500,00 € 

ODR21_31 Tomáš Klimo Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre 
Tomáša.  200,00 € 

ODR21_32 Annie Zemjanová Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na psa so špeciálnym výcvikom pre Annie.  2 500,00 € 

ODR21_34 Filip Hudec Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu a špeciálnu autosedačku 
pre Filipa.  2 499,10 € 

ODR21_35 Elise Galo Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na rehabilitácie pre Elise.  2 500,00 € 

ODR21_36 Leo Čatloš Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na náhradné komponenty na rečový 
procesor a palivovú kartu pre Lea.  2 344,15 € 

ODR21_37 Simona Mafinová Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre 
Simonu.  2 500,00 € 

ODR21_38 Melánia Mešťánek Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na palivovú kartu pre Melániu.  2 500,00 € 

ODR21_39 Tomáš Beňuš Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na rehabilitácie pre Tomáša.  2 500,00 € 

ODR21_40 Lukáš Kubovič Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na rehabilitácie a palivová kartu pre Lukáša.  2 500,00 € 

ODR21_42 Brigita Tanková Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na logopédiu, náhradné diely na kochleár a 
palivovú kartu pre Brigitu.  2 500,00 € 
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ODR21_44 Viliam Greňa Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na rehabilitácie pre Viliama.  2 500,00 € 

ODR21_45 Melisa Pačanová Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na rehabilitácie pre Melisu.  1 600,00 € 

ODR21_46 Artur Misár Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na rehabilitácie pre Artura.  2 500,00 € 

ODR21_47 Michaela Makulová Od začiatku v 
dobrých rukách

Financie boli použité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre 
Michaelu.  210,00 € 

ODR21_48 Natália Petrezsélová Od začiatku v 
dobrých rukách Financie boli použité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre Natáliu.  550,00 € 

PM21_001 Mesto Modra

 Modra, Piesok 
- revitalizácia 
centra turistického 
letoviska

Financie boli použité na novú autobusovú zastávku, zveľadenie 
priestoru pri vodnej nádrži a vybudovanie ihriska na Zochovej 
chate.

 62 000,00 € 

PMpp21_001 Black white 
horse,o.z.

Regeneračná 
miestnosť 

Financie boli použité na regeneračnú miestnosť pre deti s 
telesným a mentálnym znevýhodnením s viacerými možnosťami 
terapií.

 4 925,00 € 

PMpp21_002 OZ Vagus

Integračný program 
OZ Vagus ako 
efektívny spôsob 
ukončovania bezdo-
movectva

Financie boli použité na zlepšenie sociálnej situácie a ukončova-
nie bezdomovectva.  10 710,00 € 

PMpp21_003 Divadlo bez domova PM 2021 Financie boli použité na podporu divadla, ktoré poskytuje hercom 
z rôznych marginalizovaných skupín možnosť uplatniť sa.  7 150,00 € 

PMpp21_004 Nadácia Cvernovka
Viac možností 
pre talentované 
mamičky 

Financie boli použité na úhradu časti poplatkov za jasle/škôlku.  6 260,00 € 

PP20_03 JEDEN RODIČ, n.o. 
Základný sprievodca 
jednorodičovstvom, 
CRM systém 

Financie boli použité na CRM systém, ktorý zabezpečí prehľadné 
prihlasovanie rodín.  1 050,00 € 

PP20_1 Divadlo bez domova Pomoc 20
Financie boli použité na podporu Divadla bez domova, ktoré 
mohlo pokračovať vo svojej činnosti, keďže dokázalo svoje 
predstavenia presunúť do online priestoru.

 1 500,00 € 

PWC_OZ21_010 Prístav nádeje, o.z. To sme my, 
kreaTÍPCI ! Financie boli použité podporu organizácie.  560,00 € 

PWC_OZ21_011

Centrum pedagogic-
ko-psychologického 
poradenstva a pre-
vencie, Nevädzová 7, 
Bratislava - Ružinov

"Tichý odborník" Projekt mal za cieľ zvýšiť ochranu zdravia pred COVID-19 u 
zamestnancov centra a všetkých klientov.  560,00 € 

PWC_OZ21_012 PLAMIENOK n.o. Plamienok života
Projekt mal za cieľ zakúpiť kyslíkový koncentrátor, aby pomohol 
poskytovať rozšírenejšiu pomoc pre rodiny s nevyliečiteľne 
chorým dieťaťom.

 603,40 € 

PWC_OZ21_013 Športový klub RAJA Pomoc talentova-
ným deťom

Projekt mal za cieľ skvalitniť a zabezpečiť prípravu športovo 
talentovanej mládeže.  630,00 € 

PWC_OZ21_014 Občianske združenie 
- Rybička

Komunitné vzdeláva-
nie v Škole Rybka

Projekt mal za cieľ vytvorenie komunitnej školy Rybka v 
Bratislava IV.  630,00 € 

PWC_OZ21_015 DotykMamy
Muzikoterapia na gy-
nekologicko-pôrod-
níckom oddelení

Projekt mal za cieľ usilovať o to, aby mohli mamičky prežiť naj-
krajšie chvíle života v prostredí, ktoré vyhovuje ich predstavám a 
požiadavkám doby.

 560,00 € 
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PWC_OZ21_016

Rodičovské združenie 
Búdka 3, MŠ MN 
Budapeštianska 3, 
Košice

Políčko Projekt mal za cieľ založiť v areáli školy políčka - záhradu pre 
edukačný zámer a komunitné vyžitie.  630,00 € 

PWC_OZ21_017 Youth@Bratislava o.z.
Podpora projektu 
TEDxYouth@Bratisla-
va 2022

Projekt mal za cieľ vytvárajú komunitu ľudí, ktorá víta osobnosti z 
rôznych odborov a kultúr.  630,00 € 

PWC_OZ21_018 Prešovské dobrovoľ-
nícke centrum

Výhody dobrovoľ-
níctva pre všetkých 
- ako na to?

Projekt mal za cieľ organizáciám v Prešovskom kraji ponúknuť 
praktické školenia, vďaka ktorým sa naučia, ako správne nastaviť 
proces manažovania. 

 560,00 € 

PWC_OZ21_019 FUTURE GENERATION Rekonvalescencia 
nevyliečiteľných

Projekt mal za cieľ pomôcť aj naďalej navštevovať odborné 
centrum zamerané na profesionálnu fyzioterapiu.  560,00 € 

PWC_OZ21_020 Asociácia Divadelná 
Nitra

Darujem ti tulipán 
- integračné tvorivé 
aktivity pre zrakovo 
postihnuté deti

Projekt má za cieľ pomôcť tvorivo vzdelávať deti so zrakovým 
postihnutím, deti z menšinových skupín spoločnosti v integrácii 
s vidiacimi deťmi. 

 560,00 € 

PWC_OZ21_021 ZŠ, Vrútocká 58, 
Bratislava Poďme športovať! Projekt mal za cieľ zakúpiť ping pong outdoorový stôl a vytvoriť 

kvalitné outdoorové ihrisko ako priestor na zábavu a hru.  560,00 € 

PWC_OZ21_1 FUTURE GENERATION Rekonvalescencia 
nevyliečiteľných

Cieľom bolo uľahčiť život pacientom s nevyliečiteľnými 
chorobami a prispieť spomaleniu ochorenia, alebo aj k rýchlejšej 
rekonvalescencii. 

 800,00 € 

PWC_OZ21_2 Nadácia Integra EKO nie EGO Vďaka projektu sa podarilo pripraviť slovenskú rozšírenú verziu 
hry o klimatických zmenách v online ako aj offline verzii.  800,00 € 

PWC_OZ21_3 Občianske združenie 
"Pre našu školu"

Podpora dištančného 
vzdelávania žiakov 
Spojenej školy, 
Mokrohájska 3, Bra-
tislava zo sociálne 
znevýhodneného 
prostredia.

Finančné prostriedky boli použité na nákup dvoch notebookov s 
cieľom zabezpečiť prístup k dištančnému vzdelávaniu žiakom zo 
sociálne znevýhodneného prostredia.

 800,00 € 

PWC_OZ21_4 Harmónia - pre deti "Vzdelávam sa 
Online"

Financie boli použité na zabezpečenie notebookov, ktoré sú 
prioritne určené deťom na ich vzdelávanie.  800,00 € 

PWC_OZ21_5 Arcidiecézna charita 
Košice

Obnova stratených 
pracovných návykov 

Vďaka udelenému grantu bola zriadená krajčírska dielnička v 
útulku a nocľahárni Charitný dom sv. Alžbety v Košiciach.  800,00 € 

PWC_OZ21_6 Spoločnosť na pomoc 
osobám s autizmom

Strava ako liek - de-
toxikačné šťavy pre 
ľudí s autizmom

Projekt sa zameriaval na posilnenie deti a mládeže s autizmom 
a tiež ich rodičov.  800,00 € 

PWC_OZ21_7
Rímskokatolícka 
cirkev, farnosť 
Pezinok

ORGANISSIMO
Udelený grant prispel na reštaurovanie drevených pedálových 
píšťal a tak priblížil reálnosť dokončenia generálnej opravy 
formou reštaurovania.

 800,00 € 

PWC_OZ21_8
Bratislavské regio-
nálne ochranárske 
združenie

Podpora biodiverzity 
v areáli základnej a 
materskej školy

Spoločne s deťmi boli vybudované tri úkryty pre plazy a 
inštalované dočasné pitítka. Zrekonštruovaných bolo 5 striech 
vetracích krytov.

 800,00 € 

PWC_OZ21_9 občianske združenie 
STOPA Slovensko Housing+ Organizácia z týchto zdrojov zariadila 1 byt pre sociálne znevý-

hodnené osoby, ktoré žijú na okraji spoločnosti.  800,00 € 

PWC_PZ21_008
Platforma rodín 
detí so zdravotným 
znevýhodnením

Podpora tímu 
rodičov v Platforme 
rodín

Projekt mal za cieľ vytvoriť skupinovú supervíziu, vedenú skúse-
nými facilitátormi a supervízormi.  1 050,00 € 
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PWC_PZ21_009
I.N.A.K - pohybové a 
osobnostne rozvojo-
vé aktivity

Škola Breaku - 
komunitné centrum 
pre tanečníkov

Projekt mal za cieľ vybudovať komunitný priestor pre mládež 
v hlavnom break dance centre a vytvoriť tak bezpečný priestor 
relaxačno-zábavného charakteru.

 840,00 € 

PWC_PZ21_010 Športový klub 
Bratislava Patrioti

RAHL – Ružinovská 
amatérska hokejová 
liga (team - Blizzards 
Bratislava)

Projekt mal za cieľ pomôcť finančne odľahčiť športovcov približ-
ným pokrytím cca 1/3 výdavkov.  840,00 € 

PWC_PZ21_011 Divadelná skupina 
Trnava

Tvorba a reprízy 
inscenácie Blaho 
Uhlár a kolektív 
DISK: Stayin´ alive

Projekt mal za cieľ zabezpečiť chod Divadelného štúdia DISK v 
Trnave.  840,00 € 

PWC_PZ21_1
I.N.A.K - pohybové a 
osobnostne rozvojo-
vé aktivity

Škola Breaku – 
online break dance 
škola pre deti a 
mládež

Počas projektu bola vytvorená prvú online break dance škola v 
slovenskom jazyku.  1 000,00 € 

PWC_PZ21_2 Divadelná skupina 
Trnava

Tvorba a reprízy 
inscenácie Blaho 
Uhlár a kolektív 
DISK: Nový priestor

Vďaka podpore bola vytvorená nová inscenácia autorov Blaho 
Uhlár a kolektív DISK.  1 000,00 € 

PWC_PZ21_3 Trojsten o.z. summer math camp 
for talented kids

Vďaka podpore sa skupina 30 stredoškolákov zúčastnila na 
rôznych vzdelávacích a športových aktivitách.  1 000,00 € 

PWC_PZ21_4 OZ NPRODUKT Filmová a mediálna 
škola online Vďaka podpore boli vytvorené tutoriály a náučne videá.  1 000,00 € 

PWC_PZ21_5
Platforma rodín 
detí so zdravotným 
znevýhodnením

Podpora tímu 
rodičov v Platforme 
rodín

Vďaka 2 nadväzujúcim skupinovým tímovým supervíziám bola v 
tíme zlepšená komunikácia a posilnila sa vzájomná dôvera.  2 000,00 € 

PWC_PZ21_6 Športový klub 
Bratislava Patrioti

RAHL – Ružinovská 
amatérska hokejová 
liga (team - Blizzards 
Bratislava)

Prostriedky boli použité na úhradu štartovného, ľadovej plochy a 
rozhodcov súťaže RAHL.  1 000,00 € 

PWC_PZ21_7 Prístav nádeje, o.z. Zachráňme sa Podarilo sa zrealizovať 3 kurzy prvej pomoci spolu pre 68 
účastníkov.  1 000,00 € 

PWC19_13 Helpi Dobré skrinky
Financie boli použité na dobré skrinky, ktoré predstavujú 
bezplatný, jednoduchý a priamočiary spôsob výmeny tovarov v 
rámci komunity.

 300,00 € 

PWC19_17 Spolok medikov 
mesta Košice SCORPióni ľuďom Prostredníctvom projektu sa podarilo zlepšiť chod a materiálne 

zabezpečenie klubu medikov SZU.  150,00 € 

PWC19_19 Harmónia - pre deti Finančné prostriedky boli použité v rámci plánovaných výletov na 
cestovné, zakúpenie vstupeniek a občerstvenia.  300,00 € 

PWC19_21 Snipers Bratislava, 
o.z.

Rozvoj tréningových 
podmienok

Z projektu bolo zakúpené materiálne vybavenie potrebné na 
priebeh tréningovej činnosti.  390,00 € 

PWC19_26 Vodácky klub 
Dunajčík

Padlovanie bez 
bariér

Grant bol použitý na kúpu dvojmiestneho kajaku, ktorý slúži na 
rozvoj tréningovej, rekreačnej a rehabilitačnej činnosti mládeže 
v klube.

 390,00 € 

SEeo21_01 Mesto Humenné
Na bicykli po Hub-
kovej novoznačenou 
cyklotrasou

Vďaka projektu bolo vyznačených 34,5 km cykloturistických trás v 
zmysle STN 01 8028 - Cykloturistické značenie.  4 833,52 € 

SEeo21_02 Obec Rybník
Cyklotrasy 
Tlmače-Rybník-Čaj-
kov-Nová Dedina

Cieľom projektu bolo vybudovanie, spriechodnenie a označenie 
cyklistickej infraštruktúry spájajúcej 4 obce v okolí Levíc.  8 000,00 € 
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SEeo21_03 ĎARMOTY - Občian-
ske združenie Zelená cyklotrasa Cieľom projektu bola výsadba stromov pozdĺž cyklotrasy.  5 000,00 € 

SEeo21_04 Mesto Tlmače Solárna dobíjacia 
stanica Tlmače

Cieľom projektu bolo využívanie zelených zdrojov energie pri 
voľnočasových aktivitách prostredníctvom solárnej nabíjacej 
stanice pre bicykle.

 5 561,78 € 

SEeo21_05 Mesto Trenčianske 
Teplice

Tato, mama, auto 
nechaj doma!

Financie boli použité na podporu využívania trvalo udržateľnej 
dopravy pri ceste do práce a do školy.  5 400,00 € 

SEeo21_06 Obec Žabokreky Na bicykli pre 
zdravie a radosť

Cieľom projektu bolo zvýšenie miery využívania cyklodopravy v 
regióne, bezplatná požičovňa bicyklov a elektrobicyklov.  7 400,00 € 

SEeo21_07
V.I.A.C. - Inštitút pre 
podporu a rozvoj 
mládeže

Trstená na bicykloch 
Cieľom projektu bola podpora rozvoja cyklistiky v regióne 
prostredníctvom rozšírenia nekomerčnej požičovne bicyklov aj 
pre zdravotne a sociálne znevýhodnených.

 6 600,00 € 

SEeo21_08 Občianske združenie 
Naše Zálesíčko

Ovocná alej pri cyk-
lotrase s altánkom

Cieľom projektu bolo vybudovanie ovocnej aleje a altánku pre 
budúcu cyklotrasu.  7 900,00 € 

SEeo21_09 Mesto Vrútky
Rozvoj cykloinfraš-
truktúry v meste 
Vrútky

Cieľom projektu bolo vybudovanie prístrešku, ktoré prispelo k 
rozšíreniu cyklistickej infraštruktúry v meste Vrútky.  7 600,00 € 

SEeo21_10 OZ Miestna akčná 
skupina Galanta

Rozvoj cyklistickej 
dopravy v Galante  Cieľom projektu bolo osadenie nových stojanov na bicykle.  7 600,00 € 

SEeo21_11 Obec Madunice Rozhľadňa nad 
cyklotrasou

Cieľom projektu bola príprava projektovej dokumentácie, úprava 
terénu, osadenie stojanov na bicykle a príprava na stavbu 
rozhľadne.

 6 153,19 € 

SEeo21_12 Mesto Leopoldov

Vypracovanie projek-
tovej dokumentácie: 
„Cyklotrasa Leopol-
dov, SO 01.1 kataster 
Leopoldov"

Cieľom projektu bola príprava architektonickej štúdie a projekto-
vej dokumentácie pre realizáciu cyklotrasy.  5 880,00 € 

SEev21_01
Spojená škola, 
Janka Kráľa 39, Zlaté 
Moravce

V škole nám je fajn Cieľom projektu bol rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, hravou 
formou v pozitívnej atmosfére.  1 322,00 € 

SEev21_02 ZŠ, Kulíškova 8, 
Bratislava Pomocná ruka Cieľom projektu bola adaptácia žiakov po príchode na prezenčné 

vyučovanie.  3 000,00 € 

SEev21_03 Expression o.z. Dobrý kontakt Prínosom projektových aktivít v triedach bola podpora vzájomnej 
spolupráce, komunikácie či dôvery.  1 970,00 € 

SEev21_04 ZŠ s MŠ, Komenského 
32, Dolný Kubín Zažime to spoločne

Prostredníctvom projektu zrealizovali letnú školu, ktorou prispeli 
k vyrovnaniu individuálnych rozdielov vo vedomostiach žiakov, 
ktoré vznikli počas dištančného vzdelávania. 

 2 063,00 € 

SEev21_05 ZŠ Muránska Dlhá 
Lúka Neformálne piatky Projekt bol zameraný na zmiernenie výpadku z prezenčného 

vzdelávania na žiakov bez prístupu na internet.  1 505,00 € 

SEev21_06
V.I.A.C. - Inštitút pre 
podporu a rozvoj 
mládeže

Larp - dá sa to 
aj inak 

Cieľom bolo vytvoriť a zrealizovať 2 behy letnej larpovej školy a 
podporiť tak žiakov 8. ročníkov základných škôl.  3 000,00 € 

SEev21_07 ZŠ, Východná 9, 
Trenčín

Vráťme deťom školu 
a študentom prax

Cieľom bolo zorganizovanie teambuildingových aktivít na posil-
nenie skupinovej kohézie v školských kolektívoch.  2 150,00 € 

SEev21_08 OZ EDU Odborárska
Reštart detí a 
mládeže z režimu 
"offline"

Absolvovaním spoločných stretnutí žiakov, učiteľov a dobrovoľ-
níkov v čase voľnočasových aktivít sa podarilo obnoviť učiacu sa 
kondíciu detí a mladých. 

 2 905,00 € 

SEev21_09 Detská organizácia 
FÉNIX, o.z Škola školička no.2

Zorganizovanie etapovej hry Krajina Kráľa Dalibora II, ktorá sa 
zameriava na rozvoj komunikačných zručností, participáciu, 
tímovú spoluprácu a angažovanosť. 

 1 980,93 € 
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SEev21_10 ZŠ Važecká 11, 
Prešov

Denný tábor Vážka 
- Cesta okolo sveta 
za 5 dní

Peniaze z projektu boli použité na denný tábor Vážka, konkrétne 
na zabezpečenie stravy, cestovného, vstupného na výletu a na 
nákupu kancelárskych a výtvarných potrieb.

 3 000,00 € 

SEev21_11 EDUMA, n.o.
Byť pripravení na 
návrat nízkomotivo-
vaných žiakov

V rámci projektu realizovali sériu 10 webinárov s témami, ktoré 
pomáhajú učiteľom lepšie zvládať aktuálnu pandemickú situáciu.  3 000,00 € 

SEev21_12 MAGIKOS Učíme sa pre život Vytvorili realistickú kuchynku, kde majú možnosť overiť si 
naučené vedomosti v praxi.  2 955,00 € 

SEev21_13 Zš s Mš Krivec 1355 Spoločnými silami sa 
to naučíme

Počas realizácie projektu "Spoločnými silami sa to naučíme "sa 
uskutočnili rôzne zážitkové aktivity pre deti, kde nadobúdali 
zručnosti a skúsenosti. 

 3 000,00 € 

SEev21_14 ZŠ Postupimská 37, 
Košice

FOLKFEST POSTU-
PIMSKÁ

Päť dní folklóru, remesiel, hudby, tanca, spevu, hier, súťaží 
znamenal aktívnu spoluprácu žiakov, učiteľov, dobrovoľníkov, 
spolupatričnosť, psychickú úľavu, motiváciu. 

 3 000,00 € 

SEev21_15 ZŠ s MŠ, Tajovského 
2, Badín

Modrotlač - tajom-
stvo našich predkov 
v našej súčasnosti

V rámci projektu viedli niekoľko dielničiek, počas ktorých učili 
rovesníkov i dospelých techniku modrotlače.  3 000,00 € 

SEev21_16
ZŠ Mateja Lechkého, 
Ul. Jána Pavla II. 1, 
Košice

Naštartuj sa zážitka-
mi v škole

Výsledkom projektu sú novovytvorené jazykové kútiky vo 
frekventovaných, netradičných priestoroch školy.  3 000,00 € 

SEev21_17 Pohodovo o.z. Edukemp
Metodika bola nastavená na postupné rozpúšťanie stresu zo 
sociálnej izolácie a strachu, pomohli im prekonávať bariéry a deti 
sa stali spolutvorcami svojho vzdelávacieho prostredia.

 3 000,00 € 

SEev21_18 ZŠ, Ul. 17. novembra 
31, Sabinov

Letná škola "Ako 
išiel gombík na 
vandrovku"

Financie boli použité na letnú školu pre 30 žiakov prvého stupňa.  2 645,22 € 

SEev21_19 ZŠ Saratovská ul.85, 
Levice Zážitky bez bariér Vďaka projektu sa zlepšila sa práca detí v tíme, zrýchlila sa 

adaptácia na nové podmienky, ktoré projekt priniesol.  2 000,00 € 

SEev21_20 ZŠ, nám. L. Novo-
meského 2, Košice

Priestor pre rozvoj 
spoločenských kom-
petencií žiakov

Podarilo sa vytvoriť priestor a príležitosť na to, kde si žiaci môžu 
hravou formou precvičovať používanie nemčiny v každodenných 
situáciách.

 2 500,00 € 

SEev21_21 Obec Topoľnica Užime si spolu leto 
2021

Projekt je zameraný na formovanie pozitívneho vzťahu k rodnej 
obci, okresu, kraja.  1 211,00 € 

SEev21_22 ZŠ Tulipánová 1, Nitra Zábavná letná škola Zábavná letná škola sa uskutočnila 12.-16.7.2021 a absolvovalo 
ju 53 detí.  1 500,00 € 

SEev21_23 Školský klub detí ZŠ 
J.Fándlyho Sereď Letná škola hrou Projekt bol zrealizovaný podľa plánu v danom termíne, zúčastnilo 

sa ho 85 detí z prvého stupňa.  1 500,00 € 

SENP21_01 Lýdia Kohútová Zdvíhacie zariadenie 
pre Matúša

Cieľom projektu bolo zabezpečenie mobilného zdvíhacieho 
zariadenia pre Matúša.  3 000,00 € 

SEppo21_001 Atletický klub ZTS 
Martin

Majstrovstvá Európy 
do 17 rokov v Rieti - 
Taliansko

Financie boli použité na zabezpečenie športovej prípravy členov 
AK ZTS Martin z dôvodu plnenia limitov a následnej účasti na 
Majstrovstvá Európy do 17 rokov.

 3 500,00 € 

SEppo21_002 Za krajšie Štrbské 
Pleso

Podpora činnosti 
Športového areálu 
na Štrbskom Plese

Finančné prostriedky z grantu sa použili na nákup materiálu, 
revízie garážových brán, techniky na úpravu bežeckých tratí.  10 000,00 € 

SEPPO21_003 nezisková organizácia 
Projekt DOM.ov Inkluzívne bývanie Počas projektu bolo uskutočnené vzdelávanie v oblasti finančnej 

gramotnosti, do ktorého sa zapojilo 80 klientov.  15 000,00 € 

SEPPO21_004 Tensta Bratislava open Financie boli použité na realizáciu turnaja Bratislava open 2021.  5 000,00 € 
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SEPPO21_005 Slovenský zväz 
cyklistiky

Cyklomaratón 
X-BIONIC Sphare 
Šamorín - Jasná pod 
Chopkom

Prostriedky z projektu boli všetky použite na ubytovanie účastníkov 
počas priebehu cyklomaratónu.  8 000,00 € 

SEPPO21_006 CK SPARTAK TLMACE

Spoločné česko- slo-
venské majstrovstva 
v cestnej cyklitike 
U23

Financie boli použité na realizáciu pretekov pre mladých 
pretekárov.  3 000,00 € 

SEPPO21_007 Združenie Maxa 
Reinhardta

Detská univerzita 
Komenského 2021 Financie boli použité na realizáciu DUK 2021.  4 000,00 € 

SEPPO21_008 Futbalová akadémia 
AS Trenčín, n.o. Hviezdy deťom 2021 Financie boli použité na realizáciu dňa plného športu, zábavy a 

stretnutí s osobnosťami športového, či spoločenského života.  6 000,00 € 

SEPPO21_009 Centrum Slniečko, 
n.o.

Podporou pohybu k 
voľnosti

Vďaka tejto podpore nakúpili športové a podporné exteriérové 
prvky na dvor CpDaR.  1 200,00 € 

SEPPO21_010 Detský domov Peče-
ňady - Opora, o. z.

Vodným športom k 
zdraviu a imunite

Financie boli použité na nákup vstupeniek pre deti a ich sprevá-
dzajúcich vychovávateľov  1 200,00 € 

SEPPO21_011
Rodičovské združenie 
Spojenej školy inter-
nátnej v Leviciach

Tri prasiatka Financie boli použité na realizáciu aktivít pre žiakov cieľovej 
skupiny.  1 200,00 € 

SEPPO21_012 MHK Piešťany
Športová výstroj 
mládežníckych 
družstiev

Projekt prispel na kúpu športovej obuvi pre 46 záujemcov z 
členov mládežníckych družstiev.  2 000,00 € 

SEPPO21_013 OZ Čuntava Turistika pre 
všetkých

Vďaka projektu vystrojili deti vhodným oblečením a obuvou na 
turistiku.  1 200,00 € 

SEPPO21_014 Kvapka šťastia Oddychová zóna 
pre deti

Vďaka projektu sa podarilo zakúpiť deťom umiestneným v Centre 
pre deti a rodiny Levice sedenie do záhradného altánku.  1 200,00 € 

SEPPO21_015 OBČIANSKE ZDRUŽE-
NIE LES

Technické vybavenie 
Správy TANAP-u

Vďaka projektu sa podarilo doplniť technické vybavenie Správe 
Tanapu.  3 000,00 € 

SEPPO21_016 AMAVET Festival vedy a 
techniky AMAVET

Vďaka projektu sa podarilo zorganizovať 24. ročníka FVAT, ktorého 
sa prihlásilo 124 žiakov a 90 projektov.  1 000,00 € 

SEPPO21_017 Harmonia n.o. Chránime sa v akom-
koľvek čase

Vďaka financiám z projektu boli nakúpené pomôcky a zariadenia, 
ktoré pomáhajú denne chrániť zdravie klientov i zamestnancov 
útulku.

 1 200,00 € 

SEPPO21_018
Občianske združenie 
Detský domov 
Lastovička Trenčín 

V zdravom tele 
zdravý duch

Podarilo sa podporiť klientov žijúcich v ústavnej starostlivosti, 
tzn. v pobytovej forme Centra pre deti a rodiny Trenčín.  1 200,00 € 

SEPPO21_019 Budmeričania deťom 
O.Z.

Podarilo sa zaobstarať ľahký teleskop s okulármi a slnečnou clo-
nou a zakúpiť licenciu na program Starry Night na online výučbu.  1 000,00 € 

SEPPO21_020 Funny athletics Zabávaj sa športom Financie boli použité na tréningy pre deti.  2 000,00 € 

SEPPO21_021 Depaul Slovensko 
n.o.

Podpora Útulku 
sv.Lujzy de Marillac

Vďaka finančnej podpore mohli zabezpečiť plynulý chod 
zariadenia - Útulku sv. Lujzy de Marilac pre ľudí bez domova, s 
kapacitou 30 lôžok. 

 1 000,00 € 

SEUDS21_001 LA-VI-NA
Voľnočasové 
centrum pre deti v 
Záriečí

Prínosom projektu bolo dobudovanie komunitného centra, ktoré 
navštevuje 30 detí za mesiac. Zrekonštruovala sa stará kuchyňa a 
postavil sa altánok pre verejnosť.

 800,00 € 
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SEUDS21_002 SVETIELKO NÁDEJE

Dovybavenie izieb 
Kliniky pediatrickej 
onkológie a hema-
tológie

V rámci projektu bola dovybavená každá izba na KPOH vstavanou 
malou chladničkou, ktorá je hlavne v letnom období už skoro 
nevyhnutnosťou.

 1 800,00 € 

SEUDS21_003 Art-5
Turistický chodník z 
Tlmáč do Kozároviec 
na „Veľkú skalu“

V rámci projektu sa podarilo zrealizovať 2 letné tábory a vybudovať 
náučný chodník s tabuľami, hojdačkami a lavičkami pre deti.  1 800,00 € 

SEUDS21_004 Spoznávame Svet a 
Slovensko

Zavlažovanie Jedlého 
lesa

Projekt bol zameraný na realizáciu zavlažovania školského areálu 
a vysadených stromov a krov.  1 800,00 € 

SEUDS21_005 AUTIS Prales
Prínosom projektu bolo zakúpenie materiálneho zabezpečenia 
do terapeutickej miestnosti, kde sa následne uskutočnilo 32 
odborných terapií pre 16 detí za mesiac. 

 300,00 € 

SEUDS21_006 RENOVA Mini-salaš na hrade 
Dobrá Voda

Finančné prostriedky boli použité na nákup pletiva a dreva na 
vybudovanie výbehov a na dopravné náklady. Vybudovali sa tiež 
informačné tabule. 

 800,00 € 

SEUDS21_007
SRRZ - RZ pri ZŠ s 
materskou školou v 
Červeníku

Revitalizácia a 
rekonštrukcia ne-
funkčných preliezok

Prínosom projektu bola rekonštrukcia starých preliezok, zakúpe-
nie nových certifikovaných hojdačiek, aby sa mohlo približne 60 
detí hrať a tráviť čas bezpečne.

 1 800,00 € 

SEUDS21_008 Mesto Prievidza
Detské ihrisko pre 
MŠ Ul. M.Mišíka v 
Prievidzi

Cieľom predkladaného projektu bolo doplnenie exteriéru škôlky 
o relaxačné a edukačné prvky detského ihriska pre deti vo veku 
3-4 roky. 

 300,00 € 

SEUDS21_009 ZŠ s MŠ, Čajkov 285 Zelená oáza Prínosom projektu bolo materiálne zabezpečenie ekoučebne.  300,00 € 

SEUDS21_010 Obec Vysoká nad 
Uhom

Terénne úpravy a 
osadenie lavičiek 
v areáli ZŠ a MŠ vo 
Vysokej nad Uhom

Cieľom projektu bolo osadenie 5 ks lavičiek, terénne úpravy - bu-
dovanie prístupových chodníkov, dokončenie oplotenia a farbenie 
oplotenia v areáli ZŠ a MŠ vo Vysokej nad Uhom.

 1 800,00 € 

SEUDS21_011 Občianske združenie 
Komenský

 Vytvorenie oddy-
chových zón pre deti 
v škole

Financie boli použité vybudovanie nových oddychových zón 
pre deti.  1 800,00 € 

SEUDS21_012 Michaelis OZ dokúpenie audio 
aparatúry

Prínosom projektu bolo zakúpenie audio aparatúry, čo zlepšilo 
technické vybavenie OZ.  300,00 € 

SEUDS21_013 ArTUR Letná učebňa prírod-
ného staviteľstva

Financie boli použité na dobudovanie letnej učebne pri ekocentre 
ArTUR, ktorá bude slúžiť na výučbu prírodného staviteľstva a 
iných kurzov.

 300,00 € 

SEUDS21_014 Bližšie k vidieku Lipa Financie boli použité na výsadbu stromov, čistenie extravilánu v 
okolí mesta Nemšová.  300,00 € 

SEUDS21_015

Združenie na záchra-
nu stredovekého 
architektonického 
dedičstva nitrianske-
ho kraja - LEUSTACH

Záhady hradu 
Hrušov II Prostriedky boli použité na rekonštrukciu hradného opevnenia.  800,00 € 

SPD_
DZ2020/428 OZ Autis 

Vybavenie inkluzív-
nej kuchynky a Sno-
ezelen miestnosti

Financie boli použité na vybavenie inkluzívnej kuchynky.  458,00 € 

SPD_
DZ2021/401 Robinson

Zriadenie multi-
funkčnej miestnosti 
v centre Robinson

Cieľom projektu bolo zriadenie a vybavenie multifunkčnej 
miestnosti.  2 000,40 € 

SPD_
DZ2021/436

ZŠ Pavla Dobšinské-
ho, Rimavská Sobota Spolu to zvládneme Cieľom projektu bolo vzdelávanie žiakov s autizmom.  2 049,00 € 

SPD20_004 Daniel Kováč Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na ubytovanie a stravu pre Daniela.  1 135,50 € 

SPD20_005 Viktor Šuba Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na nájomné pre Viktora.  743,90 € 
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SPD20_007 Matias Sebastián 
Vaverčák Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na príspevok na nájom pre Matiasa.  1 020,00 € 

SPD20_011 Sára a Adam Kišoví Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na príspevok na nájom pre Sáru a Adama.  1 177,00 € 

SPD20_012 Vanessa Eva 
Harmatová Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na nájom a vzdelávanie pre Vanessku.  498,05 € 

SPD21_001 Mária Novotná Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na AAK pomôcku pre Máriu.  2 000,00 € 

SPD21_002 Sandra Duľová Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na AAK pomôcku pre Sandru.  2 000,00 € 

SPD21_003 Michal Kokavec Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na špeciálnu vzdelávaciu pomôcku pre 
Miška.  2 000,00 € 

SPD21_004 Alex Plánka Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na senzorické vzdelávacie pomôcky a 
tlačiareň pre Alexa.  1 950,35 € 

SPD21_005 Hugo Mitrovčák Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na špeciálnu vzdelávaciu pomôcku pre 
Huga.  2 000,00 € 

SPD21_006 Sebastian Antony 
Gulliver Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na ergonomickú stoličku, stôl, stolový 

počítač a príslušenstvo pre Sebastiana.  2 005,10 € 

SPD21_007 Dominik Šulík Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na palivovú kartu pre Dominika.  500,00 € 

SPD21_008 Filip Matěj Voroň Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na nájom pre Filipka.  1 530,00 € 

SPD21_009 Tobias Benko Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na AAK pomôcku pre Tobiaska.  2 000,00 € 

SPD21_010 Jozef Čonka Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na notebook a tlačiareň pre Jožka.  831,60 € 

SPD21_011 Sofia a Alex 
Kalaninoví Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na AAK pomôcky pre Sofiu a Alexa.  3 000,00 € 

SPD21_012 Peter Plátek Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na AAK pomôcku pre Peťka.  2 000,00 € 

SPD21_013 Luka Klokoč Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na AAK pomôcku pre Luku.  2 000,00 € 

SPD21_014 Martin Jankura Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na senzorické vzdelávacie pomôcky pre 
Martinka.  2 050,50 € 

SPD21_015 Matej Čutek Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na alternatívne vzdelávanie pre Maťka.  2 000,00 € 

SPD21_016 Ema Čimborová Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na AAK pomôcku pre Emku.  2 000,00 € 

SPD21_017 Natália Kemény Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na inkluzívnu škôlku pre Natálku.  2 060,00 € 

SPD21_018 Eliška Šašvaryová Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na AAK pomôcku pre Elišku.  2 000,00 € 

SPD21_019 Gašpar Višňovec Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na komunikačné pomôcky pre Gašpiho.  644,00 € 

SPD21_020 Tamara Lerche Srdce pre deti 2021 Financie boli použité na špeciálne vzdelávacie pomôcky pre 
Tamarku.  355,20 € 

SPDorg20_003
Centrum včasnej 
intervencie Košice, 
n.o. (CVI)

Projekt ALKA Financie boli použité na podporu detí so zdravotným znevýhod-
nením prostredníctvom asistentov.  600,00 € 

SPDorg20_01 KREHKÉ SOVIČKY
WORKSHOP - Inklúzia 
a potreby škôl a 
rodičov

Financie boli použité na prepájanie učiteľov, sociálnych a zdravot-
níckych pracovníkov v oblasti možností využívania pomôcok.  68,36 € 
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SPDorg20_04 MONTE-DETSKÝ SVET Jedna cesta pre 
všetkých

Financie boli použité na sprevádzanie dieťaťa so zdravotným 
znevýhodnením asistentom.  600,00 € 

SPDorg20_05 MAKO SK

WORKSHOPY - aké 
sú potreby detí vs. 
možnosti škôl a 
štátnej správy 

Financie boli použité na workshopy pre 150 rodín, ktoré sa začali 
intenzívnejšie zaujímať o možnosti využitia kompenzačných 
pomôcok pri vzdelávaní ich detí. 

 600,00 € 

SPDorg20_06 Pekná Cestička, 
s. r. o. Marko Financie boli použité na to, aby 5-ročný chlapec s Downovým 

syndrómom mohol chodiť do materskej škôlky.  1 680,00 € 

SPDorg20_08 
(DZ2021/435)

Detičky lastovičky 
o.z.

Veľký brat a veľká 
sestra.

Cieľom projektu bolo, aby každé dieťa malo kamaráta z 1. stupňa 
ZŠ, a aby z oboch strán dochádzalo k utužovaniu priateľstva.  2 000,00 € 

SPDorg21_001 Raná starostlivosť, 
n.o.

VIDEO: samostatnosť 
- autonómia - 
nezávislosť

Financie boli použité na videotréningy v oblasti podpory vzťahu 
rodič - dieťa pri zvyšovaní autonómie dieťaťa so zdravotným 
znevýhodnením.

 2 000,00 € 

SPDorg21_003
ZŠ s MŠ, Námestie Š. 
Moysesa 23, Banská 
Bystrica

Asistencia pre 
Veroniku

Financie boli použité poskytnutie služby asistenta počas vyučova-
nia zdravotne znevýhodnenej žiačke.  1 800,00 € 

SPDorg21_004
Platforma rodín 
detí so zdravotným 
znevýhodnením

Podporované za-
mestnávanie rodičov 
detí so zdravotným 
znevýhodnením

Financie boli použité na podporu rodičov detí so zdravotným 
znevýhodnením pracujúcich v organizácii poskytnutím možnosti 
starostlivosti o ich deti. 

 2 800,00 € 

SPDorg21_006
Inklucentrum – Cen-
trum inkluzívneho 
vzdelávania

Pomáhame v inklúzii
Financie boli použité na podporu 100 škôl a v nich 500 asistentov 
a 100 podporných tímov (psychológov, špeciálnych a sociálnych 
pedagógov).

 2 870,00 € 

SPDorg21_007 Viva la Vida
Športové tréningy 
pre deti so zdravot-
ným znevýhodnením

Financie boli použité na organizáciu športových tréningov pre 
deti so ZZ podľa MATP programu.  1 470,00 € 

STDG20_001 Cirkevná ZŠ - Narnia, 
Bratislava Microbity v Narnii V Cirkevnej ZŠ Narnia sa vďaka grantu podarilo zrealizovať nákup 

sady micro:bitov.  213,84 € 

STDG20_002 ZŠ s MŠ Borodáčova, 
Bratislava

Učebňa programo-
vania

Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád, ktoré 
využijú žiaci na hodinách informatiky a aj v školskom klube detí.  720,00 € 

STDG20_003 ZŠ s MŠ, Hargašova 
5, Bratislava

micro:bit na 
informatike 

Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád, ktoré sa 
využili na hodinách informatiky.  297,00 € 

STDG20_004 ZŠ kpt. J. Nálepku 
Stupava

Micro:bity na ZŠ v 
Stupave

Na ZŠ v Stupave sa vďaka grantu podarilo zakúpiť sady 
micro:bitov.  918,00 € 

STDG20_005
ZŠ s MŠ s vyučovacím 
jazykom maďarským, 
Alapiskola és Óvoda

Microbity aj do našej 
školy

Vďaka grantu hravou formou ukazujú žiakom, že programovanie 
je efektívne, zábavné a využiteľné.  300,00 € 

STDG20_006
ZŠ Ľudovíta Štúra, 
Komenského 1/A, 
900 01 Modra

Baví nás to a 
chceme ísť ďalej

Prínosom projektu bolo zvýšenie záujmu o programovanie 
prostredníctvom zakúpenia 4 sád rozšírení.  300,00 € 

STDG20_007
ZŠ, Pavla Horova 16, 
Bratislava-Devínska 
Nová

Blikajúce Eko roboty Na ZŠ Horova vďaka grantu a zakúpeniu micro:ibitov mali žiaci 
možnosť rozvíjať svoje technické a digitálne zručnosti.  298,80 € 

STDG20_008 ZŠ Jakubov Jakubovské 
microbity

ZŠ Jakubov vďaka zakúpeniu micro:bitov mala možnosť u žiakov 
rozširovať ich vedomosti v oblasti IT.  1 000,00 € 

STDG20_009 ZŠ s MŠ Vývojová 228 
Bratislava - Rusovce Nová budúcnosť Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád, ktoré 130 

žiakov používa na hodinách informatiky.  298,21 € 

STDG20_010 ZŠ s MŠ, Sibírska 39, 
Bratislava Aj ja to dokážem. Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád, ktoré 

zlepšili hodiny informatiky a programovania pre 180 žiakov.  1 000,00 € 
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STDG20_011 ZŠ Lachova 1, 
Bratislava

Skús to aj ty  
s mikro:bitmi

Vďaka grantu má až 400 detí na ZŠ Lachova možnosť pracovať s 
micro:bitmi ako modernými vyučovacími formami.  237,60 € 

STDG20_012 Rodičovské združenie 
pri ZŠ Jarovce CODE-IT 60 členov ZŠ Jarovce si mohlo vďaka zakúpeným micro:bitom z 

grantu zdokonaliť svoje kritické myslenie.  291,60 € 

STDG20_013 Spojená škola sv. 
Uršule, Bratislava Šikovný hardvér V Spojenej škole sv. Uršule sa vďaka grantu podarilo zrealizovať 

nákup sady micro:bitov.  276,60 € 

STDG20_014 ZŠ, Tupolevova 20, 
Bratislava Enter Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád na hodiny 

informatiky.  291,60 € 

STDG20_015
Združenie rodičov ZŠ 
Žitavská 1, 821 07 
Bratislava

ENTER pre školy 
2020 – Digitálna 
generácia

Vďaka grantu sa na ZŠ Žitavská mohlo mnoho ročníkov aktívne 
vzdelávať v IT sfére práve vďaka zakúpeným micro:bitom.  247,20 € 

STDG20_016
Občianske združenie 
rodičov ZŠ Matky 
Alexie

Programovanie nás 
baví!

Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád, ktoré 
motivovalo 66 žiakov na programovanie na hodinách informatiky.  275,04 € 

STDG20_017 ZŠ, Bukovčana 3, 
Bratislava

Počítač, poslúchaj 
ma!

Vďaka grantu mohli žiaci a aj pedagógovia rozvíjať svoje IT 
zručnosti vďaka micro:bitom, ktoré budú naďalej využívať.  300,00 € 

STDG20_018 ZŠ Veľké Leváre
Generácia digitálne 
zručných ľudí vo 
Veľkých Levároch

V ZŠ vo Veľkých Levároch sa vďaka grantu podarilo zrealizovať 
nákup sady micro:bitov.  300,00 € 

STDG20_019 Spojená škola sv. 
Františka Assiského

Enter pre školy - 
digitálna generácia

Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád na 
programovanie.  297,59 € 

STDG20_020 ZŠ, Malokarpatské 
nám. 1, Bratislava

Programujeme s 
micro:bitom

Viac ako 50 žiakov ZŠ na Malokarpatskom námestí malo 
možnosť objaviť čaro programovania vďaka grantovo-zakúpeným 
micro:bitom. 

 279,00 € 

STDG20_021 Edulienka Digitálne zručnosti 
so sadami Micro:bit

Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád na hodiny 
informatiky, kde ich 40 žiakov na 100 hodinách využívali na 
programovanie.

 297,84 € 

STDG20_022 Spojená škola, SNP 
30, Ivanka pri Dunaji

ST Digitálna generá-
cia 2020

Vďaka zakúpeným micro:bitom sa mohli žiaci v Ivanke pri Dunaji 
vzdelávať a zdokonaľovať tak svoje IT a digitálne zručnosti.  995,19 € 

STDG20_023 Klub rodičov školy 
Cádrova 

Hravé učenie s 
micro:bitmi

Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád a rozšírení, 
vďaka čomu sa zatraktívnili hodiny informatiky pre viac ako 80 
žiakov na základnej škole. 

 962,52 € 

STDG20_024
ZRR Nejedlého (Zdru-
ženie Rady rodičov 
Nejedlého)

Micro - mini - maxi Vďaka zakúpeným micro:bitom mohli žiaci a učitelia ZRR Nejedlé-
ho objaviť čaro IT a programovania.  1 000,00 € 

STDG20_025 ZŠ s MŠ Boleráz micro:bit Boleráz Prínosom projektu bolo vyučovanie základov programovania a 
rozvoj digitálnych zručností pre 3-9.ročník ZS.  297,56 € 

STDG20_026

ZŠ Zoltána Kodálya s 
VJM Galanta - Kodály 
Zoltán Alapiskola 
Galánta

Digitálna generácia 
2020

Vďaka grantu mohli žiaci ZŠ v Galante absolvovať hodiny, kde 
používali zakúpené micro:bity.  971,20 € 

STDG20_027 ZŠ sv. Jozefa 
Hlohovec

Digitálne techno-
lógie pre mladých 
- rovnosť šancí

Vďaka zakúpeným micro:bitom mohlo 40 žiakov ZŠ sv. Jozefa 
programovať.  252,00 € 

STDG20_028 ZŠ s MŠ Bučany Vyučujte digitálne 
zručnosti inovatívne

Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád na zlepše-
nie hodín programovania, krúžkovú činnosť.  300,00 € 

STDG20_029 ZŠ s MŠ Trakovice Učíme sa programo-
vať robota

V ZŠ Trakovice sa vďaka grantu podarilo zrealizovať nákup sady 
micro:bitov.  990,00 € 

STDG20_030 ZŠ Vilka Šuleka Buď in s mikro:bit Prínosom projektu bolo vylepšenie hodín informatiky prostred-
níctvom zakúpenia sád mikrobitov.  1 000,00 € 

strana 162 |



Č. zmluvy Prijímateľ / 
organizácia Projekt Popis Výška 

grantu

STDG20_031 ZŠ s MŠ Pavla Ušáka 
Olivu Kátlovce

Učíme kreatívne s 
micro:bitmi Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád.  996,00 € 

STDG20_032
ZŠ s MŠ, Ulica 
Maxima Gorkého 21, 
Trnava

Učíme sa s 
micro:bitmi

Žiaci aj pedagógovia ZŠ Gorkého mali možnosť vďaka grantu 
pracovať s micro:bitmi.  298,80 € 

STDG20_033 ZŠ s MŠ Šúrovce Micro:bity - Šúrovská 
digitálna generácia

V ZŠ Šúrovce sa vďaka grantu podarilo zrealizovať nákup sady 
micro:bitov.  900,00 € 

STDG20_034 ZŠ s MŠ Kľačany 263
Micro:bit je HIT - 
programovanie a 
úžitok

Vďaka zakúpeným micro:bitom sa mohli žiaci ZŠ v Kľačanoch 
zdokonaľovať v IT zručnostiach.  210,00 € 

STDG20_035 ZŠ s MŠ Dolná Krupá
Digitálna generácia v 
Krupej - Programuje-
me micro:bit

Desiatky žiakov v Dolnej Krupej sa vďaka zakúpeným micro:bitom 
nadchli pre programovanie.  900,00 € 

STDG20_036 ZŠ s MŠ Dvorníky Vnímavý micro:bit Vďaka micro:bitom mali deti možnosť zažiť a objavovať nové 
záujmové sféry.  960,00 € 

STDG20_037 ZŠ s MŠ Unín 420 ENTER Telekom Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád a ich 
rozšírení na hodiny informatiky a na krúžkovú činnosť.  297,00 € 

STDG20_038 ZŠ Gejzu Dusíka 
Galanta

Zábavné progra-
movanie

V ZŠ v Galante sa vďaka grantu podarilo zrealizovať nákup sady 
micro:bitov.  993,60 € 

STDG20_039 ZŠ s MŠ, A. Kubinu 
34, Trnava

Vyučujeme digitálne 
zručnosti inovatívne.

Na ZŠ Kubinu mohlo až 80 žiakov vyskúšať prácu s micro:bitmi 
zakúpenými vďaka grantu.  612,00 € 

STDG20_040 Cirkevná ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda v Seredi

Programovanie 
je hra

Vďaka micro:bitom z grantu si mohlo viac ako 80 žiakov vyskúšať 
programovanie.  846,00 € 

STDG20_041 MOJA ŠKOLA, občian-
ske združenie ENTER Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád na hodiny 

informatiky a krúžku programovania.  900,00 € 

STDG20_042 ZŠ Veľké Úľany Učíme sa pre 
budúcnosť

Mnoho žiakov malo možnosť zažiť a vyskúšať programovanie s 
micro:bitmi, ktoré boli zakúpené vďaka grantu.  300,00 € 

STDG20_043 ZŠ Sadová 620 Senica
ENTER pre školy 
2020 – Digitálna 
generácia 

Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád na 
programovanie.  984,00 € 

STDG20_044 ZŠ s MŠ Drahovce Škola pre budúcnosť Žiaci ZŠ Drahovce mali možnosť zažiť prácu s micro:bitmi a tak sa 
zlepšiť v IT a digitálnych zručnostiach.  1 000,00 € 

STDG20_045 ZŠ Pusté Úľany
To čo nám stačilo 
včera, dnes už 
nestačí ........

Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád na hodiny 
informatiky pre 80 detí za mesiac.  216,00 € 

STDG20_046 ZŠ Jana Amosa 
Komenského, Sereď

Tajomstvo 
micro:bitov 

Na ZŠ v Seredi sa vďaka grantu podarilo zrealizovať nákup sady 
micro:bitov.  300,00 € 

STDG20_047
Katolícka spojená 
škola sv. Vincenta de 
Paul Levice

Programuj aj ty V ZŠ v Leviciahc sa vďaka grantu podarilo zrealizovať nákup sady 
micro:bitov.  298,80 € 

STDG20_048 ZŠ, Pavilón B, Školská 
ul. č. 26, Pribeta Budúcnosť sme my Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád na hodiny 

informatiky pre 60 žiakov na mesiac.  299,76 € 

STDG20_049 ZŠ Ľudovíta Štúra, 
Pionierska 4, Šaľa Microbit 230 žiakov na ZŠ v Šali malo vďaka zakúpeným micro:bitom mož-

nosť vzdelávať a zdokonaľovať sa v IT a digitálnych zručnostiach.  654,00 € 

STDG20_050 ZŠ Bátorove Kosihy ENTER Vďaka micro:bitom zákupeným z grantu mali žiaci možnosť zažiť 
a vyskúšať si prácu s nimi.  300,00 € 
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STDG20_051
ZŠ Jána Amosa 
Komenského 
Tvrdošovce

Spolu to "bitneme" V ZŠ J.A.Komenského sa vďaka grantu podarilo zrealizovať nákup 
sady micro:bitov.  992,70 € 

STDG20_052 ZŠ Jána Amosa Ko-
menského Komárno

Bajtíci - naši 
kamaráti

V priebehu februára sa kúpili micro:bity, kryty na micro:bity, 
Kitronik robotíčka a ďalší materiál k programovaniu s micro:bitmi.  998,64 € 

STDG20_053 ZŠ kráľa Svätopluka, 
Dražovská 6, Nitra

Enter pre školy 
2020 - Digitálna 
generácia

Finančné prostriedky získané z grantu boli použité na zakúpenie 
sád micro:bitov, príslušenstiev a doplnkov pre micro:bity.  992,40 € 

STDG20_054
Piaristická spojená 
škola sv. Jozefa 
Kalazanského 

Informatika s 
microbitom

Prínosom projektu bolo vylepšenie hodín programovania pre 
4 triedy, prostredníctvom zakúpenia novej sady microbitov a 
rozlíšení.

 300,00 € 

STDG20_055 ZŠ Škultétyho 1, Nitra Micro:bity v škole
Získaním základnej sady žiakom sprostredkovali problematiku 
micro:bitov a postupne vytvárali základné zručnosti práce s nimi 
pri tvorbe projektov.

 298,80 € 

STDG20_056 ZŠ, Benkova 34, Nitra Micro:bity pre virtu-
álnu generáciu 

Viac ako 150 žiakov na ZŠ v Nitre vďaka zakúpeným micro:bitom 
malo možnosť vyskúšať si prácu s nimi a rozvíjať svoje digitálne 
a IT zručnosti.

 298,80 € 

STDG20_057 ZŠ A. Kmeťa, Levice Digitálne vzdelá-
vanie

Nové skúsenosti a poznatky v IT a digitálnej sfére mali možnosť 
nadobudnúť deti zo ZŠ A. Kmeťa v Leviciach.  297,72 € 

STDG20_058 ZŠ, Pri Podlužianke6, 
Levice

Programovanie 
nás baví

Vďaka zakúpeným micro:bitom žiaci objavili čaro práce s nimi a 
nadchli sa pre programovanie.  996,00 € 

STDG20_059 ZŠ, Lipová 183 BIT či nebyť? Počas hodín práce s micro:bitmi desiatky žiakov zo ZŠ Lipová 
objavili čaro práce s nimi, rozvíjali svoje digitálne a IT zručnosti.  300,00 € 

STDG20_060 ZŠ s MŠ sv. Gorazda, 
Dlhá 78, Nitra

Ty ja a robot - 
programovanie 
v praxi

Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád a rozšírení, 
ktoré sa využívajú na hodinách informatiky a krúžkovej činnosti.  1 000,00 € 

STDG20_061 ZŠ s MŠ-Alapiskola és 
Óvoda, Šarovce 426 QWERTY FUN SCHOOL Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád na zlepše-

nie hodín informatiky pre 51 žiakov základnej školy.  996,00 € 

STDG20_062 ZŠ Nábrežná 95 Nové 
Zámky Programuje celá škola 300 detí zo ZŠ v Nových Zámkoch objavilo čaro programovania s 

micro:bitmi.  300,00 € 

STDG20_063 ZŠsMŠ Hviezdoslavova 
415/40, Ludanice

ENTER pre školy 2020 
– Digitálna generácia

V ZŠ Ludanice sa vďaka grantu podarilo zrealizovať nákup sady 
micro:bitov.  986,40 € 

STDG20_064 ZŠ Saratovská ul. 
4474/85, Levice

Bavíme sa s 
microbitmi

Vďaka micro:bitom z grantu mohlo 400 detí ZŠ v Leviciach zlepšo-
vať svoje programátorské zručnosti.  298,80 € 

STDG20_065 ZŠ, Ul. G. Bethlena 41, 
Nové Zámky

Digitálne gramotní 
žiaci

Vďaka zakúpeným micro:bitom mohlo viac ako 230 žiakov ZŠ v 
Nových Zámkoch objaviť čaro programovania.  998,00 € 

STDG20_066 ZŠ kniežaťa Pribinu, A. 
Šulgana 1, Nitra Tvorivý BBC micro:bit Viac ako 100 žiakov ZŠ kniežaťa Pribinu absolvovalo hodiny s 

micro:bitmi, zakúpenými vďaka grantu.  1 000,00 € 

STDG20_067 ZŠ Fatranská Nitra My a Micro:bit Vďaka zakúpeným micro:bitom z grantu mali minimálne 120-ti žia-
ci zo ZŠ Fatranská možnosť nadobudnúť nové digitálne zručnosti.  996,80 € 

STDG20_068 ZŠ Jána Hollého Šaľa

Micro:bitmi k zmys-
luplnému progra-
movaniu, tvoreniu a 
učeniu sa

Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád, ktoré 
vylepšili hodiny nielen informatiky.  972,00 € 

STDG20_069 Katolícka spojená 
škola Make IT Micro:bit

Vďaka projektu sa tri učiteľky školy zúčastnili každá troch blokov 
online výučby programovania micro:bit so spolupracujúcimi 
organizáciami. 

 295,56 € 

STDG20_070 ZŠ, Levická 903, 
Vráble MICRO:BIT Žiaci sa vďaka grantu rozvíjali v digitálno-technickej oblasti.  999,00 € 
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STDG20_071 ZŠ, Veľkomoravská 12, 
Trenčín ENTER Micro:bity zakúpené vďaka grantu pomohli 300 študentom ZŠ v 

Trenčíne zlepšiť sa v programovaní.  982,62 € 

STDG20_072
ZŠ s MŠ, Ulica P. 
Dobšinského 746/5, 
Prievidza

DOBŠÍK Žiaci vďaka zakúpeným micro:bitom mohli zažiť svet programo-
vania.  216,00 € 

STDG20_073 ZŠ s MŠ Jána Smreka 
Melčice-Lieskové 377 Microbit pre každého

Vďaka grantovo zakúpeným micro:bitom mohlo 220 žiakov z 
obce Melčice - Lieskové nadobudnúť nové vedomosti a zručnosti 
z oblasti IT.

 283,90 € 

STDG20_074 Spojená škola, I. 
Krasku 491, Púchov Dni micro: bitu Počas realizácie projektu sa žiaci technických odborov na hodinách 

aplikovanej informatiky učili základný programovací jazyk.  292,50 € 

STDG20_075 ZŠ Dolná Mariková Kamarát Micro:bit Vďaka zakúpeniu micro:bitov a príslušenstva sa podarilo zaujať, 
zatraktívniť a zvýšiť záujem žiakov o programovanie.  300,00 € 

STDG20_076

SRRZ - Rodičovské 
združenie pri ZŠ, 
Komenského ulica 
652/50, Púchov

MICRO:BIT - môže byť! Vďaka grantovo zakúpeným micro:bitom sa mohlo 60 žiakov 
vzdelávať v oblasti IT.  516,90 € 

STDG20_077 ZŠ s MŠ Podolie 804 Podolský HIT - progra-
muj micro:bit

Vďaka grantu a zakúpeným micro:bitom mali desiatky detí na ZŠ 
v Podolí možnosť vyskúšať si programovanie a zdokonaliť sa v IT a 
digitálnych zručnostiach.

 300,00 € 

STDG20_078
Piaristická spojená 
škola F. Hanáka 
Prievidza

ST Digitálna generácia 
2020

Až 130 žiakov si mohlo vďaka grantu vyskúšať prácu s micro:bitmi 
a rozšíriť tak svoje obzory v oblasti IT a digitálnych zručností.  289,33 € 

STDG20_079
Spojená škola, Školská 
370/19, Nitrianske 
Pravno

ST Digitálna generácia 
2020

Micro:bity zakúpené z grantu pomáhajú 140 žiakom zlepšovať ich 
IT a digitálne zručnosti.  288,00 € 

STDG20_080 ZŠ Kanianka Digitálne zručná 
rodina

Do projektu sa zapojili žiaci aj ich rodičia, hlavne počas dištančnej 
výučby, a naučili sa základné prvky programovania.  295,80 € 

STDG20_081 ZŠ s MŠ sv. Margity 
Púchov

Učíme sa s mik-
ro:bitmi

Viac ako 60 žiakov môže vďaka grantovo zakúpeným micro:bitom 
nadobudnúť nové schopnosti v programovaní.  300,00 € 

STDG20_082
ZŠ s MŠ Václava Mitú-
cha, Školská 368/2, 
Horné Srnie

micro:bit Žiaci si osvojili základy programovania prostredníctvom 
micro:bitov.  300,00 € 

STDG20_083
ZŠ, Ul. kpt. Nálepku č. 
855, Nové Mesto nad 
Váhom

Micro:bit vo výučbe
166 detí ZŠ Nového Mesta nad Váhom vyskúšali vďaka grantu, 
aké to programovať s micro:bitmi, zdokonalili sa v IT a digitálnych 
zručnostiach.

 284,15 € 

STDG20_084 ZŠ s MŠ SNP 5, 
Uhrovec

Programujem s 
úsmevom

150 žiakov ZŠ s MŠ v Uhrovci objavilo čaro programovania s 
micro:bitmi a žiaci sa tak zlepšovali v kritickom myslení, IT a 
digitálnych zručnostiach a soft skills. 

 955,00 € 

STDG20_085 Spojená škola sv. J.Bo-
sca, Nová Dubnica

ENTER pre školy 2020 
– Digitálna generácia

Technológie micro:bit-u boli využité na vzdelávanie žiakov a 
študentov.  300,00 € 

STDG20_086 Škola pod Manínom Kamaráti micro:bity Vďaka grantu a zakúpeným micro:bitom mohli žiaci školy pod 
Manínom vyskúšať programovanie.  216,00 € 

STDG20_087 ZŠ, Školská 14, Bošany Hľadanie pokladu Mnoho žiakov ZŠ v Bošanoch mohlo vďaka 30 sadám micro:bitov 
vyskúšať programovanie.  1 000,00 € 

STDG20_088 ZŠ s MŠ Pavla Demitru 
Dubnica nad Váhom

Rozvoj informatických 
gramotností žiakov 
základnej školy

Vďaka projektu žiaci so záujmom pristupujú k programovaniu, 
ktoré sa stalo pre nich hrou vďaka zakúpeným micro:bitom.  996,00 € 

STDG20_089 ZŠ s MŠ, Bolešov Micro:bit v škole V ZŠ v Bolešove sa v ďaka grantu podarilo zrealizovať nákup sady 
micro:bitov.  273,60 € 
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STDG20_090 ZŠ s MŠ Pod hájom, 
Dubnica nad Váhom Smart ŠKOLA 67 žiakov ZŠ Pod Hájom sa vďaka micro:bitom zakúpeným z 

grantu mohli deti zdokonaliť v programovaní.  948,00 € 

STDG20_091 ZŠ Rybany ENTER pre ZŠ Rybany Takmer 70 žiakov ZŠ Rybany sa vďaka grantovo zakúpeným 
micro:bitom zdokonalilo v programovaní.  198,44 € 

STDG20_092
ZŠ, Tematínska ulica č. 
2092, Nové Mesto nad 
Váhom

Byť s mikro:bit Viac ako 160 žiakov mohlo vďaka zakúpeným micro:bitom z 
grantu zlepšiť svoje digitálne a IT zručnosti.  984,00 € 

STDG20_093 ZŠ F. E. Scherera, 
Piešťany

ENTER pre školy 2020 
– Digitálna generácia 

Žiaci zo ZŠ F. E. Scherera vďaka grantu mohli vo svojej škole 
vyskúšať micro:bity, zažiť programovanie a zlepšiť sa vo svojich 
digitálnych a IT zručnostiach.

 157,86 € 

STDG20_094 ZŠ s MŠ Slatina nad 
Bebravou Mikro:bit je digihit Vďaka grantovo zakúpeným micro:bitom sa u detí na ZŠ v Slatine 

nad Bebravou výrazne zvýšil záujem o programovanie a IT.  300,00 € 

STDG20_095 ZŠ s MŠ, Valaská 
Belá 242

Dávam ENTER pre 
micro:bity

V ZŠ vo Valaskej Belej sa vďaka grantu podarilo zrealizovať nákup 
sady micro:bitov.  300,00 € 

STDG20_096 ZŠ Námestie mladosti 
1 v Žiline

Kódujeme s mik-
ro:bitom

Až 100 žiakov môže vďaka grantovo-zakúpeným micro:bitom 
zlepšovať svoje programovacie zručnosti.  300,00 € 

STDG20_097 Cirkevná ZŠ Romualda 
Zaymusa, Žilina

ÍTečkársky školský 
hit: programujem 
micro:bit

Vďaka zakúpeným sadám micro:bitov sa žiaci naučili programovať 
a v praxi si mohli overiť svoje zručnosti a logické myslenie.  1 000,00 € 

STDG20_098 ZŠ Karpatská 8063/11, 
Žilina

Vzdelávame 
inovatívne

V rámci realizácie projektu sa zakúpili sady a komponenty na 
prácu s micro:bitmi.  293,24 € 

STDG20_099 ZŠ s MŠ Vitanová VIEM AKO NA TO... 
ctrl+alt micro:bit

Vďaka grantu sa vyučujúci informatiky zúčastnili online webinárov 
a potom odovzdávali svoje poznatky žiakom prostredníctvom 
zakúpených micro:bitov. 

 203,40 € 

STDG20_100 ZŠ s MŠ R. Dilonga 
Trstená ENTER micro:bit Vďaka projektu ENTER škola mohla nakúpiť micro:bity 20 ks, 

príslušenstvo a doplnky.  299,14 € 

STDG20_101 ZŠ Korňa Naprogramuj svoju 
budúcnosť 

Vďaka projektu boli zakúpené základné sady micro:bitov, a tiež 
doplnkové a rozširujúce sady.  300,00 € 

STDG20_102
ZŠ s MŠ Oravský 
Podzámok 51, 027 41 
Oravský Podzámok

ENTER pre školy 2020 
- Digitálna generácia

Vďaka projektu sa žiaci oboznámili s micro:bitmi a prostredím 
Makecode.  297,00 € 

STDG20_103 ZŠ s MŠ, Sv. Gorazda 
1, Žilina micro:bit Žiaci sa naučili pracovať s micro:bitmi a online programom 

makecode.  987,00 € 

STDG20_104 ZŠ s MŠ Snežnica Zábavné programova-
nie s Micro:bit

106 žiakov ZŠ v Snežnici sa vďaka grantovo zakúpeným micro:bi-
tom mohlo zdokonaliť v programovaní.  299,99 € 

STDG20_105
Evanjelická spojená 
škola, M. R. Štefánika 
19 , Martin

Robotické centrum 
ESŠ Martin

Vďaka projektu bolo doplnené a skompletizované vybavenie pre 
micro:bity.  300,00 € 

STDG20_106 ZŠ s MŠ Teplička nad 
Váhom Micro:bity Vďaka grantu boli zakúpené sady micro:bitov.  221,40 € 

STDG20_107 ZŠ Hruštín Nech nás roboty 
poslúchajú

Vďaka projektu sa žiaci na ZŠ Hruštín naučili programovať s 
micro:bitmi a jeden učiteľ absolvoval online školenie.  984,24 € 

STDG20_108
ESŠ-Evanjelická ZŠ 
biskupa Jura Janošku, 
Lipt. Mikuláš

Digitálna generácia 
2020

Vďaka projektu sa nakúpili základné sady micro:bitov a príslu-
šenstva.  293,40 € 

STDG20_109
ZŠ s MŠ Demänovská 
ulica 408/4A, Lipt.
Mikuláš

Digitálna generácia 
micro:bit Grant prispel k rozvoju digitálnych zručností žiakov školy.  300,00 € 
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STDG20_110
ZŠ Slovenského 
národného povstania 
Strečno

Buď cool v IT Vďaka projektu škola zakúpila sadu micro:bitov čím sa zlepšili 
digitálne zručnosti žiakov.  969,00 € 

STDG20_111 ZŠ Mládežnícka 1343, 
Krásno nad Kysucou Programujme Prostriedky z grantu boli použité na nákup micro: bitov a ich 

rozšírení.  300,00 € 

STDG20_112 ZŠ s MŠ Hybe S micro:bitom sa to 
"HÝBE"

Projekt výrazne obohatil žiakov školy i pedagógov v oblasti 
programovania.  283,58 € 

STDG20_113 ZŠ s MŠ Dolná Trnov-
ská 36, Žilina

Digitálne hračky 
patria do školy Projekt umožnil vybaviť učebne informatiky microbitmi.  234,00 € 

STDG20_114 ZŠ Pavla Országha 
Hviezdoslava TRSTENÁ

ENTER - programova-
nie je budúcnosť

Grant prispel k vyškoleniu 2 pedagogičiek a následne k priamemu 
vzdelávaniu žiakov v programovaní micro:bitov.  297,12 € 

STDG20_115 ZŠ Zákopčie ENTER
Okrem 50 žiakov, ktorí priamo pracovali s grantovo-zakúpenými 
micro:bitmi, môže ďalších 500 osôb v kontakte so školou objaviť 
čaro programovania, IT a digitálnych zručností.

 296,40 € 

STDG20_116

Spojená škola Školská 
447/2, org. jednotka 
ZŠ s MŠ Školská 
447/2, Turčianske 
Teplice

micro:zstut Vďaka projektu boli na škole zakúpené sady mikrobitov.  300,00 € 

STDG20_117
Evanjelická spojená 
škola, M. R. Štefánika 
19, Martin

Svet informatiky s 
micro:bitmi v novom 
svetle

Žiaci v ročníkoch, v ktorých sa začalo s micro:bitmi pracovať, zís-
kali jednoznačne úvod do problematiky robotiky a inteligentných 
zariadení s využitím micro:bitov. 

 289,80 € 

STDG20_118 ZŠ s MŠ, Skalité - 
Kudlov č. 781

Programujeme s 
micro:bit

Počas projektu sa žiakom druhého stupňa sprístupnili hravou 
formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníc-
tvom micro:bitov.

 298,80 € 

STDG20_119 ZŠ Kvačany Programujme ľahko 
a radi

Počas projektu sa žiaci oboznámili s programovateľným 
hardvérom.  298,80 € 

STDG20_120 ZŠ Andreja Hlinku 
Ružomberok - Černová

MICRO:BIT - INTERAK-
TÍVNA VÝUČBA NA ZŠ

Až 70 žiakov mohlo vďaka grantovo-zakúpeným mikro:bitom 
zlepšiť svoje digitálne zručnosti.  300,00 € 

STDG20_121
ZŠ Ivana Branislava 
Zocha, Jilemnického 3, 
Revúca

Zocháčsky Microbit Až 120 žiakov ZŠ v Revúcej si vyskúšalo programovanie s 
micro:bitmi.  996,00 € 

STDG20_122 ZŠ, Ul. obrancov mieru 
884, Detva My a Micro:bit Prostriedky získané z grantu boli použité na nákup 20 ks progra-

movateľného hardvéru vrátane príslušenstva.  216,00 € 

STDG20_123 ZŠ Sama Cambela 
Slovenská Ľupča Robotika a my

Tretiaci počas hodín informatickej výchovy, ktoré boli oboha-
tené o prvky robotiky sa naučili programovať prostredníctvom 
micro:bitov.

 280,80 € 

STDG20_124
ZŠ Haličská 
cesta 1493/7 984 03 
Lučenec

Budúcnosť s IT Počas projektu sa pedagógovia zúčastnili vzdelávania, prebehli 
hodiny programovania online formou.  291,60 € 

STDG20_126 ZŠ, Ďumbierska17, 
Banská Bystrica ENTER Projekt skvalitnil výučbu informatiky, ktorá bola doplnená o 

inovatívnu pomôcku micro:bit.  299,62 € 

STDG20_127 ZŠ Janka Francisciho 
Rimavského Hnúšťa

Informatika 
budúcnosti 

Mnoho žiakov ZŠ v Hnúšti si vyskúšalo, aké je to programovať s 
micro:bitmi.  216,00 € 

STDG20_128 Spojená škola, Štúrova 
848, Detva

Programovanie v 
microbit

Počas projektu sa zrealizovala výučba programovania v rámci 
povinných hodín.  990,00 € 

STDG20_129 ZŠ s MŠ Jána Bakossa 
Banská Bystrica

S ENTEROM do sveta 
micRO:Bi(O)TOV

Finančné prostriedky z projektu boli využité na zakúpenie 
micro:bitov.  924,00 € 
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STDG20_130 Špeciálna ZŠ, Za par-
kom 966, Veľký Krtíš KROK VPRED V rámci projektu sa žiaci učili pracovať so sadami micro:bitov.  144,00 € 

STDG20_131 ZŠ, Jilemnického ulica 
č. 2, Žiar nad Hronom

Vstúpme aj my do 
sveta robotiky

Financie boli použité na zakúpenie sád micro:bitov a doplnky k 
programovaniu.  295,20 € 

STDG20_132 ZŠ, Ul. Dr. Janského 
č.2, Žiar nad Hronom

Technológie medzi 
nami

Finančné prostriedky boli využité na nákup microbitov a doplnko-
vých súčiastok.  293,40 € 

STDG20_133 ZŠ, Námestie mládeže 
587/17, Zvolen Enter Až 102 chlapcov a dievčat sa mohlo vďaka grantovým micro:bitom 

zdokonaliť v oblastiach IT a digitálnych zručností.  300,00 € 

STDG20_134 ZŠ s MŠ Sama Vozára 
Hrachovo

Krok za krokom s 
microbitom

Počas projektu Krok za krokom s microbitom sa žiaci 7. a 8. roč. ZŠ 
s MŠ S. Vozára v Hrachove naučili programovať s microbitom.  151,20 € 

STDG20_135 ZŠ s MŠ Modrý Kameň Digitálna generácia 
2020

Vďaka projektu sa podarilo zatraktívniť výchovno-vzdelávací 
proces predmetov: informatika, technika, fyzika, anglický jazyk, 
dejepis, hudobná výchova, telesná a športová výchova.

 797,00 € 

STDG20_136 ZŠ s MŠ, Horná Ždaňa 
107

Každý môže byť 
programátor

Finančné prostriedky boli využité na nákup sád micro:bitov a 
vozíkov ring:bit car.  289,80 € 

STDG20_137 ZŠ s MŠ Mateja Bela 
Funtíka v Očovej

ENTER pre školy 2020 
– Digitálna generácia

Projekt úspešne motivoval žiakov programovať a vedieť využívať 
programovanie v praktickom živote.  270,00 € 

STDG20_138
ZŠ s MŠ Terézie 
Vansovej Zvolenská 
Slatina

Známy neznámy 
micro:bit 

Vďaka aktivitám so zakúpenými micro:bitmi žiaci ZŠ zistili, že 
programovanie môže byť zábavne.  212,40 € 

STDG20_139 Spojená škola Dudince Budúcnosť v škole 
už dnes Projekt umožnil nákup inovatívnej učebnej pomôcky - micro:bit.  300,00 € 

STDG20_140 ZŠ A. Sládkoviča, Sliač A little :bit Počas realizácie projektu bolo odučených s využitím micro:bitov 
136 vyučovacích hodín.  300,00 € 

STDG20_141 ZŠ s MŠ, Krivec 1355, 
Hriňová

Zabavme sa s 
micro:bitmi

Vďaka micro:bitom sa aktivita žiakov na hodinách informatiky aj 
krúžku zlepšila.  298,80 € 

STDG20_142 ZŠ s MŠ Ferdinanda 
Coburga, Svätý Anton

K DIGITÁLNYM 
ZAJTRAJŠKOM

Viac ako 60 žiakov mohlo vyskúšať moderné programovanie 
pomocou grantovo zakúpených micro:bitov.  300,00 € 

STDG20_143
Občianske združenie 
"Radosť žiakom ZŠ 
Janova Lehota č. 97"

BE 2 COOL Vďaka podpore boli zakúpené sady micro:bitov a žiaci sa naučili s 
nimi programovať.  1 000,00 € 

STDG20_144
Evanjelická ZŠ 
Zlatice Oravcovej, Rim. 
Sobota

Môj kamarát micro:bit Poskytnuté prostriedky boli použité na nákup sád micro:bit-ov.  288,00 € 

STDG20_145
ZŠ Štefana Koháriho 
II. s VJM - II. Koháry 
István Alapiskola

Digitálna škola - 
digitálna generácia

Finančné prostriedky boli použité na obstaranie sadu micro:bitov 
a ďalších doplnkov.  298,80 € 

STDG20_146
ZŠ, Školská 558/1, 
094 14 Sečovská 
Polianka

ST Digitálna generácia 
2020

Financie boli použité na zakúpenie sád microbitov a rozširujúcej 
sady Ring:bit Car Kit V2.  297,00 € 
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STDG20_147
ZŠ, Bernolákova 
ulica 1061, Vranov nad 
Topľou

Budúcnosť je 
Micro:Bite Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie sád micro:bitov.  295,20 € 

STDG20_148 ZŠ Mirka Nešpora 2, 
Prešov

Učíme a hráme sa s 
micro:bitmi

Cieľom projektu bolo rozšíriť výuku informatiky o ďalšiu oblasť – 
programovateľný hardvér - micro:bity.  995,04 € 

STDG20_149 ZŠ Raslavice Bit za bitom s 
MICRO:BITom

Žiaci ZŠ v Raslaviciach počas realizácie projektu spracovali vlastné 
projekty s využitím micro:bit sád.  300,00 € 

STDG20_150
ZŠ s MŠ sv. Cyrila a 
Metoda, Štúrova 3, 
Stará Ľubovňa

Einsteinovi šprti financie boli použité na zakúpenie micro:bitov a rozširujúcich sád.  993,60 € 

STDG20_151 Spojená škola Juraja 
Henischa

Podanie ENTER pre 
školy 2020 – Digitálna 
generácia 

Vďaka projektu boli zakúpené na škole micro:bity a 170 študentov 
absolvovalo základný kurz práce s micro:bitom.  1 000,00 € 

STDG20_152 ZŠ, Juh 1054 Vranov 
nad Topľou Micro:Bit 2020 Juh

Viac ako 200 žiakov mohlo pomocou grantovo zakúpených 
micro:bitov absolvovať workshopy a hodiny zamerané na vzdelá-
vanie v oblasti IT.

 299,88 € 

STDG20_153 ZŠ Kúpeľná 2, Prešov Micro:bit a ja Cieľom projektu bolo sprístupniť žiakom svet digitálnych technoló-
gií a programovania prostredníctvom micro:bitov.  295,20 € 

STDG20_154 ZŠ Konštantínova 
1751/64, Stropkov Enter

Traja učitelia sa zapojili do online školenia, následne zrealizo-
vali vyučovacie hodiny informatiky, kde sa žiaci oboznámili s 
micro:bitmi.

 296,28 € 

STDG20_155
ZŠ s MŠ Školská 
459/12, Pečovská 
Nová Ves

ENTER Vďaka micro:bitom zakúpeným z grantu mohlo 70 žiakov ZŠ z 
Pečovskej Novej Vsi vyskúšať programovanie.  300,00 € 

STDG20_156 ZŠ s MŠ, Komenského 
ulica 587/15, Poprad

Vďaka Micro:bit 
budem IT fit

Vďaka projektu sa žiakom podarilo vytvoriť pekné projekty a 
naučiť sa práci s micro:bitmi.  1 000,00 € 

STDG20_157
Spojená škola, Domi-
nika Tatarku 4666/7, 
Poprad

Dnes je tvoj veľký 
deň

Projekt prispel k zlepšeniu vzťahov v triede, zvýšeniu záujmu o IKT 
technológie a programovanie.  1 000,00 € 

STDG20_158
ZŠ J. M. Petzvala, 
Moskovská 20, 05901 
Spišská Belá

Rozvoj digitálnych 
zručností žiakov ZŠ J. 
M. Petzvala

Vďaka projektu žiaci spoznali micro:bity a programovací softvér 
makecode.  1 000,00 € 

STDG20_159 ZŠ ul. 17. novembra, 
Sabinov Napreduj IT Z poskytnutého grantu boli zakúpené microbity, vďaka ktorým sa 

žiaci naučili programovať.  298,91 € 

STDG20_160
Cirkevná spojená 
škola, Duchnovičova 
24, Humenné

Záchranári s 
micro:bitmi

Cieľom projektu bolo vyrobiť vlastný inteligentný záchranný 
systém.  298,80 € 

STDG20_161 ZŠ Bystré Enter
Programy, ktoré žiaci vytvárali počas dištančného vyučovania 
si reálne vyskúšali na vyučovacích hodinách vďaka zakúpeným 
micro:bitom.

 840,00 € 

STDG20_162 ZŠ s MŠ Hermanovce Hravo s micro:bitmi Poskytnuté finančné prostriedky boli využité na zakúpenie 2 
základných sád micro:bitu s príslušenstvom.  297,60 € 

STDG20_163 ZŠ s MŠ Veľký Lipník Kreatívna informatika 
s Micro:bitmi Grant bol použitý na zakúpenie sád micro:bitov a rozšírených sád.  296,28 € 
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STDG20_164 ZŠ Dargovských 
hrdinov 19

Učíme sa s micro:bi-
tom

Prostredníctvom projektu škola zabezpečila žiakom micro:bity a 
súpravy programovateľných stavebníc.  300,00 € 

STDG20_165 ZŠ v Ľutine Programuj hravo Vďaka projektu sa žiaci na ZŠ v Ľutine naučili programovať s 
micro:bitmi.  286,77 € 

STDG20_166 Veselá škola o.z. ENTER pre školy 2020 
– Digitálna generácia 

Žiaci Veselej školy mohli vďaka grantovo zakúpeným micro:bitom 
zlepšovať ich schopnosti a zručnosti v oblasti IT.  1 000,00 € 

STDG20_167 ZŠ, Nám. kpt. Nálepku 
12, Drienov MicroBit Projekt umožnil prehĺbiť základy programovania žiakov.  300,00 € 

STDG20_168 ZŠ P.O. Hviezdoslava 
Snina Programovanie hrou

V rámci projektu sa na hodinách informatiky a v rámci krúžku 
programovania priblížil žiakom svet digitálnych technológií a 
programovania prostredníctvom micro:bitov.

 300,00 € 

STDG20_169
ZŠ, Kukučínova ulica 
106, 093 03 Vranov 
nad Topľou

micro:hit vzdelávania
V projekte sa priblížilo abstraktné prostredie informatiky pro-
stredníctvom micro:bitov žiakom z marginalizovaných rómskych 
komunít. 

 299,92 € 

STDG20_170 Spojená škola bl. bis-
kupa Gojdiča Prešov

ST Digitálna generácia 
2020

Financie boli použité na zakúpenie sád micro:bitov, vďaka ktorým 
sa žiaci ZŠ nadchli pre programovanie.  297,00 € 

STDG20_171 Spojená škola Kolláro-
va 17, Sečovce

Tera náklad s 
micro:bitom

Vďaka micro:bitom sa žiaci zlepšili v programovaní a svoj projekt 
odprezentovali na hodine informatiky.  259,80 € 

STDG20_172 ZŠ Pionierska 33, Čaňa Kockáči V rámci projektu sa podarilo priebežne vzdelávať žiakov pomocou 
micro:bitov.  294,84 € 

STDG20_173 EDELIN Múdrejší a skúsenejší 
už od lavíc Počas projektu sa zrealizovali workshopy pre učiteľov aj pre žiakov.  720,00 € 

STDG20_174 ZŠ Gemerská 2, Košice Programovanie je 
hračka

Cieľom projektu bolo zvýšiť u žiakov 5. - 9. ročníka záujem o 
programovanie a atraktivitu vyučovania predmetov informatika a 
programovanie.

 995,00 € 

STDG20_175
ZŠ, Československej 
armády 15, Moldava 
nad Bodvou

Bit ku bitu, v ČSA-čke 
k microbitu

Cieľom projektu bolo sprístupniť žiakom svet digitálnych technoló-
gií a programovania prostredníctvom microbitov.  295,92 € 

STDG20_176 ZŠ Jozefa Urbana ENTER Finančné prostriedky boli využité na zakúpenie dvoch základných 
sád a šesť Ring:bit Car Kit V2 s príslušenstvom pre BBC micro:bit.  297,00 € 

STDG20_177 ZŠ Kecerovce Micro:bit Až 100 detí ZŠ v Kecerovciach zo sociálne znevýhodneného 
prostredia si mohlo vyskúšať programovanie.  984,00 € 

STDG20_178 ZŠ, Pionierov 1, 
Rožňava Objav poklad Vďaka projektu a zakúpeným micro:bitom sa programovanie pre 

žiakov zmenilo z nočnej mory na niečo, čo ich bavilo.  296,28 € 

STDG20_179 ZŠ Hroncova 23, 
Košice ENTER Žiaci ZŠ Hroncova si vďaka grantovo-zakúpeným micro:bitom 

vyskúšali programovanie.  558,00 € 

STDG20_180 ZŠ Júlie Bilčíkovej, 
Budkovce 355 Micro:programátor Micro:bit sady výrazným spôsobom prispeli k rozvoju praktických 

zručností v oblasti programovania u žiakov.  720,00 € 

STDG20_181 ZŠ Ľ. Podjavorinskej 
1, Košice micro:bit Luník IX Prostriedky boli použité na nákup micro:bitov, základnej sady aj 

rozširujúcich sád.  695,52 € 
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STDG20_182 ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, 
Budmimír 11

Zaži, vyskúšaj a podaj 
ďalej. 

Výučba informatiky sa zefektívnila a zatraktívnila zavedením 
programovania micro:bitov do vyučovacieho procesu.  216,00 € 

STDG20_183 ZŠ, Severná 21, Mol-
dava nad Bodvou

Programátori v 
Severáčikove

Microbity zaujali žiakov natoľko, že výrazne navýšili počet oduče-
ných hodín venovaných programovaniu.  299,90 € 

STDG20_184 ZŠ s MŠ Štefana 
Ďurovčíka Palín 104

Učíme sa programo-
vať malé roboty Žiaci sa naučili samostatne naprogramovať s micro:bitmi.  297,00 € 

STDG20_185 ZŠ sv. Cyrila a Metoda, 
Spišská Nová Ves Microbit v škole Deti získali prístup k novej technológii - micro:bitom.  300,00 € 

STDG20_186 Spojená škola, Nová 
803, Dobšiná

Chceme hity 
micro:bity

Vďaka grantu sa inovovalo vyučovanie informatiky vďaka 
micro:bitom.  300,00 € 

STDG20_187
Občianske združenie 
pri Súkromnej ZŠ na 
Tr.SNP 104, Košice

Učíme sa pre 
budúcnosť

Žiaci školy sa reálne na hodinách informatiky oboznámili s 
mikro:bitmi.  293,40 € 

STDG20_188 ZŠ, Slovinky71 Enter pre školy 2020 - 
Digitálna generácia

Prostriedky boli použité na nákup základných a doplnkových sád 
pomôcok micro:bit.  232,05 € 

STDG20_189 ZŠ Seňa Staň sa vývojárom Po prvých skúsenostiach s micro:bitmi si žiaci z vlastnej iniciatívy 
vyhľadávali informácie o nich.  960,00 € 

STDG20_190 ZŠ Zlatá2, 04801 
Rožňava Micro:bit na Zlatej Finančné prostriedky z projektu boli použité na zakúpenie 

micro:bitov a príslušenstva.  297,00 € 

STDG20_191 ZŠ, Jarmočná 96, 
Ždaňa Ždaňa-City V rámci projektu bol zakúpený hardvér, pomocou ktorého žiaci 

tvorili LEGO mesto.  300,00 € 

STDG20_192 ZŠ s MŠ, Školská 3, 
Poproč

ENTER pre školy 2020 
– Digitálna generácia 

Cieľom projektu bolo zmeniť postoj žiakov k digitálnym technoló-
giám a ukázať im, že hodiny Informatiky môžu prebiehať  
aj hravou formou.

 246,60 € 

STDG20_193
SRRZ-RZ pri ZŠ 
Krosnianska 925/4, 
Košice

Micro:bit K4 Prostredníctvom micro:bitov sa žiakom a žiačkam školy sprístupnil 
svet digitálnych technológií a programovania.  300,00 € 

STDG20_194 ZŠ s MŠ Prakovce Budúcnosť začína 
dnes Realizáciou projektu došlo k zlepšeniu spolupráce medzi žiakmi.  299,70 € 

STDG20_195
ZŠ s MŠ sv. Marka 
Križina, Rehoľná 2, 
Košice-Krásna

MICROBIT 120 žiakov si mohlo vďaka grantovo-zakúpeným micro:bitom 
zatraktívniť programovanie.  240,00 € 

STDG20_196

ZŠ, organizačná zložka 
Liečebno-výchovného 
sanatória, Tešedíkova 
3, Košice-Barca

Umelá inteligencia Žiaci pomocou práce s micro:bitmi spojili svoje dobré manuálne 
zručnosti s programovaním.  297,00 € 

STDG20_197
SOŠ strojnícka, 
Športovcov 341/2, 
Považská Bystrica

MICRO:BITI Vďaka projektu sa zvýšili záujem študentov o programovanie.  299,38 € 
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STDG20_198

Gymnázium Ármina 
Vámbéryho s VJM 
- Vámbéry Ármin 
Gimnázium

Talent trafí cieľ... V rámci projektu škola nakúpila sady micro:bitov a ring:bity.  299,97 € 

STDG20_199
"SPŠ dopravná, lo 
Kvačalova 20, 
Bratislava"

Zvýšenie digitálnych 
kompetencií zamera-
ných na programova-
nie mikrobitov 

Počas dištančného vzdelávania sa vyučovalo programovanie 
mikrobitov, úlohy odovzdali takmer všetci žiaci.  300,00 € 

STDG20_200 SOŠ strojnícka, Bánov-
ce nad Bebravou Škola škole Žiaci sa vďaka projektu vzdelávali za pomoci microbitu.  1 000,00 € 

STDG20_201 SPŠ elektrotechnická 
Zochova Microbit pre prváka Z prostriedkov grantu bolo zakúpených 62ks micro:bitov.  300,00 € 

STDG20_202
Gymnázium Andreja 
Vrábla, Mierová 5, 
Levice

Programovanie hrou Vďaka projektu škola zakúpila sadu micro:bitov, pomocou ktorých 
sa žiaci učili programovať na hodinách informatiky.  300,00 € 

STDG20_203
Piaristické gymnázium 
Jozefa Braneckého v 
Trenčíne

Enter Grant umožnil nákup micro:bitov.  300,00 € 

STDG20_204

Gymnázium Ladislava 
Dúbravu, Smetanov 
háj 285/8, Dunajská 
Streda

MIC-ROBI Vďaka projektu si žiaci osvojili základy programovania v jazyku 
Python a oboznámili sa s prostredím Makecode.  990,00 € 

STDG20_205 Združenie rodičov pri 
Gymnáziu Púchov

Micro:bity=Makro-prí-
ležitosti

Po návrate k prezenčnému vyučovaniu sa zrealizovali metodiky k 
micro:bitom s maturantami na hodine programovania.  300,00 € 

STDG20_206 Mladí gymnazisti Objav svet mikrobitov Žiaci si vďaka micro:bitom uvedomili súvislosti medzi jednotlivými 
predmetmi.  259,56 € 

STDG20_207
Gymnázium Ivana 
Kupca, Komenského 
13, Hlohovec

Tvorivá robotika Odučené témy boli ukončené vlastnými projektmi a skupinovými 
prácami.  792,00 € 

STDG20_208
Rodičovské združenie 
pri Gymnáziu Antona 
Bernoláka

BBC micro:bit na GAB Prostriedky z grantu boli použité na zakúpenie programovateľných 
mikropočítačov BBC micro:bit a príslušenstva k nim.  300,00 € 

STDG20_209
Rodičovské združenie 
pri Gymnáziu na ulici 
L. Sáru

Programovanie hrou Vďaka projektu sa micro:bity stali štandardnou súčasťou výuky na 
hodinách informatiky.  300,00 € 

STDG20_211
Gymnázium, Ul. 
1. mája 8, 901 01 
Malacky

iMyslenie Vďaka materiálu zakúpenému z projektu sa podarilo zatraktívniť a 
modernizovať vyučovanie.  1 000,00 € 

STDG20_212

Škola pre mimoriadne 
nadané deti a 
Gymnázium, Teplická 
7, Bratislava - Nové 
mesto

Nadaná elektronika Vďaka micro:bitom sa zvýšila motiváciu žiakov, nadšenie progra-
movať a skúšať nové veci.  299,70 € 

STDG20_213 Obchodná akadémia Kódiť s micro:bit Atraktivita hodín aplikovanej informatiky sa zvýšila - na základe 
spätnej väzby od žiakov.  244,80 € 
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STDG20_214
SPŠ informačných 
technológií Ignáca 
Gessaya

Make your school a 
better place.

Vďaka podpore škola zakúpila micro:bity, čím zvýšila záujem 
svojich žiakov a žiačok o programovanie.  298,53 € 

STDG20_215 Evanjelické gymná-
zium tisovec Informatika do života Vďaka projektu škola nakúpila potrebné komponenty, a tak sa kaž-

dý žiak mohol aktívne a prakticky zapojiť do ovládania micro:bitov.  299,94 € 

STDG20_216 Gymnázium Martina 
Kukučína MICRO:BIT - NOVÝ HIT! Nákup 20 sád micro:bitov s príslušenstvom umožnil plnohodnotnú 

výučbu na škole na hodinách informatiky.  798,00 € 

STDG20_217 Občianske združenie 
Stredoškolák Digitálna škola Vďaka grantovo zakúpeným micro:bitom mohlo viac ako 400 

chlapcov a dievčat zlepšovať svoje IT a digitálne zručnosti.  300,00 € 

STDG20_218 Gymnázium Ivana 
Kraska

Pripravení na rok 
2035

Vďaka zakúpeným Micro:bitom si študenti mohli vyskúšať 
programovanie.  1 000,00 € 

STDG20_219
SOŠ sv. Jozefa 
Robotníka Saleziánska 
18, Žilina

Robotika bez rozdielu Projekt napomohol inovovať tematické celky algoritmického 
myslenia.  300,00 € 

STDG20_220 SCHOLAKLUB ST Digitálna generácia 
2020

Výsledkom projektu je vytvorených 10 rôznych aktivít, pri ktorých 
žiaci využili všetky príslušenstvá zo základnej sady.  540,00 € 

STDG20_221 SOŠ obchodu a služieb 
Martin

Využitie digitálnych 
zručností s microbitmi

Za získané prostriedky boli nakúpené základné sady microbitov 
pre celú triedu (20 žiakov).  300,00 € 

STDG20_222 SOŠ dopravná, Rosin-
ská cesta 2, Žilina Rozblikaj micro:bit Grant bol použitý na nákup microbitov na hodinách informatiky.  298,80 € 

STDG20_223 IN-NOVA Aj programovanie 
môže byť zaujímavé Pomocou projektu sa podarilo zaobstarať sadu micro:bitov.  299,16 € 

STDG20_224 Občianske združenie 
Spoločnosť Eduka

Elektronika a IoT s 
micro:bitom

Vďaka projektu na škole rozšírili využívanie micro:bitov na 
hodinách informatiky.  299,26 € 

STDG20_225 SPŠ Jozefa Murgaša Robotická verzia 
micro:bit 

Grant prispel k porovnaniu vyučovacích metód, doplneniu informá-
cií o nových technológiách a trendoch.  995,50 € 

STDG20_226 Gymnázium Veľká 
okružná 22, Žilina Bity a micro:bity Vďaka grantu Enter škola získala pracovné sady microbitov s 

príslušenstvom.  560,00 € 

STDG20_227 Gymnázium Milana 
Rúfusa

S micro:bitmi nás 
to baví

Digitálne zručnosti sa rozvíjali nenásilným a atraktívnejším 
spôsobom.  300,00 € 

STDG20_228
Gymnázium - Gimná-
zium, Zoltána Fábryho 
1, Veľké Kapušany

ENTER pre školy 2020 
– Digitálna generácia Vďaka projektu boli zakúpené dve sady microbitov.  1 000,00 € 

STDG20_229 SOŠ technická, Kukučí-
nova 23, Košice

Modernizácia 
vyučovania odbor-
ných predmetov a 
informatiky

Za získané prostriedky nakúpili sady mikrobitov pre žiakov 
základné aj rozširujúce.  300,00 € 

STDG20_230 Gymnázium J. Fran-
cisciho-Rimavského

Vymysli, naprogra-
muj, nos!

Prostredníctvom grantu boli zakúpené sady micro:bitov a 
pomôcky.  282,54 € 

STDG20_231 Gymnázium Pavla 
Horova

Programming with 
micro:bit is cool

Z prostriedkov projektu boli nakúpené sady micro:bitov a rozširu-
júce sady IoT pre micro:bit.  300,00 € 
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STDG20_232 Gymnázium sv. 
Moniky micro:bit

Vďaka projektu bolo zrealizovaných 46 vyučovacích hodín, na 
ktorých 157 žiakov oboznámili s programovateľnou sadov BBC 
micro:bit.

 292,32 € 

STDG20_233 Gymnázium sv. 
Františka Assiského Objav svet micro:bitov Realizovali sa naplánované činnosti a micro:bity boli využívané vo 

všetkých ročníkoch 4-ročného i 8-ročného štúdia.  216,00 € 

STDG20_234

SOŠ techniky a reme-
siel - Műszaki Szakok 
és Mesterségek 
Szakközépiskolája

MICROBIT 2020 Podarilo sa zapojiť plánovaný počet žiakov v rámci vyučovacieho 
procesu v období dištančného vzdelávania.  997,16 € 

STDG20_235 SOŠ ekonomická, 
Stojan 1, Sp.Nová Ves

Podpor svoje digitál-
ne zručnosti

Prínosom využitia sád micro:bitov na vyučovacích hodinách bolo 
zavedenie nových prvkov do vyučovacieho procesu.  216,00 € 

STDG20_236 Gymnázium, Poštová 
9, Košice GYMPOS ENTER

Vzhľadom na praktické a variabilné uplatnenie micro:bit si žiaci 
osvojené informatické zručnosti upevňovali aj v iných predmetoch 
a krúžkoch. 

 291,60 € 

STDG20_237 Gymnázium Jána 
Adama Raymana

CHALLENGE: Chcem 
byť SMART

Z projektu získali 25 základných sád micro:bito, 3 sady rozšírených 
komponentov.  300,00 € 

STDG20_238 Gymnázium Štefana 
Moysesa Micro:bity na GŠM Prostriedky boli použité na zakúpenie sád micro:bitov a 

príslušenstva.  300,00 € 

STDG20_239
SPŠ techniky a 
dizajnu, Mnoheľova 
828, Poprad

ENTER pre školy 2020 
– Digitálna generácia

Do projektu zapojili 90 žiakov v rámci výučby alebo krúžkovej 
činnosti.  298,80 € 

STDG20_240 Gymnázium, Park 
mládeže 5, Košice mikro:bity na GPM Vďaka projektu boli zakúpené sady micro:bitov, pomocou ktorých 

sa žiaci naučili programovať zaujímavou formou.  300,00 € 

STDG20_241 Cesta za poznaním Učíme moderne s IKT Cieľom projektu bolo sprístupniť, ukázať atraktívne formy progra-
movania pre vekovo mladších žiakov pomocou micro:bitov.  991,20 € 

STDG20_242 Gymnázium, Ľ. Štúra 
26, Michalovce Kódenie bez rozdielu Vďaka projektu boli zakúpené sady micro:bitov, ktoré zvýšili záujem 

žiakov a žiačok o technicky orientované predmety.  300,00 € 

STDG20_243 SPŠ technická, Komen-
ského 5, Bardejov

Pozorujte svet s 
micro:bitom

Financie boli využité na zakúpenie sady microbitov, IoT kit, Smart 
home kit a Ring:bit car.  299,40 € 

STDV21_01 ZŠ Široké Zaujímavé vzdeláva-
nie dištančne

Vďaka projektu sa žiaci naučili používať IKT ako nástroje komuni-
kácie s učiteľom.  1 500,00 € 

STDV21_02 ZŠ, Karpatska 
8063/11, Žilina

Skvalitnenie vzdelá-
vania detí

Zakúpením techniky bolo zabezpečené vzdelávanie žiakov, ktorí 
zostali v karanténe.  1 500,00 € 

STDV21_03
Spojená škola 
internátna, Palárikova 
1602/1, Snina

UČÍME SA Z DOMU
Zo získaného grantu škola zakúpila tlačiareň, ktorú učitelia využí-
vali na tlač pracovných listov pre žiakov s mentálnym postihnutím 
a pre žiakov zo SZP.

 1 493,00 € 

STDV21_04 ZŠ Janka Francisciho 
Rimavského Hnúšťa

Vzdelávanie nepozná 
hranice

Vďaka podpore škola zakúpila tablety s internetom, aby si žiaci zo 
SZP zvyšovali digitálne vedomosti.  1 500,00 € 

STDV21_05 ZŠ Klokočova 742/15 
Hnúšťa Všetky deti "online" Zo získaných finančných prostriedkov bolo zakúpených 7 tabletov 

pre žiakov.  1 200,00 € 
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STDV21_06 ZŠ s MŠ Školská 49, 
Žilina

Pomáhame žiakom 
technicky zvládať 
dištančné vzdelávanie 

Vďaka projektu mali žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 
prístup k technickému vybaveniu počas dištančného vzdelávania.  1 120,00 € 

STDV21_07 Nie sme sami Online učenie Prostredníctvom grantu bolo zakúpených niekoľko tabletov a 
počítač, ktoré žiaci zo SZP využívajú nielen na online výučbu.  1 500,00 € 

STDV21_08
ZRR Nejedlého (Zdru-
ženie Rady rodičov 
Nejedlého)

Dištančne a predsa 
spolu

Vďaka podpore boli zakúpené 3 notebooky, ktoré zlepšia pod-
mienky pre on-line vzdelávanie na ZŠ Nejedlého.  1 500,00 € 

STDV21_09 ZŠ Zlatá2, 04801 
Rožňava Pomáhame si Prínosom projektu boli tablety, ktoré sa využívajú vo vyučovacom 

procese.  1 488,60 € 

STDV21_10 Združenie Pre naše 
deti Chceme sa pripojiť! Vďaka podpore škola zakúpila 2ks notebookov s príslušenstvom.  1 210,00 € 

STDV21_11 ZŠ, Nám. kpt. Nálepku 
12, Drienov

Wifi brána do online 
školy

Na ulici bez internetu Pod dvorom v obci Drienov bola postavená 
Wifi brána, vďaka ktorej sa deti zo SZP zapojili do online vyučova-
nia aj pomocou zakúpeného notebooku. 

 1 500,00 € 

STDV21_12 ZŠ Ľutina Inovácia vzdelávania 
pomocou IKT

Vďaka finančnej podpor bolo zakúpených 8 tabletov, ktoré žiaci 
využijú nielen počas online vyučovania.  1 500,00 € 

STDV21_13 ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, 
Budimír 11

Zvýšme rovnosť šancí 
v ZŠ Budimír

Vďaka podpore škola nakúpila 10 tabletov, ktoré boli k dispozícii 
učiteľom a žiakom počas doučovania.  1 500,00 € 

STDV21_14 Spojená škola, Slnečná 
421, Spišský Štiavnik „Zdravie pre život“ V rámci projektu škola zakúpila pre žiakov VI.A triedy 8 kusov 

tabletov.  1 440,00 € 

STDV21_15 OZ EDU Odborárska
"Dištančné vzdelá-
vanie nemôže mať 
dištanc"

Vďaka podpore trénovalo IT zručnosti približne 60 žiakov a ich 
rodičov.  1 500,00 € 

STDV21_16 ZŠ A. Kmeťa, Levice Spojíme sily Vďaka podpore škola zakúpila 2 notebooky s príslušenstvom, ktoré 
pomôžu deťom zo zraniteľného prostredia.  1 500,00 € 

STDV21_17 ZŠ s MŠ Krivec Pomáhajme slabším Grant prispel k pomoci slabším, ktorí nemali dostatočné podmien-
ky počas dištančného vzdelávania počas pandémie.  1 300,00 € 

STDV21_18
Spojená škola inter-
nátna, Komenského 3, 
Humenné

Škola na dosah Vďaka podpore škola nakúpila 3ks notebookov, ktoré slúžili žiakom 
školy na individuálnu a skupinovú výučbu.  1 500,00 € 

STDV21_19 ZŠ Raslavice Neuč sa sám, pripoj 
sa k nám!

Vďaka projektu škola zapojila do dištančnej výučby aj žiakov so 
sociálne znevýhodneného prostredia.  1 500,00 € 

STDV21_20 Cirkevná ZŠ sv. Jána 
Bosca v Lučenci

"Aj chudobnejší majú 
právo na kvalitné 
vzdelanie"

Projektom sa zlepšila žiakom dostupnosť vzdelávania a prístup-
nosť informácií cez internet.  1 200,00 € 

STDV21_21
ZŠ s MŠ, Školská 
459/12, Pečovská 
Nová Ves

Podpora dištančného 
vzdelávania

Vďaka projektu škola zakúpila tablety pre online výučbu detí zo 
zraniteľných skupín.  1 500,00 € 

STDV21_22 ZŠ, Sídlisko 165, Sirk Škola hrou Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie tabletov (8 ks), 
ktoré sa využívali počas doučovania žiakov.  1 500,00 € 
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STDV21_23 Spojená škola inter-
nátna Spišské Vlachy

Aj keď musím doma 
sedieť, chcel by som 
tiež veľa vedieť

Projekt pomohol žiakom Spojenej školy internátnej v Spišských 
Vlachoch počas dištančného vzdelávania byť v spojení so školou 
vďaka zakúpeným notebookom.

 1 500,00 € 

STDV21_24
Špeciálna ZŠ, 
Novozámocká 139/11, 
Banská Štiavnica

S tabletom za vedo-
mosťami do ŽIVOTA Finančné prostriedky boli použité na nákup tabletov a dát.  1 479,94 € 

STDV21_25 Spojená škola Dudince Aby mal každý šancu Realizácia projektu spočívala v zabezpečení tabletov a slúchadiel 
pre žiakov zo sociálne slabého prostredia.  1 200,00 € 

STDV21_26 Spojená škola Senec Veselá online škola Vďaka projektu boli zakúpené 3 tablety s klávesnicou, ktoré 
pomohli žiakom nielen pri online výučne.  1 500,00 € 

STDV21_27
ZŠ Haličská 
cesta 1493/7, 98403 
Lučenec

Uč sa s nami, online 
za vedomosťami

V rámci projektu sa podarilo zrealizovať doučovanie pre žiakov, 
ktorí nemali dostatočný prístup k dištančnému vzdelávaniu.  1 500,00 € 

STDV21_28
Cirkevná spojená 
škola, Duchnovičova 
24, Humenné

Nenechajme ich stáť 
bokom

Zabezpečením technického vybavenia boli zapojení žiaci, ktorí 
nemali prístup k dištančnému vzdelávaniu.  1 500,00 € 

STDV21_29 ZŠ Lachova 1, 
Bratislava

Technická pomoc na-
šim znevýhodneným 
žiakom

Vďaka podpore boli zakúpené notebook a tablety, ktoré pomohli 
žiakom zo znevýhodneného prostredia zapojiť sa do dištančného 
vyučovania. 

 1 068,40 € 

STDV21_30 ZŠ A. Sládkoviča, Sliač Nevzdávaj sa! Vďaka podpore škola zakúpila tablety pre žiakov a žiačky, vďaka 
ktorým zabezpečila nielen online výučbu.  1 500,00 € 

STDV21_31
ZŠ Ivana Branislava 
Zocha, Jilemnického 
3, Revúca

Zocháči pomáhajú 
svojim žiakom

Vďaka zakúpeným tabletov žiaci zo SZP získali lepší prístup ku 
vzdelávaniu.  1 500,00 € 

STDV21_32 Spojená škola, Nová 
803, Dobšiná Dáme to ! Poskytnuté prostriedky boli použité na zakúpenie menších 

notebookov 2v1 pre ich prenosnosť a WiFi routera.  1 500,00 € 

STDV21_33

ZŠ, organizačná 
zložka Liečebno 
- výchovného 
sanatória, Tešedíkova 
3, Košice-Barca

Vzdelávanie doma Vďaka podpore škola nakúpila 5 notebookov pre potreby 
dištančného vzdelávania.  1 500,00 € 

STDV21_34 Spojená škola 
Ružomberok

Dištančné vzdeláva-
nie 2021

Vďaka podpore sa aj deti zo znevýhodneného prostredia zapojili 
do dištančného vzdelávania.  1 500,00 € 

STDV21_35 Spojená škola, Škol-
ská 5, Nová Baňa

"Budeme sa spolu 
učiť a zvládneme 
to..." 

Z finančných prostriedkov škola zakúpila 5 tabletov a notebook 
nielen pre online výučbu.  1 300,00 € 

STMB21_01 Cirkevná ZŠ sv. 
Martina, Radatice Programovanie hrou Všetci žiaci druhého stupňa programovali micro:bity počas 

rôznych aktivít.  993,94 € 

STMB21_02
ZŠ s VJM Alberta 
Molnára Szencziho 
v Senci

Programovanie s 
micro:bitmi

Krúžok prebiehal od 8. apríla do 10. júna každý štvrtok v poobed-
ňajších hodinách, t. j. 10 krát v trvaní 1-2 hodín.  970,68 € 

STMB21_03 Gymnázium Martina 
Hattalu

ENTER pre školy 
2020 - digitálna 
škola

50 študentov Gymnázia M. Hattalu v Trstenej si mohlo vďaka 
grantovo zakúpeným micro:bitom výskúšať programovanie inak.  990,00 € 
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STMB21_04 ZŠ s MŠ Višňové
ENTER pre školy 
2020 – Digitálna 
generácia 

Žiaci pomocou práce s micro:bitom zlepšili a stále zlepšujú svoje 
schopnosti v IKT.  947,16 € 

STMB21_05

Gymnázium Pavla 
Jozefa Šafárika - 
Pavol Jozef Šafárik 
Gimnázium Rožňava

Micro-bity na gymku 
v Rožňave

Skoro 130 žiakov Gymnázia v Rožňave mohlo vďaka micro:bitom 
zakúpeným z grantu rozvíjať svoje zručnosti v programovaní.  918,00 € 

STMB21_06
ZŠ Sídlisko II 1336, 
093 01 Vranov nad 
Topľou

ENTER Grant bol použitý na nákup programovacích sád Microbit a 
príslušenstva.  1 000,00 € 

STMB21_07

Spojená škola sv. 
Jozefa, Klčové 87, 
Nové Mesto nad 
Váhom

Od módnych 
doplnkov po smart 
domácnosť

Minimálne 200 žiakov Spojenej školy sv. Jozefa vďaka grantovo 
zakúpeným micro:bitom mohlo vyskúšať inovatívne programo-
vanie. 

 996,00 € 

STMB21_08 ZŠ Tomášikova 31, 
Košice

ENTER pre školy 
2020 - Digitálna 
generácia

V rámci projektu bol sprostredkovaný žiakom a žiačkam zážitkový 
spôsob vyučovania pomocou micro:bitov.  1 000,00 € 

STMB21_09 ZŠ Rajčianska, 
Bratislava Micro:bit Prostredníctvom micro:bitu vzdelávanie prebehlo zábavnou 

formou.  1 000,00 € 

STPG20_01 Mini Tech Institute Mini Tech MBA for 
Women

"Podarilo sa zrealizovať online verzie štúdia pre potreby 
pandémie. 
"

 3 000,00 € 

STPG20_15 Nové školstvo Školy pre všetkých IV Realizácia projektu bola zameraná na vybudovanie a šírenie 
podporeného systému pre školy.  4 500,00 € 

STPG20_16 Nezisková organizá-
cia Voices Choices 2021 Podporených bolo 16 stretnutí so zaujímavými ľuďmi, ktorých 

nahrávky boli sprístupnené prostredníctvom podcastu.  4 500,00 € 

STPG21_01 Centrum bezbariéro-
vej komunikácie 

Rozvoj služby online 
tlmočenia

Vďaka finančnej podpore sa podarilo posilnenie kapacít ľudských 
zdrojov.  15 000,00 € 

STPG21_02 VIA IURIS Právna pomoc pre 
lepšie Slovensko

Cieľom projektu bolo podporiť aktívnych občanov v tom, aby sa 
zaujímali o okolie a zapájali do rozhodovania o veciach verejných.  5 000,00 € 

STPG21_03
Centrum environ-
mentálnej a etickej 
výchovy Živica

čierna labuť
Financie boli použité na prípravu série rozhovorov, podcastov, 
reportáží a článkov, ktoré sa pozreli na to ako pandémia koronaví-
rusu ovplyvnila školstvo.

 10 000,00 € 

STPG21_04 Raná starostlivosť, 
n.o.

VIDEO: samostatnosť 
- autonómia - 
nezávislosť

Vďaka projektu vzniklo informačné video na tému podpory 
autonómie dieťaťa so znevýhodnením pre rodičov a odborníkov z 
pomáhajúcich profesií. 

 2 000,00 € 

STPG21_05 SPy Učíme s Hardvérom
Vďaka projektu bolo vyškolených vyše 400 učiteľov informatiky 
ZŠ a SŠ na micro:bity, zároveň boli vytvorené edukačné materiály 
a edukačné video kurzy.

 88 404,00 € 

STPG21_06
Centrum environ-
mentálnej a etickej 
výchovy Živica

Posilnení učitelia - 
Komenského inštitút

Cieľom projektu bolo rozšíriť pôsobenie na širokú odbornú verej-
nosť a ponúknuť pedagógom rozvoj mäkkých zručností.  15 000,00 € 
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STPG21_07 Post Bellum SK Príbehy 20. storočia
V rámci projektu sa podarilo zdokumentovať, a teda natočiť a 
spracovať 6 životných príbehov pamätníkov a pamätníčok podľa 
metodiky Post Bellum. 

 7 500,00 € 

STPG21_08 Junior Achievement 
Slovensko, n.o. Bitcoinové peniaze Počas projektu boli zrealizované 3 interaktívne webináre zákla-

dov v oblasti bitcoinu pre učiteľov.  5 000,00 € 

STPG21_09 EDUMA, n.o.

Storytellingom k 
podpore prechodu 
medzi dištančným 
a prezenčným 
vzdelávaním

Cieľom projektu bolo zameranie sa na využívanie storytellingu 
ako nástroja, ktorý eliminuje následky pandemických opatrení.  12 000,00 € 

STPG21_10 Touch&Speech n.o. Corvus 2021 Vďaka projektu sa dosiahlo, že súčasným nevidiacim používate-
ľom Corvusu sa smartfóny ovládajú ešte efektívnejšie a ľahšie.  10 000,00 € 

STPG21_11 Centrum vzdelávacích 
analýz

Zber údajov o 
dopade pandémie 
COVID-19 na 
vzdelávanie

V rámci projektu bol zrealizovaný reprezentatívny prieskum 
medzi učiteľkami a učiteľmi 2. stupňa ZŠ o priebehu a dopade 
dištančnej výučby.

 5 000,00 € 

STPG21_12 Infosluch
Posunkované 
webináre pre rodičov 
a odborníkov

Pomocou online webinárov sa vzdelávali rodičia aj odborníci 
pomáhajúcich profesií na tému poruchy sluchu, kompenzačných 
pomôcok, sluchovej výchovy, posunkov, integrácie.

 2 500,00 € 

STPG21_13 Zmudri Zmudri Platforma 2.0 Podarilo sa vytvoriť a nasadiť nové technické riešenie portálu 
Zmúdri Platforma 2.0.  5 000,00 € 

STPG21_14 EFFETA - Stredisko sv. 
Františka Saleského

Služba včasnej 
intervencie EFFETA

Vďaka grantu bola zabezpečená oprava vykurovacieho systému a 
nákup a inštalácia svietidiel v stredisku včasnej intervencie.  5 000,00 € 

STPG21_15 Junior Achievement 
Slovensko, n.o.

Program koordiná-
torov digitálnych 
kompetencií

V rámci projektu sa podarilo vyškoliť 93 učiteľov základných škôl 
v programovaní.  5 000,00 € 

STPG21_16 Slovak Global 
Network

Slovak Global 
Network 

"Financie boli použité na podporu Slovak Global Network, ktorý 
vytvára nástroje a príležitosti na prepájanie komunít, firiem, 
neziskových organizácii, networkov a angažovaných ľudí."

 5 000,00 € 

STPG21_17 Aj Ty v IT ENTER 2021 Hlavným cieľom projektu bolo priniesť na slovenské základné a 
stredné školy nový vietor na hodiny informatiky.  71 888,00 € 

STPG21_18
Centrum environ-
mentálnej a etickej 
výchovy Živica

Učiteľ Slovenska - 
Global Teacher Prize

Financie boli použité na organizáciu Global Teacher Prize, ktorý 
oceňuje vynikajúcich učiteľov.  15 000,00 € 

STPG21_19 Greenpower To 
Schools OZ

Implementácia 
didaktiky project 
based learning do 
projektu Greenpower

Financie boli použité na podporu projektu Greenpower.  1 750,00 € 

STPG21_20 IPčko o.z.

Dobrá linka - 
bezpečné miesto 
v online prostredí 
pre mladých ľudí 
so zdravotným 
postihnutím

Financie boli použité na podporu Dobrej linky, ktorá cez 
technológie vytvára bezpečné online prostredie pre mladých ľudí 
s rôznymi zdravotnými postihnutiami, ktorí prežívajú náročné 
situácie krízu.

 10 000,00 € 
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STPG21_21
Inštitút pre dobre 
spravovanú spo-
ločnosť

Úradnícky čin roka 
2021

Cieľom projektu bolo uskutočniť zber nominácií, realizáciu 
hodnotenia odbornej poroty a prípravu komunikačných výstupov 
pre ocenenie Úradnícky čin roka 2021.

 3 500,00 € 

STPG21_22
Rodičovské združenie 
pri Gymnáziu na ulici 
L. Sáru

Rozšírenie 
micro:bitov

V rámci projektu bol rozšírený počet micro:bitov tak, aby každý 
študent mal k dispozícii svoj vlastný hardware a mohol s ním 
samostatne pracovať.

 698,87 € 

SZP20_02 Milota Šindlerová Liečba pre Milotku Finančné prostriedky boli použité na rehabilitácie a terapie, ktoré 
prispejú k zlepšeniu zdravotného stavu.  100,00 € 

SZP20_03 Nikola Martečíková pomôcky pre Sofiu Finančné prostriedky boli použité na zdravotnícke pomôcky.  100,00 € 

SZP20_04 Ivan Orgoník Podpora vzdelávania Finančné prostriedky boli použité na uhradenie časti nákladov na 
štúdium pre tri deti, o ktoré sa stará otec sám.  100,00 € 

SZP20_05 Richard Fančovič
Logopedické cviče-
nia a podpora vývinu 
reči pre Lauriku. 

Finančné prostriedky boli použité na špeciálne terapie a 
logopedické cvičenia.  90,10 € 

SZP20_06 Vladimír Červenka Liečba pre syna 
Timka

Finančné prostriedky boli použité na výživové doplnky, ktoré 
pomôžu k zlepšeniu zdravotného stavu chlapca.  100,00 € 

SZP20_07 Magdaléna Hal-
movská

Palivová karta - 
pomoc na presun 
autom

Finančné prostriedky boli použité ako príspevok na palivovú 
kartu.  100,00 € 

SZP20_08 Martin Kúdela Úhrada za špecializo-
vané zariadenie

Finančné prostriedky boli použité na pobyt v špecializovanom 
dennom stacionári k zlepšeniu komunikačných schopností.  100,00 € 

SZP20_09 Ján Spišský
kúpa ortopedického 
sedadla (sedací vak) 
BEANSEAT

Finančné prostriedky boli použité na špeciálny ortopedický vak 
na správne sedenie.  100,00 € 

SZP20_10 Martin Piatrik Šport a relax pre 
Maťa

Finančné prostriedky boli použité na polohovacie a pohybové 
pomôcky.  86,48 € 

SZP20_11 Pavol Gajdoš Podpora detí v 
štúdiu

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie časti nákladov. 
na štúdium pre štyri deti.  100,00 € 

SZP20_12 Ivana Rišániová kúpa kyslíkového 
koncentrátora Finančné prostriedky boli použité na kyslíkový koncentrátor.  116,00 € 

SZP20_13 Dušan Füle Rehabilitačný pobyt 
pre Jakubka Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt.  100,00 € 

SZP20_14 Dušan Bajzík Kúpa zdravotných 
pomôcok Finančné prostriedky boli použité na zdravotnícke pomôcky.  94,90 € 

SZP20_15 Štefan Kováč Rehabilitácia pre 
Martinku

Finančné prostriedky boli použité na špeciálny rehabilitačný 
pobyt a príspevok na benzín.  100,00 € 

SZP20_16 Matej Kováčik Pomocná ruka 
Terezke

Finančné prostriedky boli použité na palivovú kartu na dochádza-
nie na rehabilitáciu a doplatok na hyperbarickú komoru.  100,00 € 

SZP20_17 Branislav Karaba Liecba pre Filipa a 
Janette Finančné prostriedky boli použité na rehabilitácie.  99,00 € 

SZP20_18 Ing. Ľuboš Hronec PODPORA VZDELÁ-
VANIA

Finančné prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu nákladov 
na štúdium pre päť školopovinných detí.  100,00 € 
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SZP20_19 Nikola Bullová Podpora rodiny s 
chorým dieťaťom

Finančné prostriedky boli použité ako príspevok na ortopedickú 
obuv, lieky a dezinfekčné prostriedky.  99,30 € 

SZP20_20 Martin Gašo, Mirosla-
va Gašová Bačová Cvičenie pre Miu Finančné prostriedky boli použité na špecializované rehabilitácie.  100,00 € 

SZP20_21 Ing. Rastislav Sakoš Liečba pre syna 
Viktorka

Finančné prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s pobytom v kúpeľoch.  80,00 € 

SZP20_22 Marian Ježík Štúdium na SOŠ pre 
TP - Andrej

Finančné prostriedky boli použité ako príspevok na nájom a 
cestovné náklady na ceste za vzdelávaním.  99,84 € 

SZP21_01 Milota Šindlerová SE nadačny program 
zamestnancov 2021

Finančné prostriedky boli použité na terapie, rehabilitácie a 
individuálne učenie.  1 000,00 € 

SZP21_02 Mgr.Marianna 
Štefanovičová

rehabilitácia pre ZŤP 
dvojičky

Finančné prostriedky boli použité na rehabilitácie v špeciálnej 
klietke.  2 000,00 € 

SZP21_03 Richard Fančovič Laura
Finančné prostriedky boli použité na terapie a cvičenia, ktoré sú 
zamerané na podporu reči, psychomotorický vývoj a rozvíjanie 
samoobslužných činností. 

 1 000,00 € 

SZP21_04 Martin Kúdela
Terapie v špecializo-
vanom zariadení pre 
deti s PAS Na trati

Finančné prostriedky boli použité na terapie - najmä ABA 
terapia, Snoezelen a Biofeedback, Canisterapia či dochádzanie 
na hipoterapiu. 

 1 000,00 € 

SZP21_05 Vladimír Červenka Pomôžme Timkovi 
von z autizmu.

Finančné prostriedky boli použité na hipoterapiu a neurosenzo-
rickú terapiu.  1 000,00 € 

SZP21_06 Zuzana Uličná Rehabilitáciou vpred Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný intenzívny 
pobyt.  1 000,00 € 

SZP21_07 Martin Piatrik Dobrý spánok pre 
Maťa

Finančné prostriedky boli použité na nový kvalitný matrac, 
paplón, vankúš a bielizeň.  881,72 € 

SZP21_10 Magdaléna Hal-
movská

Palivová karta - 
presun autom pre 
obmedzený pohyb

Finančné prostriedky boli použité na palivovú kartu.  1 000,00 € 

SZP21_11 Štefan Kováč Rehabilitácia  
pre Martinku

Finančné prostriedky boli použité na rehabilitácie zmierňujú 
hlavne sťahovanie šliach a svalov.  950,00 € 

SZP21_12 Ivana Ungradyová Stolička pre Kamilku Finančné prostriedky boli použité na špeciálnu zdravotnú stoličku.  1 000,00 € 

SZP21_14 Ivana Rišániová Rehabilitačný 
program Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt.  1 000,00 € 

SZP21_15 Matej Kováčik Terezkina cesta Finančné prostriedky boli použité na hyperbarickú komoru.  1 000,00 € 

SZP21_17 Dušan Füle Rehabilitácia pre 
Jakubka

Finančné prostriedky boli použité na uhradenie rehabilitačného 
pobytu.  1 000,00 € 

SZP21_18 Veronika Kollová Rehabilitacie a kurz 
angličtiny

Finančné prostriedky boli použité na rehabilitácie a kurz 
angličtiny.  995,00 € 

SZP21_19 Andrea Kuzmová
Príspevok na reha-
bilitácie pre dcérku 
Natálku

Finančné prostriedky boli použité na intenzívne rehabilitácie a 
terapie  1 000,00 € 
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SZP21_21 Ing. Rastislav Sakoš hipoterapia pre syna 
Viktorka Finančné prostriedky boli použité na hiporehabilitáciu na koni.  1 000,00 € 

SZP21_22 Peter Backo Viktória Finančné prostriedky boli použité na rehabilitácie.  2 000,00 € 

SZP21_23 Silvia Sanigová Finančné prostriedky boli použité na nákup zdravotných 
pomôcok.  1 000,00 € 

SZP21_24 Marian Ježík Štúdium na SOŠ pre 
TP 3. ročník - Andrej

Finančné prostriedky boli použité ako príspevok na prenájom 
bytu, na dopravu TN-BA.  1 000,00 € 

SZP21_25 Martin Gašo, Mirosla-
va Gašová Bačová Cvičenie pre Miu 2 Finančné prostriedky boli použité na pravidelné rehabilitácie.  1 000,00 € 

TSC19_6E_003 Spojená škola, 
Bardejov Záchrana som ja Cieľom projektu bolo naučiť žiakov poskytovať prvú pomoc.  130,00 € 

TSC19_6E_045 Občianske združenie 
Eperko FitPark Eperko

Cieľom projektu je postupné vytvorenie multifunkčného 
športového a oddychového areálu, ktorý by bol voľne prístupný 
verejnosti.

 130,00 € 

TSC19_6E_058 ZŠ s MŠ Lučenec Záhrada, ktorá učí 
a spája

Dôležitým prínosom záhrady bolo zlepšenie medziľudských 
vzťahov nielen medzi žiakmi, ale aj vzťah dieťa – rodič, škola - 
obyvatelia mestskej časti Opatová.

 130,00 € 

TSC19_6E_098 Hafkáči Pomoc opusteným 
zvieratám Cieľom projektu je zníženie počtu túlavých psíkov.  130,00 € 

TSC19_6E_101 PHYSIO CANIS, o.z
Detský kynologický 
klub Žilina - cvičia 
deti, cvičia psy

Projektom sa zvýšila úroveň práce detí a mládeže so psami 
(vzdelávací prínos v oblasti welfare psov).  130,00 € 

TSC20_7E_047 S láskou pre radosť

Renovácia detského 
ihriska so senzomo-
torickým chodníkom 
a bylinkovou zá-
hradou

Prínosom projektu bola renovácia a dobudovanie ihriska jaslí 
vďaka výsadbe stromov, bylinkovej záhrady a zriadením senzo-
motorického chodníka.

 130,00 € 

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.  130,00 € 

TSC20_7E_119 Mesto Dubnica nad 
Váhom

Zlatý dážď zlatými 
rukami sadený

Prínosom projektu bola výsadba a doplnenie sprievodnej vegetá-
cie okrasných drevín (zlatého dažďa) na jednej z frekventovaných 
ulíc mesta. 

 130,00 € 

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.  130,00 € 

TSC21_8E_001 ZŠ, Nám. arm. gen. L. 
Svobodu 16, Bardejov Autisti vo vode

Cieľom projektu bolo zakúpenie pomôcok na plávanie pre žiakov 
školy, deti s autizmom a s poruchami detského autistického 
spektra.

 800,00 € 

TSC21_8E_002 MŠ Hažlín Vláčik Separáčik Hlavným cieľom bolo naučiť deti správne separovať odpad.  800,00 € 

TSC21_8E_003
Arcidiecézna charita 
Košice - Hospic 
Matky Terezy

Spájajme chorých 
s rodinou - Hospic 
Matky Terezy

Cieľom projektu bolo vytvorenie funkčných videomostov, aby sa 
pacienti hospicu mohli bez problémov spojiť so svojou rodinou.  800,00 € 
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TSC21_8E_004 MŠ, Andreja Hlinku 
1762/27, Stropkov

Cesta „Motýlikov“ za 
pohybom a športom

Cieľom projektu bolo motivovať deti zaujímavými aktivitami a 
modernejšími pomôckami k pohybovým a športovým aktivitám.  800,00 € 

TSC21_8E_005 Občianske združenie 
Mladý Svidníčan

Športový a rekreačný 
areál na sídlisku Projekt spočíval vo vybudovaní športového a rekreačného areálu.  800,00 € 

TSC21_8E_006 natuCREA Letný detský tábor Cieľom projektu bolo zrealizovať 5-dňový denný letný tábor pre 
deti zo sociálne znevýhodnených rodín.  800,00 € 

TSC21_8E_007
SOŠ drevárska Lúčna 
1055 Vranov nad 
Topľou

200 ton z lesa von Cieľom projektu bolo vzbudiť u mladých ľudí záujem o pobyt v 
prírode, čistotu životného prostredia a zodpovednosť za jeho stav.  800,00 € 

TSC21_8E_008 Obec Rudlov Detské ihrisko v 
Rudlove

Cieľom projektu bolo vybudovanie detského ihriska, ktoré ponúk-
ne nové možnosti aktívneho trávenia voľného času pre deti.  800,00 € 

TSC21_8E_009

Združenie rodičov a 
priateľov mentálne a 
zdravotne postihnu-
tých detí - Motýľ

Naša krajšia škola Cieľom projektu bolo pomôcť revitalizovať multisenzorickú miest-
nosť Snoezelen v Spojenej škole internátnej v Humennom.  800,00 € 

TSC21_8E_010 ADCH -Charitný dom 
sv. Štefana, Snina

Keramika rukami 
obdarovaných

Cieľom projektu bolo zapojenie mladých hendikepovaných do 
pracovnej činnosti s keramickou hlinou na hrnčiarskom kruhu.  800,00 € 

TSC21_8E_011 MŠ Palárikova 
1630/29 Snina

Náučný a relaxačný 
altánok Kvetinka

Cieľom projektu bolo rozvíjať u detí predškolského veku envi-
ronmentálne cítenie a poznatky z oblasti prírody a prírodného 
prostredia. 

 800,00 € 

TSC21_8E_012 MŠ Budovateľská 
2205/12 Snina

A my budeme 
tancovať

Cieľom projektu bolo, aby boli už malé deti nenásilnou formou 
nabádali k pohybu.  800,00 € 

TSC21_8E_013 1. Basket klub 
Michalovce

Naše ihrisko, naše 
miesto pre šport

Cieľom projektu bola oprava areálu základnej školy Pavla Horova 
v Michalovciach.  800,00 € 

TSC21_8E_014
Centrum pre deti 
a rodiny Veľké 
Kapušany

Pohybom k zdraviu 
a radosti

Cieľom projektu bolo zapojenie detí a mládeže do aktívneho 
využívania voľného času.  800,00 € 

TSC21_8E_015 ZŠ s MŠ Porúbka č.20

Poznaj, chráň a 
separuj - komu še 
ňeľeni, tomu še 
žeľeňi

Cieľom projektu bolo hravo a zábavne zlepšiť environmentálne 
povedomie žiakov, učiteľov a rodičov.  800,00 € 

TSC21_8E_016 Občianske združenie 
Nádej pre ČnT

A Čierna nad Tisou 
znova ožije Cieľom projektu bolo vylepšiť, skrášliť okolie mesta.  800,00 € 

TSC21_8E_017
Občianske združenie 
Jazdecký Klub Larisa 
Trebišov

Hurá do sedla Cieľom projektu bolo vybudovať jazdecký klub, v ktorom sa 
stretnú ľudia s rôznymi osudmi.  800,00 € 

TSC21_8E_018 Centrum voľného 
času Veľké Kapušany Pieskovisko 4FUN Cieľom projektu bolo vytvoriť kryté pieskovisko s väčšími 

rozmermi.  800,00 € 

TSC21_8E_019
V - Centrum celoži-
votného vzdelávania 
o.z.

Reštart pre ženy po 
Korone

Prioritným cieľom bolo pokračovať v úspešných aktivitách mo-
tivačného klubu pre ženy, ktoré sú dlhodobo mimo pracovného 
pomeru z rôznych dôvodov.

 800,00 € 

TSC21_8E_020
ZŠ s MŠ sv. Cyrila a 
Metoda Stará Ľu-
bovňa

Chodník zručnosti 
v materskej škole 
Plamienok

Cieľom projektu bolo pokračovanie v obnove školského ihriska 
v areáli školy.  800,00 € 
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TSC21_8E_021 Občianske združenie 
pri ZŠ v Plavnici

V materskej škole 
v Plavnici sa nelení, 
tak sa tam zelení

Cieľom projektu bolo vybudovanie priestoru pre učenie a spozná-
vanie toho, čo ponúka svet prírody v areáli materskej školy.  800,00 € 

TSC21_8E_022 ZŠ s MŠ Spišské 
Bystré

Opičia dráha v 
školskom parku

Cieľom projektu bolo zvýšenie kapacity a atraktivity detského 
ihriska v školskom parku.  800,00 € 

TSC21_8E_023

Rodičovské združenie 
pri ZŠ s materskou 
školou Tajovského 
ulica 2764/17, 05801 
Poprad

Vymeň chipsy za 
jablko v župane :)

Cieľom projektu bolo zlepšenie životného štýlu detí a mládeže 
formou ich aktívneho zapojenia sa do krúžku varenia.  800,00 € 

TSC21_8E_024 Zaujímam sa
O pár stupňov ľahšia 
zima pre ľudí bez 
domova

Cieľom projektu bolo zachrániť pár starším ľuďom nohy, ruky, 
možno aj viac a edukovať ľudí bez domova.  800,00 € 

TSC21_8E_025 MŠ, ul. Hlavná 3 v 
Krompachoch

Naše deti ľúbime, 
nový dvor im 
spravíme. Pohyb ten 
ku zdraviu vedie, 
zatvorí chorobe 
dvere.

Cieľom bolo vytvorenie bezpečného a estetického miesta na od-
dych, hru a rozšírenie výchovno-vzdelávacích aktivít pohybového 
charakteru na exteriér.

 800,00 € 

TSC21_8E_026 Robinson Zriadenie multi-
funkčnej miestnosti

Cieľom projektu bolo zriadenie a vybavenie multifunkčnej 
miestnosti.  800,00 € 

TSC21_8E_027
OZ Zvedavé medve-
díčatá pri materskej 
škole

Čarovná záhradka 
Zvedavých med-
vedíčat

Cieľom projektu bolo prispieť k rozvíjaniu vedomostí detí v oblasti 
environmentálnej výchovy, budovať ich vzťah k prírode, rozvíjať u 
nich elementárne myslenie.

 800,00 € 

TSC21_8E_028 PUPPY LOVE - Občian-
ske Združenie

Turisticko-vychádz-
ková trasa Krížová 
- obnova

Cieľom bolo obnoviť turisticko-vychádzkovú trasu Krížova.  800,00 € 

TSC21_8E_029 Mesto Gelnica
Pripravíme, zve-
ľadíme a zahráme 
sa spolu

Cieľom projektu bolo zrevitalizovať areál detského ihriska, 
vytvoriť lavičku priateľstva a doplniť nové.  800,00 € 

TSC21_8E_030 Združenie ULIJANA z 
Kojšova

My sme malí 
muzikanti

Cieľom projektu bolo v spolupráci so ZUŠ Gelnica zrealizovať sériu 
interaktívnych koncertov pre deti z MŠ, ZŠ a ŠZŠ z okresu Gelnica.  800,00 € 

TSC21_8E_031 ZŠ, Severná 21, Mol-
dava nad Bodvou

Skrášľujeme školský 
dvor

Cieľom projektu bolo zabezpečiť esteticky krajšie a hlavne 
bezpečnejšie prostredie v okolí dvora školy.  800,00 € 

TSC21_8E_032 PAREZKA N.O.

Oddychová zóna 
špecializovaného 
rehabilitačného 
centra PAREZKA

Zámerom projektu bolo skvalitnenie života komunity prostred-
níctvom zlepšenia podmienok pre stretávanie sa a zmysluplné 
trávenie času v prírode a s prírodou.

 800,00 € 

TSC21_8E_033 ZŠ, Seňa 507 Relaxačno- 
oddychová zóna

Cieľom projektu bolo vytvoriť pre žiakov špeciálnych tried 
relaxačno-oddychovú zónu.  800,00 € 

TSC21_8E_034 Za lepšie Župčany Náš park - záhrada 
pre všetkých

Cieľom projektu bolo postupným realizovaním drobných úprav 
(lavičky, kvetinové záhony, odpadkové koše) dospieť k oživeniu 
parku. 

 800,00 € 

TSC21_8E_035 MyMamy, o.z. Slnko i dážď - bez 
strachu a v bezpečí Cieľom projektu bola výstavba altánku v exteriéri združenia.  800,00 € 
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TSC21_8E_036

Arcidiecézna 
charita Košice - Dom 
pokojnej staroby 
Veľký Šariš

Oáza pokoja a 
harmónie pre senio-
rov - Dom pokojnej 
staroby Veľký Šariš

Cieľom projektu bola aktivizácia seniorov z Domu pokojnej staro-
by ktorí si vlastným pričinením skrášlili okolie, v ktorom žijú.  800,00 € 

TSC21_8E_037 ZŠ Varhaňovce 20 Dajte nám zelenú!
Zámerom vybudovania prenosného dopravného ihriska bolo zvý-
šiť u žiakov záujem o dopravnú výchovu, nadobudnúť poznatky o 
pravidlách správania sa a bezpečnosti na cestách.

 800,00 € 

TSC21_8E_038 Občianské združenie 
ZANEBUDKA n. o. Tvoríme z prútia

Cieľom projektu bolo dosiahnuť u detí s ľahkým, stredným a 
ťažkým mentálnym postihnutím, viacnásobným postihnutím 
(telesným + mentálnym) a detí s autizmom rozvíjanie jemnej a 
hrubej motoriky.

 800,00 € 

TSC21_8E_039 OZ Brod
Z reťaze do peliešku- 
liečime týrané psie 
duše.

Cieľom projektu bolo zabezpečenie veterinárnej starostlivosti 
pre zvieratá.  800,00 € 

TSC21_8E_040 VEDECKÝ BRLOH, o. z. Košický magický 
svet magnetov

Cieľom projektu bolo zábavnou formou naučiť deti a ich rodičov 
viac o magnetizme ako aj o súvislostiach.  800,00 € 

TSC21_8E_041
ZŠ Mateja Lechkého, 
Ulica Jána Pavla II. 
1, Košice

Aj čakať sa dá 
príjemnejšie Cieľom projektu je úprava exteriéru pred budovou školy.  800,00 € 

TSC21_8E_042 Príbeh včely

Nahliadnite do 
tajomného života 
včiel a staňte sa aj 
vy súčasťou Príbehu 
včely

Cieľom projektu je osveta včelárenia, možnosti realizovania prak-
tických ukážok práce s včelstvom pre deti, študentov, záujemcov 
a dobrovoľníkov.

 800,00 € 

TSC21_8E_043 Maják nádeje Činnosť, ktorá 
formuje

Prostredníctvom projektu zrealizovali tvorivé dielne pre matky z 
rodín v hmotnej a sociálnej núdzi.  800,00 € 

TSC21_8E_044 Ťahanovská záhrada, 
o. z.

Ťahanovská komu-
nitná záhrada

Cieľom projektu bolo vytvoriť zázemie, podmienky a bezplatne 
organizované voľnočasové aktivity pre ľudí a školské zariadenia z 
okolia, priestor pre neformálne vzdelávanie a spoločné trávenie 
času vo vekovo i inak zmiešanej inkluzívnej komunite. 

 800,00 € 

TSC21_8E_045 OZ Dobré srdce - 
Good heart Podaj mi ruku

Cieľom projektu bolo usporiadať tvorivé dielne, kde raz týždenne 
bude 35 detí z krízového centra, pomocou rôznych techník (šper-
ky, šitie, výroba bio mydiel) rozvíjať umelecké zručnosti.

 800,00 € 

TSC21_8E_046 ZŠ Rejdová, 43 
Rejdová

Školská záhrada, 
ktorá učí

Cieľom projektu bolo vyrobiť jednoduché drevené zastrešené 
sedenie, ktoré by uvítali všetci žiaci pri pobyte vonku.  800,00 € 

TSC21_8E_047
Spojená škola 
internátna, Zeleného 
stromu 8, Rožňava

Naše hrajisko
Cieľom projektu bola revitalizácia a dotvorenie kompaktného 
priestoru v areáli školského dvora a vytvorenie chýbajúceho 
ihriska pre školské a mimoškolské aktivity.

 800,00 € 

TSC21_8E_048 Druživa o.z. Od odpadu k 
sadeniciam

Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti 
spracovania bio odpadu kompostovaním.  800,00 € 

TSC21_8E_049 MŠ Dobroč 173 Neberme deťom 
detstvo

Cieľom projektu bolo podporiť u detí chuť športovať, hýbať sa a 
predovšetkým byť deťmi.  800,00 € 

TSC21_8E_050 obec Dolná Strehová Hájik lásky a nového 
života

Cieľom bolo dať hodnotu aktuálne nevyužívanému a vzhľadovo 
neatraktívnemu miestu a tým zvýšiť jeho ekologickú, estetickú, 
funkčnú hodnotu.

 800,00 € 

TSC21_8E_051 Vaša charita, n.o. Charitná komunitná 
záhrada

Cieľom projektu bolo rozšíriť charitnú komunitnú záhradu pri 
Centre pomoci Domček o ovocné stromy a kríky.  800,00 € 
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TSC21_8E_052
Domov dôchodcov a 
domov soc. služieb 
Tornaľa

Ochrana života a 
zdravia

Cieľom projektu bolo zabezpečiť dostatočné množstvo dezinfekč-
ných, hygienických a ochranných pomôcok pre klientov.  800,00 € 

TSC21_8E_053 OZ Domov Nezá-
budka

Kde sa dobre varí, 
tam sa dobre darí!

Cieľom projektu bolo skvalitnenie života všetkým prijímateľom 
DD a DSS Tornaľa.  800,00 € 

TSC21_8E_054
Rodičovské združenie 
pri ZŠ P.J.Šafárika v 
Tornali

Oddychová zóna a 
čitáreň - V škole ako 
doma

Cieľom projektu bolo dosiahnutie prijemného prostredia pre 
žiakov školy.  800,00 € 

TSC21_8E_055 SOŠ Hlavná 425 
Hnúšťa

Relaxačná bylinková 
záhradka

Cieľom projektu bolo zaktraktívniť nevyužitý priestor v areáli 
školy a tým ho efektívne využiť pre študentov vo voľnom čase.  800,00 € 

TSC21_8E_056
Občianske združenie 
Klub rómskych 
aktivistov na SR

Ženy mnohé dokážu Cieľom projektu bolo zaktivizovať rómske ženy v strednom veku , 
ktoré sú nezamestnané, invalidné alebo v dôchodkovom veku.  800,00 € 

TSC21_8E_057 ZŠ Klokočova 742 
Hnúšťa

Na prostredí nám 
záleží Cieľom bolo zlepšiť kvalitu života a rozvoj osobnosti dieťaťa.  800,00 € 

TSC21_8E_058 Mesto Revúca

Vybudovanie 
komunitnej záhrady 
pre zdravší život 
našich detí

Cieľom projektu bolo zážitkovým učením, manuálnou prácou 
a edukačnými aktivitami rozvíjať u detí pracovné zručnosti a 
návyky v priestoroch školského dvora. 

 800,00 € 

TSC21_8E_059 Klub biatlonu Magne-
zit Revúca

Rýchle bežky, presné 
strely

Cieľom projektu bolo zabezpečiť pretekárom kvalitné vosky na 
zimnú sezónu, ktoré im umožnia pretekať na výborne priprave-
ných lyžiach na všetkých typoch snehu.

 800,00 € 

TSC21_8E_060
Základná umelecká 
škola Okružná 11 
Revúca

ArTánok - oáza 
umenia

Cieľom projektu bolo preniesť vzdelávanie a zmysluplné využíva-
nie voľného času z interiéru do exteriéru.  800,00 € 

TSC21_8E_061 MŠ Ul. Rybárska 
Rimavská Sobota

Darujme deťom 
zeleň

Cieľom bolo vysadiť nové stromy v areáli MŠ na obnovu zelene, 
podporu biodiverzity, zlepšovanie kvality ovzdušia a ako útočisko 
pre hmyz a vtáctvo. 

 800,00 € 

TSC21_8E_062 MŠ, P. Dobšinského 1, 
Rimavská Sobota

Objavovanie  
v prírode

Cieľom projektu bolo vytvoriť kvalitné dlhodobé podmienky pre 
aktívne environmentálne hry a aktivity detí predškolského veku 
zabudovaním eko-altánku v školskej záhrade.

 800,00 € 

TSC21_8E_063 Jazdecký klub 
Carmina

Cena Carminy - 
15.ročník

Cieľom projektu bola výchova mladej generácie a deti, ktorá sa 
venuje jazdeckému športu.  800,00 € 

TSC21_8E_064
Domov dôchodcov 
Štúrova 838/33 
Detva

Hodnotnejší život Cieľom bolo skvalitnenie života klientov s rôznymi poruchami 
mobility.  800,00 € 

TSC21_8E_065

Centrum pedago-
gicko-psychologic-
kého poradenstva a 
prevencie

Dobrý štart Cieľom projektu bolo pripraviť deti predškolského veku na vstup 
do školského prostredia.  800,00 € 

TSC21_8E_066

Združenie občanov 
pre rozvoj aktivít 
mesta Detva „Aktív-
ne mesto“

Detva behá, tak sa 
pridaj! - bežecké 
preteky

Cieľom projektu bolo podporovať deti, mládež aj dospelých v 
zdravom životnom štýle.  800,00 € 

TSC21_8E_067 Obec Cerovo Záhrada pre nás Cieľom projektu bolo vybudovanie komunitnej záhrady.  800,00 € 
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TSC21_8E_068 Atletický Klub 
Krupina, o.z.

Rozbehajme Krupinu, 
3.ročník Cieľom projektu bolo pritiahnuť deti a celé rodiny k pohybu.  800,00 € 

TSC21_8E_069 Špeciálna ZŠ Parti-
zánska 26 Krupina

Snoezelen, miesto 
pre zážitkové 
učenie sa

Cieľom projektu bolo nakúpiť špeciálne kompenzačné pomôcky 
do terapeutickej miestnosti Snoezelen.  800,00 € 

TSC21_8E_070 Detský folklórny 
súbor Hviezdička

Na malé nožičky, 
kúpime si čižmičky

Cieľom projektu bolo zakúpenie nových dievčenských a chlapčen-
ských čižiem ku kroju a následná prezentácia repertoáru širokej 
verejnosti na Slovensku i v zahraničí.

 800,00 € 

TSC21_8E_071 Spojená škola Štúro-
va 848 Detva

Neformálne vzde-
lávanie o dedičstve 
Podpoľania

Cieľom projektu bolo prepojiť formálne a neformálne vzdelávanie 
žiakov stredných a základných škôl, zlepšiť komunikačné, prezen-
tačné a interpersonálne zručnosti žiakov.

 800,00 € 

TSC21_8E_072
Rodičovské združenie 
Malí umelci Školská 
2643 Hriňová

Nákup výtvarných 
pomôcok

Cieľom projektu bolo materiálno- technické zabezpečenie a 
nákup výtvarných pomôcok pre žiakov výtvarného odboru v 
Základnej umeleckej škole v Hriňovej.

 800,00 € 

TSC21_8E_073 Občianske Združenie 
Lolo Jílo

Zabránenie šíreniu 
Covid-19 ľuďmi zo 
sociálne znevýhod-
nenej skupiny MRK

Cieľom projektu bolo ochrániť ľudí z komunity v Brezne v časti 
P.Halny pred pandémiou ochorenia COVID 19.  800,00 € 

TSC21_8E_074 Mesto Brezno Z receptov starých 
mám

Cieľom projektu bolo odovzdávanie skúseností a zručností 
medzi cieľovými skupinami, ako sú seniori , ŤZP a mladé ženy 
- mamičky.

 800,00 € 

TSC21_8E_075 Občianske združenie 
Jasmína

Cyklistická EKO 
hliadka

Cieľom projektu bolo zvýšiť environmentálne povedomie detí z 
Centra pre deti a rodiny Valaská.  800,00 € 

TSC21_8E_076 MŠ Komenského 13, 
Liptovský Mikuláš Pavučinka Cieľom projektu je v areáli MŠ vybudovať interaktívnu učiacu 

záhradku.  800,00 € 

TSC21_8E_077 SČK územný spolok 
Liptovský Mikuláš

Starajme sa o 
seniorov doma

Cieľom projektu bolo zakúpenie kvalitnejších pomôcok pre ľudí s 
telesným a zdravotným obmedzením a seniorov.  800,00 € 

TSC21_8E_078
Gymnázium Michala 
Miloslava Hodžu 
Liptovský Mikuláš

Rekonštrukcia 
priestorov veže 
Gymnázia Michala 
Miloslava Hodžu

Cieľom projektu bolo rozvíjať výtvarné a hudobné nadanie 
študentov.  800,00 € 

TSC21_8E_079 Občianske združenie 
SLNKOTVOR

Zážitkové exkurzie 
ku včelám

Cieľom projektu bola osveta v oblasti ochrany a podpory včiel v 
našej obci a regióne Liptov.  800,00 € 

TSC21_8E_080
Klub nadšencov 
amatérskej cyklistiky 
Polná 43/26

Rozšírenie 
oddychového areálu 
pri Pamätnom háji 
Kramarisko v Likavke

Cieľom projektu bola revitalizácia Pamätného hája.  800,00 € 

TSC21_8E_081 Mestská knižnica 
Ružomberok Knihuliačik

Cieľom projektu bolo vytvorit náučno-rozprávkové kufríky, ktoré 
budú okrem knihy obsahovať aj vzdelávacie pomôcky k danej 
téme (napr. vesmír, zdravie, a pod.). 

 800,00 € 

TSC21_8E_082 MŠ Obchodná 26/63 
Sečovce

Vybudovanie 
dopravného ihriska 
v materskej škole - 
Dopraváčik

Realizáciou projektu sa zmenil vzhľad nevyužitého priestoru 
okolia materskej školy.  800,00 € 

TSC21_8E_083 ZŠ Lesná 55 Bačkov Rozvoj environmen-
tálnej výchovy

Cieľom projektu bol rozvoj Environmentálnej výchovy - dôležitej 
prierezovej témy v školskom vzdelávacom programe.  800,00 € 
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TSC21_8E_084 TVORÍME FARBAMI OZ
Zóna oddychu - 
spájame rodiny na 
vidieku

Cieľom projektu bolo vytvorenie zóny oddychu pre susedov v 
bytovkách a občanov v obci Dargov.  800,00 € 

TSC21_8E_085
SOŠ podnikania a 
služieb, Hattalova 
968/33, Námestovo

Robotika v prázdni-
novom tábore Cieľom projektu bolo priviesť žiakov k programovaniu.  800,00 € 

TSC21_8E_086 Občianske združenie 
pri CSS ORAVA

Bezpečné 
miesto-chráňme 
zdravie spoločne

Cieľom projektu bola dezinfekcia, sterilizácia priestorov v Centre 
sociálnych služieb ORAVA.  800,00 € 

TSC21_8E_087 Habovka Inak o.z. Detské prírodné 
ihrisko

Cieľom projektu bolo zvýšiť návštevnosť, služby a celkové 
záujmové miesta v obci.  800,00 € 

TSC21_8E_088
Obchodná akadémia 
Radlinského 55 Dolný 
Kubín

Í-ha
Cieľom bolo vytvoriť platformu pre mladých ľudí, kde sa budú 
môcť neformálne vzdelávať v oblastiach ako programovanie a 
dobrovoľníctvo.

 800,00 € 

TSC21_8E_089
SOŠ polytechnická 
Jelšavská 404 Dolný 
Kubín

Príroda, oddych, 
pohoda

Prínosom projektu bolo podporiť komunitný rozvoj skrášlením 
okolia a inštaláciou záhradných prvkov.  800,00 € 

TSC21_8E_090 Záchranná stanica a 
Ekocentrum Zázrivá

Vstupný prístrešok  
v Záchrannej stanici 
a Ekocentre

Projekt zvýšil komfort a možnosti návštevníkov Záchrannej 
stanice a Ekocentra v Zázrivej.  800,00 € 

TSC21_8E_091 Základná škola 
Zákopčie č. 957

Na ceste nie  
som sám

Projekt pripravil deti a žiakov na bezpečný a zodpovedný pohyb 
v cestnej premávke.  800,00 € 

TSC21_8E_092 SYTEV Komunitná kaviareň
Cieľom projektu bolo vybudovanie bezpečného priestoru na 
zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež z nášho 
mesta a okolia. 

 800,00 € 

TSC21_8E_093 Kysucká knižnica 
v Čadci

Knižničná klubovňa 
pre tínedžerov

Projekt bol zacielený na komunitu mládeže v kritickom veku 
12-18 rokov.  800,00 € 

TSC21_8E_094 Folklórna skupina 
Bukovinka Turzovka

Zachovávajme si 
piesne, zvyky, tradí-
cie a remeslá-kleno-
ty Kysuckej ľudovej 
kultúry

Cieľom projektu bolo podporiť OZ FS Bukovinka Turzovka zaobsta-
raním krojov a súčastí.  800,00 € 

TSC21_8E_095 MŠ Korňa Zdravie v záhrade
Cieľom projektu bolo vytvoriť v priestore záhradky na pozorova-
nie rastu rastlín, stromov, pocitový chodník pre deti na rozvoj a 
súlad zdravia a prírody.

 800,00 € 

TSC21_8E_096 ZŠ Ústredie 533 
Korňa

Podpora separovania 
odpadu a využitie 
bioodpadu v záhrade

Cieľom projektu bolo u detí podporovať dôsledné triedenie 
odpadu a prispieť tak k znižovaniu komunálneho odpadu.  800,00 € 

TSC21_8E_097 CSS - BYSTRIČAN Napriek veku aktívni
Cieľom projektu bolo prostredníctvom hravých aktivít, zábavnou 
formou podporovať vzťah a rozvoj k pohybovým aktivitám u 
klientov s demenciou. 

 800,00 € 

TSC21_8E_098 Občianske združenie 
Škôlkárik

Malí bádatelia v 
rastlinnej a živočíš-
nej ríši

Cieľom projektu bolo zapájať deti do pestovania úžitkových 
rastlín.  800,00 € 

TSC21_8E_099 Občianske združenie 
Zdravá Duša

Pohybom a kultúrou 
chceme žiť zdravo a 
bezpečne.

Cieľom projektu bolo skvalitňovanie života zdravotne znevýhod-
nenej skupiny ale aj okolitej komunity.  800,00 € 
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TSC21_8E_100 Obec Dolný Vadičov Izba starých otcov 
a materí

Cieľom realizácie projektu bola podpora komunít a komunitných 
aktivít, ako napríklad rozvoj, ochrana a zlepšenie životného 
prostredia za účasti komunít a rozvoj komunitného života. 

 800,00 € 

TSC21_8E_101 ZŠ, Lichardova 24, 
010 01 Žilina

Zážitkovým učením 
tvoríme pocitový 
chodník

Primárnym cieľom bolo zážitkovým učením vytvoriť pocitový 
chodník.  800,00 € 

TSC21_8E_102 Naše včely o.z.

Včelín za horou - 
Poďme spoločne 
ochrániť včely 
(2.časť)

Cieľom projektu bolo zrealizovať rozšírenie včelieho spoločenstva 
a zveľadenie okolie včelína, s dôrazom na ekologický chov včiel.  800,00 € 

TSC21_8E_103 Mesto Kysucké Nové 
Mesto Zahrajme sa offline Cieľom projektu bolo skvalitnenie trávenia voľného času detí 

a rodín.  800,00 € 

TSC21_8E_104 Združenie priateľov 
Hričovského hradu

Obnova mýtnice pre 
prípravu expozície v 
Dolnom Hričove

V rámci projektu bol obnovený historický prechod medzi dvoma 
miestnosťami.  800,00 € 

TSC21_8E_105
Slovenský skauting, 
99. zbor Skalných 
Žilina

Skauti v novom šate 
- obnova stanov

Cieľom projektu bolo zachovanie historického ‘’štvorkového’’ 
podsadového stanu, prostredníctvom renovácií, opráv a výmeny 
poškodených častí.

 800,00 € 

TSC21_8E_106 MŠ Lučatín Bezpečne na ceste Cieľom projektu bolo vybudovanie mobilného dopravného ihriska 
na školskom dvore.  800,00 € 

TSC21_8E_107 Verejná knižnica 
Mikuláša Kováča Som prvák - čitateľ Cieľom projektu bolo podporiť u detí čitateľskú gramotnosť a 

vypestovať čitateľské návyky.  800,00 € 

TSC21_8E_108 ZŠ Narnia Banská 
Bystrica

Bicyklom hurá do 
školy

Cieľom projektu bola podpora zdravia a budovanie zdravých 
návykov u detí od 6 do 15 rokov.  800,00 € 

TSC21_8E_109 MŠ Ľudovíta Fullu 
Zvolen

Pre úsmev a radosť 
našich najmenších 
- revitalizácia areálu 
materskej školy

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť podmienky pre hranie, 
zábavu a šport detí, prostredníctvom revitalizácie vonkajšieho 
areálu materskej školy. 

 800,00 € 

TSC21_8E_110 Akadémia Sírius o.z. Spoznaj svojho psa
Cieľom projektu bolo zníženie počtu týraných, opustených, 
vyhodených psov a tým k zníženiu výdavkov miest a obcí na ich 
prevádzkovanie. 

 800,00 € 

TSC21_8E_111

SOŠ hotelových 
služieb a obchodu 
Jabloňová 1351 
Zvolen

Študentská záhrada Cieľom projektu bolo vybudovať komunitnú záhradu – políčka a 
prístrešok.  800,00 € 

TSC21_8E_112 ZŠ Dubové Príroda je najlepšia 
učebňa a herňa

Cieľom projektu bolo zlepšenie životného prostredia v školskom 
areáli prostredníctvom vysadenie zelene, stromov, osadenie 
stojanov.

 800,00 € 

TSC21_8E_113 ZŠ s MŠ v Malom 
Čepčíne

Aby nám bolo 
teplejšie

Cieľom projektu bolo zateplenie stropov v triedach, aby sme 
dosiahli ešte príjemnejšie podmienky pre deti.  800,00 € 

TSC21_8E_114 OZ Žabko - Sovičky Aj vonku sa to dá
Cieľom projektu bolo doplniť zariadenie obecného komunitného 
priestoru - altánu, ktorý sa v obci podarilo nedávno vybudovať, 
zakúpením drevených lavičiek na sedenie.

 800,00 € 

TSC21_8E_115 ZŠ s MŠ Záhumnie 
24 Brehy

Vyvýšené záhony 
plné zdravia

Cieľom projektu bola spolupráca viacerých generácií v obci, 
zatraktívnenie spoločného verejného priestranstva, dopestovanie 
rastlín na ďalšie využitie pre všetkých zúčastnených. 

 800,00 € 
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TSC21_8E_116 MŠ, Bratská ul. č. 9, 
Banská Štiavnica

Chodník pre zdravé 
nôžky Cieľom projektu bolo vybudovanie chodníka pre zdravé nôžky.  800,00 € 

TSC21_8E_117 MŠ, Ul. 1.mája č. 4, 
Banská Štiavnica

Spoznaj Zem cez 
dotyky

Cieľom projektu bolo podporovať u detí environmentálny spôsob 
životného štýlu prostredníctvom zážitkového učenia.  800,00 € 

TSC21_8E_118 MŠ, Ul. Dr. Janského 
č. 8, Žiar nad Hronom Cvičíme na dvore

Cieľom projektu bolo vytvorenie zóny s telovýchovnými pomôc-
kami na školskom dvore, ktoré budú nabádať deti k uvedomeniu 
si dôležitosti pohybu pre svoje zdravie.

 800,00 € 

TSC21_8E_119 Obec Trnavá Hora Exteriérové fitness 
centrum

Cieľom projektu bolo zriadenie vonkajšieho fitness centra pre 
obyvateľov obce, aktívnych športovcov, ale aj návštevníkov 
ihriska Hrable.

 800,00 € 

TSC21_8E_120 Združenie DŽIVIPEN 
- ŽIVOT

Investujme do detí 
a mládeže, našej 
budúcnosti

Cieľom projektu bolo pomôcť sociálne vylúčeným deťom a 
mládeži bezpečnejšie tráviť voľný čas.  800,00 € 

TSC21_8E_121 Klub hokejbalu a 
florbalu Púchov

Podpora pre 
rozvoj talentovanej 
mládeže

Cieľom projektu bolo zaobstaranie čo najlepších podmienok pre 
trénovanie detí.  800,00 € 

TSC21_8E_122 ZŠ s MŠ, Slovanská 
330/23, Púchov Maľované ihrisko Cieľom projektu bolo pretvoriť kúsok betónu na maľované ihrisko.  800,00 € 

TSC21_8E_123
Centrum soc. služieb 
- KOLONKA J. Smreka 
486/12

Varenie a pečenie - 
cesta k svojpomoci 
klientov CSS - KO-
LONKA

Cieľom projektu bolo naučiť samostatne variť klientov od prípravy 
jedla až po servírovanie jedla.  800,00 € 

TSC21_8E_124

MŠ P. Jilemnického 
12/5 - elokované 
pracovisko Komen-
ského sady 59/14

Cesta nie je ihrisko! Hlavným cieľom projektu bolo vybudovať aktívnu športovú zónu 
v areáli školského dvora.  800,00 € 

TSC21_8E_125 Centrum voľného 
času Dubinka

Záhradné posedenie 
s altánkom pre 
Slnečnice

Cieľom projektu bolo zabezpečiť záhradný altánok v priestoroch 
záhrady (arboréta) CVČ.  800,00 € 

TSC21_8E_126

Kynologická záchran-
ná brigáda Trenčín 
(súčasť Kynologic-
kého záchranného 
zboru SR)

Zvýšenie efektivity 
na pátracích akciách 
po nezvestných 
osobách v trenčian-
skom kraji

Cieľom projektu bolo dosiahnuť vyššiu efektivitu, nasadenosť a 
pripravenosť záchranárskych tímov na reálnych pátracích akciách 
po nezvestných a stratených osobách.

 800,00 € 

TSC21_8E_127
Vzdelávacie centrum 
KRTKO a jeho 
kamaráti OZ

Logopédia pre 
všetkých - Zdieľame 
pomôcky pre deti s 
ťažkosťami v reči

Hlavným cieľom bolo zlepšenie úrovne reči u detí s dopadom na 
ich vzdelanie a kvalitu života.  800,00 € 

TSC21_8E_128 Pro sport team o.z.

Minipumptrack 
- Vybudovanie 
cyklookruhu pre 
odrážadlá a detské 
bicykle v Trenčíne

Cieľom projektu bolo vytvorenie bezpečného priestoru pre 
najmenšie deti, ktorý by im umožnil rozvoj jazdeckých zručností 
na bicykloch a odrážadlách.

 800,00 € 

TSC21_8E_129 Autis

Doprajme deťom s 
autizmom aj v koro-
na období aktivity, 
ktoré im umožnia 
skvalitniť ich život

Cieľom projektu bolo dopriať pre deti s autizmom viac socia-
lizácie.  800,00 € 
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TSC21_8E_130 DOMICIL ZSS V prírode bezpečne 
a veselo

Cieľom projektu bola podpora imunity detí v boji s koronaví-
rusom.  800,00 € 

TSC21_8E_131
ZŠ s MŠ, Gogoľova 
2143/7, Topoľčany 
955 01

Učme sa a oddy-
chujme na čerstvom 
vzduchu

Cieľom projektu bolo vytvorenie oddychovo-vzdelávacieho 
areálu pri dekoratívnom prvku v tvare rozsiahleho šesťuholníka z 
prírodných materiálov.

 800,00 € 

TSC21_8E_132 Centrum Naša 
chalúpka, o.z.

Hipoterapiou 
pomáhame najzrani-
teľnejším.

Cieľom projektu bola sociálna integrácia detí a mladých ľudí so 
zdravotným postihnutím.  800,00 € 

TSC21_8E_133 Útulný domov

Výsadba zelene a 
úprava terénu na 
kaštieli a v parku 
Jablonica

Cieľom projektu bolo upraviť, vyrovnať terén v parku, vysiať tam 
trávu a vysadiť stromy.  800,00 € 

TSC21_8E_134 Element Senica

Predstavenie Fifo 
a Vierka zamerané 
na hygienu a zdravý 
životný štýl

Cieľom projektu bolo podporiť deti v budovaní zdravia a zdravého 
životného štýlu, imunity a ozrejmiť tak základy hygieny.  800,00 € 

TSC21_8E_135 Záhorská knižnica Putovná knižnica
Cieľom bolo obohatiť knižničný fond malých knižníc o putovné 
balíky plné noviniek - beletrie a detskej literatúry z produkcie 
slovenských knižných vydavateľstiev.

 800,00 € 

TSC21_8E_136 ZŠ, Strážnická 1, 
Skalica Ping Pong open air Cieľom projektu bolo poskytnúť deťom príležitosť športovať a 

využívať svoj čas zmysluplne a s nadšením.  800,00 € 

TSC21_8E_137 Dom pokojnej staro-
by n.o., Gbely

Terapeutická záhrada 
pre seniorov

Cieľom projektu bolo vytváranie a rozširovanie zelených plôch v 
zastavanom území mesta.  800,00 € 

TSC21_8E_138 Občianske združenie 
Útulok Skalica

Nové koterce pre 
psíkov v útulku 
Skalica

Cieľom projektu bolo vymeniť staré koterce pre psy za nové.  800,00 € 

TSC21_8E_139 Mesto Brezová pod 
Bradlom

Dobudovanie 
detského ihriska na 
sídlidku D.Jurkoviča

Hlavným cieľom projektu bolo dobudovanie detského ihriska v 
podobe výmeny poškodených a dosluhujúcich herných prvkov.  800,00 € 

TSC21_8E_140
Mesto Myjava - 
Komunitné centrum 
Khamoro

Verejná záhrada s la-
vičkami, vyvýšenými 
záhonmi kvetov a 
okrasnými kríkmi

Cieľom bolo vytvoriť verejne dostupné miesto na pasívne i 
aktívne trávenie voľného času.  800,00 € 

TSC21_8E_141
Občianske združenie 
Detský domov 
Myjava

Pomôžte mi byť 
lepším žiakom

Cieľom projektu bolo skvalitniť domácu prípravu detí na 
vyučovanie (vypracovávanie projektov, získavanie informácii k 
preberanému učivu, práca s informáciami).

 800,00 € 

TSC21_8E_142
Atleticko-futbalový 
klub Nové Mesto nad 
Váhom

Futbal pre všetkých Projektom bolo dosiahnuté skvalitnenie materiálno-technického 
vybavenia, nákup tréningových pomôcok pre deti.  800,00 € 

TSC21_8E_143
Hokejový klub Nové 
Mesto nad Váhom, 
o. z.

Poďme všetci na 
hokej

Cieľom projektu bolo deti prilákať k športovaniu, ktoré je nevy-
hnuté pre zdravý životný štýl spoločnosti.  800,00 € 

TSC21_8E_144 Divadlo Lusian pri 
Centre Voľného času

Divadlom ku krajším 
dňom Cieľom projektu bolo zabávať ľudí predstaveniami.  800,00 € 

TSC21_8E_145 Susedia spod Skaliek Bikrosová dráha 
Rajecké Teplice

Primárnym cieľom projektu bolo vytvoriť zázemie bikrosovej 
dráhy a oddychový priestor pre komunitu.  800,00 € 
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TSC21_8E_146 Obec Veľká Čierna- 
MŠ Veľká Čierna

Od rastlinky ku stro-
mu a jeho obyvate-
ľom - objavujeme 
svet rastlinnej aj 
živočíšnej ríše

Cieľom projektu bolo vysadiť v exteriéri materskej školy okrasné 
a úžitkové rastliny- stromy a kríky, ktoré by deti poznávali.  800,00 € 

TSC21_8E_147 Mesto Rajec - MŠ 
Obrancov Mieru

Materská škola Ob-
rancov mieru v Rajci 
- Zelení škriatkovia

Cieľom projektu bolo obnoviť a upraviť zeleň školského dvora.  800,00 € 

TSC21_8E_148
Gymnázium Vavrinca 
Benedikta Nedožer-
ského Prievidza

Young run Cieľom bolo zorganizovať úspešnú kultúrnu a športovú akciu, 
ktorá bude každoročnou motiváciou pre dušou mladých bežcov.  800,00 € 

TSC21_8E_149
Združenie priateľov 
Detského domova v 
Handlovej

Náučná záhrada 
pre deti

Hlavným cieľom bolo, aby deti v CDR vymenili digitálnej techno-
lógie a preniesli sa do prírody, vonkajšieho areálu.  800,00 € 

TSC21_8E_150 ProLiberi, o.z.

Požičovňa eduka-
tívnych hračiek 
a terapeutických 
pomôcok

Cieľom bolo eliminovať pocit sociálnej izolovanosti a obmedzenia 
odbornej pomoci rodinám s deťmi s rôznym znevýhodnením.  800,00 € 

TSC21_8E_151 MŠ Tlmače Preliezka na školský 
dvor

Cieľom projektu bolo deťom zabezpečiť na školskom dvore také 
preliezačky a pomôcky, ktoré pomôžu pri rozvoji ich hrubej 
motoriky.

 800,00 € 

TSC21_8E_152 Spojená škola,J.Kráľa 
39, Zlaté Moravce

Spoznávame 
tradičné regionálne 
remeslá - po stopách 
starých rodičov

Cieľom projektu bolo prispieť k výchove osobností, ktorá má 
svoju vlastnú identitu, ktorá je hrdá na svojich predkov.  800,00 € 

TSC21_8E_153 Detský atletický klub 
Tlmače

Zriadenie stree-
twourkoutového 
ihriska

Cieľom projektu bolo umožniť rozvoj silových schopností našich 
zverencov prostredníctvom kalisteniky.  800,00 € 

TSC21_8E_154 Senior Modrová, n. o. Človeče pohni sa
Cieľom projektu bola podpora ako pamäte, tak aj pohybu starších 
ľudí, prostredníctvom vytvorenia vonkajšieho hracieho priestoru 
na hranie spoločenských hier.

 800,00 € 

TSC21_8E_155 Centrum pomoci pre 
rodinu Eko knižnica Cieľom projektu bolo vytvorili priestor, kam ľudia môžu priniesť 

svoje knihy a zároveň si iné bezplatne požičať.  800,00 € 

TSC21_8E_156 Parlament mladých 
mesta Vrbové Oživme Čerenec Prínosom projektu bolo osadenie lavičiek v okolí vodnej nádrže 

Čerenec.  800,00 € 

TSC21_8E_157 Občianske združenie 
Javoráčik

Eko mikulášske 
vrecká pre Javorku

V rámci projektu boli vyrobené textilné vrecká na mikulášske 
balíčky pre deti zo ZŠ a MŠ Javorová alej.  800,00 € 

TSC21_8E_158 Spojená škola, 
Trnavská 2, Senec

Hráme a učíme sa 
spoločne

Hlavný cieľom projektu bolo dotvoriť v záhradnej časti športo-
vo-relaxačnú zónu.  800,00 € 

TSC21_8E_159
Materská škola, 
Javorová alej 1, 
Chorvátsky Grob

Spoznávame tajom-
stvá prírody

Cieľom bolo vybudovať pre deti podnetné prostredie k spoznáva-
niu tajomstiev a krás prírody.  800,00 € 

TSC21_8E_160 Klub železničných 
modelárov Vrútky

Strecha pre loko-
motívu

Hlavným cieľom bolo získať finančné prostriedky na výrobu a 
realizáciu zastrešenia v dĺžke 20 metrov pre parnú lokomotívu z 
roku 1957 a jeden vozeň z roku 1908.

 800,00 € 
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TSC21_8E_161

ZŠ Františka 
Hrušovského Kláštor 
pod Znievom Gym-
naziálna 197 Kláštor 
pod Znievom

Dopraváčik v Klášto-
re pod Znievom Cieľom nášho projektu bolo vytvoriť prenosné dopravné ihrisko.  800,00 € 

TSC21_8E_162 Občianske združenie 
EDUJOY

S vami a pre vás 
- darovanie krvi, 
COVID 19

Cieľom projektu bolo zmiernenie dôsledkov pre zraniteľné 
skupiny ľudí v reakcii na krízu COVID-19.  800,00 € 

TSC21_8E_163 Obec Rybník Športovať - spolu, 
hravo, zdravo Cieľom projektu bolo vybudovanie workoutového ihriska.  800,00 € 

TSC21_8E_164 ARTES, o.z. Pevný bod v živote Cieľom projektu bolo aktivovať vnútornú motiváciu mladých ľudí 
prostredníctvom motivačného workshopu.  800,00 € 

TSC21_8E_165
„JESEŇ ŽIVOTA“, 
Zariadenie soc. 
služieb Levice

Cez bránu vírus 
nemá šancu

Cieľom projektu bolo získať dezinfekčnú bránu a tak dosiahnuť 
zabezpečenie ochrany najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva.  800,00 € 

TSC21_8E_166 SRRZ - RZ pri ZUŠ 
Jozefa Janigu

Rodina - umenie - 
príroda

Cieľom projektu bolo priblížiť rodičov, starých, aj krstných rodičov 
k škole.  800,00 € 

TSC21_8E_167
Štúdio tanca a 
telesnej výchovy 
Gabčíkovo

Tancom k dobrej 
nálade

Hlavným cieľom projektu bolo venovať sa deťom v oblasti 
tanečného umenia.  800,00 € 

TSC21_8E_168 SERMO POPULA
Rozšírenie 
komunitnej záhrady 
folklórneho centra

Cieľom projektu bolo vybudovanie komunitnej záhrady pri 
folklórnom centre.  800,00 € 

TSC21_8E_169 obec Jesenské Detský svet Cieľom projektu bolo ukázať deťom, čo znamená strávené 
detstvo na dedine.  800,00 € 

TSC21_8E_170 Zoulus, o.z.

Revitalizácia 
pamätného miesta 
Židovský cintorín vo 
Vinodole

Cieľom projektu bolo vyklčovať, vyčistiť terén a nájdené 
pomníky, ktoré boli pod terénom a vysadiť živý plot okolo celého 
pohrebiska.

 800,00 € 

TSC21_8E_171 ZŠ, Levická 903, 
Vráble

Učebňa, ktorá učí 
variť klasické jedlá 
zdravou a zábavnou 
formou

Cieľom projektu bolo žiakom predstaviť varenie ako neodmysli-
teľnú súčasť kultúry Požitavského regiónu.  800,00 € 

TSC21_8E_172 Obec Gajary

Za krajšie a zelenšie 
Gajary – podporme 
ďaľšiu výsadbu v 
našej obci

Hlavným cieľom bolo zlepšenie životného prostredia výsadbou 
zelene.  800,00 € 

TSC21_8E_173 Materina dúška Posilnime imunitu 
zdravým jedlom

Cieľom projektu bolo vyvolať väčší záujem ľudí o vlastné zdravie 
a zdravie svojej rodiny, podpora zdravého životného štýlu.  800,00 € 

TSC21_8E_174 Obec Jakubov Ihrisko pre vozíč-
karov

Cieľom projektu bolo umožniť využívanie obecného detského 
ihriska aj osobám na invalidnom vozíku.  800,00 € 

TSC21_8E_175 Obec Vinosady
Obecná vináreň na 
cyklotrase Modra - 
Vinosady - Pezinok

Cieľom projektu bolo podporiť komunitný život.  800,00 € 

TSC21_8E_176 Centrum voľného 
času Pezinok Živý park Cieľom projektu bolo postaviť pódium v priestoroch pezinského 

Zámockého parku.  800,00 € 
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TSC21_8E_177 Mesto Pezinok

Komunitná ochrana 
vodného toku 
Saulak zelenou 
infraštruktúrou

Cieľom bola dlhodobá udržateľná ochrana vodného toku Saulak.  800,00 € 

TSC21_8E_178 Pestrec Vecica - 1. knižnica 
vecí v Nitre

Cieľom projektu bolo vybudovať 1. knižnice vecí v Nitre, kde si 
ľudia budú môcť prenajať rôzne veci.  800,00 € 

TSC21_8E_179 „VINIČKY“, Zariadenie 
soc. služieb Nitra

Detekčná brána s 
meraním telesnej 
teploty

Finančné prostriedky boli použité na prechodový bezkontaktný 
teplomer, ktorý pri vstupe do zariadenia odmeria teplotu ľudské-
ho tela každému vstupujúcemu.

 800,00 € 

TSC21_8E_180 Zoborský skrášľovací 
spolok

Včela medonosná - 
vráťme ju do prírody Cieľom projektu bola ochrana včely medonosnej.  800,00 € 

TSC21_8E_181
Slovenský zväz 
záhradkárov ZO 
Nitriansky Hrádok

Ekozáhrada - pestuj-
me ekologicky Cieľom projektu bola revitalizácia záhrady.  800,00 € 

TSC21_8E_182
Občianske združenie 
Čerešnička BARACHA 
Bardoňovo

Život - to najdrahšie 
čo máme

Cieľom projektu bola ochrana prijímateľov sociálnych služieb pred 
ochorením COVID -19.  800,00 € 

TSC21_8E_183
ZŠ s MŠ Rastislavice 
186, 941 08 Rasti-
slavice

Aj my chceme cvičiť Cieľom bolo vytvoriť žiakom a deťom ZŠ a MŠ Rastislavice 
plnohodnotné podmienky na realizáciu TŠV.  800,00 € 

TSC21_8E_184
Centrum voľného 
času - Szabadidőköz-
pont

Zrkadlová sála Cieľom projektu bolo vybudovanie zrkadlovej sály, ktorá bude 
dostupná pre širokú verejnosť nášho mesta Kolárova.  800,00 € 

TSC21_8E_185 MŠ Nový diel, 50, 
Hurbanovo Zelená oáza

Hlavným cieľom bolo vytvoriť v materskej škole také prostredie, 
ktoré dieťa provokuje k aktivite, ponúka uspokojenie jeho 
zvedavosti.

 800,00 € 

TSC21_8E_186
ZŠ so sídlom na nám. 
Konkolyho - Thege č. 
2 Hurbanovo

Les nie je smetisko, 
ale domovom nás 
všetkých

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť environmentálne povedo-
mie žiakov.  800,00 € 

TSC21_8E_187

SOŠ obchodu a slu-
žieb - Kereskedelmi 
és Szolgáltatóipari 
Szakközépiskola, 
Budovateľská 32 
Komárno

Bylinková záhrada 
pre našu kuchyňu

Cieľom projektu bolo vytvoriť bylinkovú záhradu s kuchynskými a 
liečivými bylinkami a jedlými kvetmi, ktoré by sme používali na 
rozvoj teoretického vzdelávania.

 800,00 € 

TSC21_8E_188

ZŠ Jána Amosa 
Komenského, 
Komenského 3, 
Komárno

Komunitná aktivita - 
žime s prírodou

Cieľom projektu bolo vtiahnuť rodičovskú verejnosť do života 
školy, podporiť zlepšenie životného prostredia detí obnovou 
exteriérov školy.

 800,00 € 

TSC21_8E_189 Rodinné centrum 
Slniečko N.o

Pomoc od dverí k 
dverám

Cieľom projektu bola pomoc sociálne odkázaným zvládnuť 
vianočné sviatky a urobiť im ich aspoň trochu príjemnejšie.  800,00 € 

TSC21_8E_190 Občianske združenie 
SaUvedom

Pomoc pre komunit-
né re-use centrum 
Baterkáreň

Cieľom projektu bolo zlepšiť a zefektívnenie fungovania ReUse 
centra.  800,00 € 

TSC21_8E_191 ZŠ s MŠ Vančurova 38 
Trnava

Sme jedna škola, 
sme jeden team. 
Škola, ktorá nielen 
učí

Cieľom projektu bolo pre deti so špeciálno-výchovnými vzdeláva-
cími potrebami vytvoriť priestor na relaxáciu, keď už nezvládajú 
byť na vyučovaní.

 800,00 € 
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TSC21_8E_192

Občianské združenie 
Dobrota sv. Alžbety, 
Zariadenie núdzové-
ho bývania pre ženy 
Jozefínum

Šanca k lepšiemu 
a kvalitnejšiemu 
bývaniu

Cieľom projektu bolo zlepšenie kvality života matiek a ich detí 
žijúcich v zariadení, ktoré boli v ťažkej životnej situácii.  800,00 € 

TSC21_8E_193 Občianske združenie 
SAMARIA

Aby nám na farbičky 
nepršalo - nové pre-
strešenie ateliéru

Financie boli použité na nové prekrytie (polykarbonátové dosky- 
LEXAN) a vymaľovanie stien.  800,00 € 

TSC21_8E_194

Rada rodičov pri 
Strednej odbornej 
škole Nerudova 
1268/13 Hlohovec

Zvyšovanie aktivity 
žiakov v online 
vyučovaní vplyvom 
inovatívnych metód 
s využitím moder-
ných IKT

Cieľom bolo zapájať všetkých žiakov školy do rôznych aktivít 
počas online vyučovania a využívať pritom nové moderné 
informačno-komunikačné technológie. 

 800,00 € 

TSC21_8E_195 ESTHER Bezpečný domov Cieľom bola oprava priestorov v nádvorí Komunitného domova 
ESTHER.  800,00 € 

TSC21_8E_196 MŠ, Hollého 40, Šaľa Náš zeleninkový 
záhon

Cieľom projektu bolo viesť deti k samostatnosti, vedomej pomoci 
kamarátom, ku komunikácií, tvorivosti, vôľovej sebakontrole s 
pozitívnym postojom k správnym stravovacím návykom.

 800,00 € 

TSC21_8E_197

Organizácia sociálnej 
starostlivosti mesta 
Šaľa - Krízové cen-
trum Šaľa

Kúsok miesta pre 
každého

Cieľom projektu bolo vybaviť priestory spoločenskej miestnosti 
v Krízovom centre v Šali základným zariadením zodpovedajúcim 
prísnym hygienickým požiadavkám.

 800,00 € 

TSC21_8E_198
Občianske združenie 
Život pod Tópartom, 
o.z.

Zober knihu, nie 
tablet

Cieľom projektu bolo zlepšiť vzťah detí a dospelých ku knihám a 
čítaniu všeobecne.  800,00 € 

TSC21_8E_199
SOŠ obchodu a 
služieb, Z. Kodálya 
765, Galanta

Slovenské dobrôtky 
v podaní hotelky

Hlavným cieľom bolo poskytnúť žiakom poznatky o zdravej 
výžive a zážitkovou formou ich zoznámiť s regionálnou gastro-
nómiou SR.

 800,00 € 

TSC21_8E_200 ZŠ Jerguša Ferka 
Košúty

Rozprávkový náučný 
chodník

Cieľom bolo rozvíjať u detí s rodičmi a starými rodičmi pestova-
teľské zručnosti, zážitkové učenie a puto k prírode.  800,00 € 

TSC21_8E_201 ZŠ s MŠ kráľa Sväto-
pluka Šintava

Posedenie v 
bylinkovej a ružovej 
záhrade

Cieľom projektu bolo zapojiť žiakov do vybudovania priestoru na 
príjemné trávenie voľného času.  800,00 € 

TSC21_8E_202 NIKOLKA o.z. Terapie pre hendike-
pované deti

Cieľom bolo zabezpečiť v dennom centre Nikolka pre hendikepo-
vané deti potrebné pomôcky.  800,00 € 

TSC21_8E_203 Canis Center Eddy 
Slovakia

Letný výcvikový 
tábor pre kynológov 
záchranárov

Cieľom bolo priblížiť mladým ľuďom prácu kynológa záchranára, 
ktorý svojim konaním pomáha pri záchrane ľudských životov.  800,00 € 

TSC21_8E_204 „LEPŠIE VINOHRADY“ Park na rohu ulíc 
Hulácka a Nová

Cieľom projektu bolo vybudovanie miesta, ktoré bude poskytovať 
občanom obce priestor na stretávanie sa a na relax.  800,00 € 

TSC21_8E_205 ZŠ, Hradná 22, Nové 
Zámky

Preliezky v školskom 
sade

Cieľom bolo zlepšiť priestranstvo školského sadu, doplniť a 
zatraktívniť preliezkovými prvkami.  800,00 € 

TSC21_8E_206
Slovenský Červený 
kríž, územný spolok 
Nové Zámky

Detský tábor 
Plaváčik

Cieľom bolo inšpirovať sa pri tvorbe organizačného plánu výchov-
no–vzdelávacími metódami a stratégiami.  800,00 € 
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TSC21_8E_207 Centrum voľného 
času Pyramída

Záujmová činnosť 
pre deti a mládež v 
CVČ Pyramída

Cieľom projektu bolo podporiť čo najviac záujmových útvarov 
fungujúcich v CVČ Pyramída počas školského roka.  800,00 € 

TSC21_8E_208
ZŠ s MŠ s vyučovacím 
jazykom maďarským 
Trstice č. 647

Vyučovanie na 
čerstvom vzduchu v 
období COVID-19

Hlavným cieľom nášho projektu bolo vytvorenie alternatívneho 
priestoru pre vyučovanie.  800,00 € 

TSC21_8E_209

Združenie maďar-
ských rodičov na 
Slovensku pri: MŠ s 
vyučovacím jazykom 
maďarským – Dolný 
Štál

Malí záhradkári Cieľom projektu bolo, aby si deti vážili prírodu a jej dary, aby sa 
naučili reálne schopnosti.  800,00 € 

TSC21_8E_210 Pre Dolný Chotár
Centrum Pre Dolný 
Chotár pre Dolný 
Chotár

Cieľom bolo obnoviť priestory vymaľovaním klubovne, vstupných 
priestorov, pokládkou dlažby v sociálnych zariadeniach.  800,00 € 

TSC21_8E_211 Hipoterapeutické 
centrum Hipony

S koňmi spolu posil-
ňujeme zdravie

Projekt ponúkol deťom z okolia rôzne skupinové aktivity bez/s 
koňmi.  800,00 € 

TSC21_8E_212 OBČIANSKE ZDRUŽE-
NIE FutuReg

Rozvíjaj sa bez 
konfliktov

Cieľom projektu bolo vzdelávanie a rozvoj mladých s komunitnou 
pomocou školení a workshopov.  800,00 € 

TSC21_8E_213 ZŠ Mateja Bela, Kláš-
torná 4, Šamorín

Učíme sa skladať, 
tvoriť a efektívne 
rozmýšľať

Cieľom projektu bolo, aby deti získavali pri hrách nové skúse-
nosti, zručnosti, aby experimentovali, skúšali doteraz nepoznané 
veci. 

 800,00 € 

TSC21_8E_214 OZ Krúžky v škole Workshopy pre novú 
generáciu učiteľov

Cieľom projektu bolo podporiť mladých ľudí, aby pristupovali k 
vzdelávaniu detí iným, inovatívnejším spôsobom a zároveň ich do 
budúcna inšpirovať k práci v školstve.

 800,00 € 

TSC21_8E_215 Klub priateľov 
Kunsthalle  Grossi Maglioni Cieľom projektu bolo predstaviť slovenskému publiku inovatívne 

talianske súčasné umelkyne.  800,00 € 

TSC21_8E_216 AIESEC Slovensko Local Volunteer
Hlavným cieľom bolo je ukázať mladým ľuďom na Slovensku, 
prečo má dobrovoľníctvo v dnešnej dobe zmysel a čo im to 
môže dať.

 800,00 € 

TSC21_8E_217 Obchodná akadémia 
Račianska 107 n.f.

Študentský zelený 
komunitný park

Cieľom projektu bolo spríjemniť a zrevitalizovať existujúci priestor 
pred školou umiestením nových gabiónových lavičiek, mobiliáru 
a novej kvitnúcej a trvalej zelene.

 800,00 € 

TSC21_8E_218 Občianske združenie 
Trnávka

Pomôž malým 
kamošom

Účelom realizácie projektu bolo vzbudenie prirodzeného záujmu 
širokej verejnosti a najmä žiakov o udržateľnosť a ochranu 
životného prostredia.

 800,00 € 

TSC21_8E_219 Seniori v pohybe
Spájanie komunít 
prostredníctvom 
tréningu pamäti

Cieľom projektu bolo vzdelávanie seniorov prostredníctvom 
príručky Domáci tréning pamäti v denných centrách v Bratislave.  800,00 € 

TSC21_8E_220 Centrum rodiny, n.o. Druhá šanca Cieľom projektu bolo prispievať k znižovaniu odpadu, ale aj jeho 
efektívnemu využívaniu.  800,00 € 

TSC21_8E_221 TU SME n.f. Senzorická záhrada Cieľom projektu bola starostlivosť o ľudí, o miestnu komunitu o 
ich zdravie, vzdelávanie a starostlivosť o prírodu.  800,00 € 

TSC21_8E_222 ČERVENÝ NOS 
Clowndoctors Prezúvky máme Cieľom projektu bolo prostredníctvom návštevy zdravotných klau-

nov sprostredkovať veselé chvíle v rodinách s chorými deťmi.  800,00 € 
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TSC21_8E_223 go-ok / HendiKup HendiKup Financie boli použité na rozsiahlu nadstavbu backendu webstrán-
ky, ktorá umožní automatizovať a zefektívniť správu e-shopu.  800,00 € 

TSC21_8E_224 STÁLE DOBRÍ, n.o.
STÁLE DOBRÍ v 
mestskom ovocnom 
sade

Cieľom bolo vylákať seniorov do zeleného prostredia, kde sa 
budú konať pravidelné stretnutia, vzdelávacie kurzy, vonkajšie 
aktivity.

 800,00 € 

TSC21_8E_225 OZ Brána do Narnie Stretnime sa vonku
Cieľom projektu bolo nadviazať na pravidelné aktivity, ktoré sa 
ukázali ako vysoko funkčné nielen pri premenách areálu, ale aj v 
prepájaní komunít.

 800,00 € 

TSC21_8E_226

Školská Športová 
Akadémia-School 
Sport Academy, 
SSA, o. z.

Školská Športová 
Akadémia - šport 
robíme inak

Cieľom projektu bola podpora športovej akadémie.  800,00 € 

TSC21_8E_227 Liga proti rakovine Pohybom ku zdraviu Cieľom projektu bolo zachovanie už rozbehnutých pohybových 
kurzov.  800,00 € 

TSC21_8E_228
Organizácia musku-
lárnych dystrofikov 
v SR

Pohotovosť - 
Bezplatná požičovňa 
kompenzačných 
pomôcok na 
zavolanie

Cieľom projektu bolo ponúknuť širokej verejnosti kvalitné 
kompenzačné pomôcky, čisté a opravené.  800,00 € 

TSC21_8E_229 Futbalový klub 
Vajnory Hrajme sa bezpečne Cieľom projektu bolo vytvorenie atraktívnej športovo-zábavnej 

zóny pre deti zakúpením nových hracích prvkov pre deti.  800,00 € 

TSC21_8E_230
MLADÝ HOKEJBA-
LISTA - Podunajské 
Biskupice o.z.

Mladý hokejbalista Cieľom projektu bola obnova materiálneho vybavenia, športové-
ho náčinia pre deti a klubového oblečenia pre deti.  800,00 € 

TSC21_8E_231
Rodičovské združenie 
pri MŠ v Ivanke pri 
Dunaji

Dopraváčik V rámci projektu sa uskutočnilo vzdelávanie detí v dopravnej 
výchove.  800,00 € 

TSC21_9E_001 Brezov pre všetkých, 
o.z

Brezovský beh 
zdravia

Cieľom bolo modernizovať a neustále budovať športovú infraš-
truktúru využívanú pre účely amatérskeho športu.  300,00 € 

TSC21_9E_002 RecyVeci Slovensko RecyVeci Slovensko Cieľom združenia bolo zabezpečovať všestrannú pomoc ľuďom a 
ich rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii.  600,00 € 

TSC21_9E_003
Arcidiecézna charita 
Košice - Hospic 
Matky Terezy

Spájajme chorých 
s rodinou - Hospic 
Matky Terezy

Cieľom projektu bolo vytvoriť funkčné videomosty, aby sa 
pacienti hospicu mohli bez problémov spojiť so svojou rodinou aj 
v čase obmedzenia návštev. 

 1 170,00 € 

TSC21_9E_004 Občianske združenie 
Mladý Svidníčan

Športový a rekreačný 
areál na sídlisku Projekt spočíval vo vybudovaní športového a rekreačného areálu.  300,00 € 

TSC21_9E_005 MŠ, Andreja Hlinku 
1762/27, Stropkov

Cesta Motýlikov za 
pohybom a športom

Cieľom projektu bolo motivovať deti zaujímavými aktivitami a 
modernejšími pomôckami k pohybovým a športovým aktivitám a 
k pochopeniu významu pohybu pre zdravie.

 1 170,00 € 

TSC21_9E_006 Centrum soc. služieb 
Dúhový sen Kalinov

Cesta do raja - nájdi 
si svoje miesto

Cieľom bolo vytvorenie miesta - záhrady, kde sa klienti budú radi 
stretávať a na ktorom budú mať možnosť a chuť aj relaxovať.  600,00 € 

TSC21_9E_007 Dieťa do dlaní, o.z. Naše svetielka

Cieľom projektu bolo zariadiť snoezelen miestnosť pre deti s 
vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným, viacnásobným 
postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správa-
nia a učenia, s psychickými poruchami.

 600,00 € 
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TSC21_9E_008

Združenie rodičov a 
priateľov mentálne a 
zdravotne postihnu-
tých detí - Motýľ

Naša krajšia škola Cieľom bolo revitalizovať multisenzorickú miestnosť Snoezelen v 
Spojenej škole internátnej v Humennom.  1 170,00 € 

TSC21_9E_009 Radosť vranovských 
detí Bádatelia Cieľom projektu bolo prostredníctvom zážitkového učenia a 

vlastných skúseností pozitívne ovplyvniť vzťah k prírode.  300,00 € 

TSC21_9E_010 ADCH -Charitný dom 
sv. Štefana, Snina

Keramika rukami 
obdarovaných

Cieľom bola výroba vlastných výrobkov, lepšie zapojenie hen-
dikepovaných klientov do komunitného života prostredníctvom 
výroby/predaja a posilnenie sebavedomia. 

 600,00 € 

TSC21_9E_011
MŠ Dukelských 
hrdinov č. 2078/13 
Snina

Bezpečne do škôlky, 
zo škôlky

Cieľom projektu bolo naučiť žiakov MŠ prechádzať a správať sa 
bezpečne na ceste pod vedením starších osôb.  300,00 € 

TSC21_9E_012 MŠ Palárikova 
1630/29 Snina

Náučný a relaxačný 
altánok Kvetinka

Cieľom projektu bolo rozvíjať u detí predškolského veku envi-
ronmentálne cítenie a poznatky z oblasti prírody a prírodného 
prostredia. 

 1 170,00 € 

TSC21_9E_013
Filantropia 
Michalovsko-košickej 
eparchie

Potravinová pomoc 
bližšie k núdznym

Cieľom projektom bolo podporiť zázemie a logistiku pre bezplat-
nú distribúciu potravín pre sociálne odkázaným klientov v okrese 
Michalovce a Sobrance.

 1 170,00 € 

TSC21_9E_014 ZŠ s MŠ, Hlavná 175, 
Malčice Zasadím si rastlinku Hlavným cieľom projektu bolo inovatívnym spôsobom deťom 

priblížiť proces života rastlín vo vonkajšom prostredí.  600,00 € 

TSC21_9E_015 OZ Vrbovčan Otváranie studničky 
Kadlubec

Cieľom projektu bolo oživiť kultúrny a spoločenský život obyvate-
ľov a vrátiť tejto časti mesta jeho lokálnu identitu.  300,00 € 

TSC21_9E_016 Jazdecký klub Larisa 
Trebišov Kone a ľudia Cieľom projektu bolo vybudovať jazdecký klub, v ktorom sa 

stretnú ľudia s rôznymi osudmi.  300,00 € 

TSC21_9E_017 Mesto Trebišov Zdravie a hygiena - 
Čistota pol života

Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre začleňovanie 
lokálne sociálne slabších skupín.  600,00 € 

TSC21_9E_018
MŠ - Óvoda L. 
Kossutha 1272/103 
Kráľovský Chlmec

Záhradná terasa pre 
malých umelcov

Cieľom projektu bolo vytvoriť kreatívnu terasu pre deti MŠ na 
elokovanom pracovisku Z.Fábryho.  1 300,00 € 

TSC21_9E_019
V - Centrum celoži-
votného vzdelávania 
o.z.

Reštart pre ženy po 
Korone

Našim cieľom bolo pokračovať v úspešných aktivitách motivačné-
ho klubu pre ženy, ktoré sú dlhodobo mimo pracovného pomeru.  300,00 € 

TSC21_9E_020
Kynologický klub & 
Karanténna stanica 
Stará Ľubovňa

Dobrovoľníci a 
útulkáči

Cieľom projektu bolo prázdne výbehy pre psy zmeniť na oddycho-
vé zóny pre dobrovoľníkov a psíkov.  600,00 € 

TSC21_9E_021 MŠ Vsetínska 36 
Stará Ľubovňa

Dýchajme v triede 
čistý vzduch

Cieľom bolo posilniť a podporovať imunitu detí, predchádzať 
kašľu, detským nádcham, predchádzať alergickým reakciám a 
pomáhať aj pri ich liečení.

 1 300,00 € 

TSC21_9E_022
101. zbor Veselé 
tváre Svit, Slovenský 
skauting

Rekonštrukcia skaut-
skej klubovne

Cieľom bola optimalizácia priestorov klubovne a zlepšenie 
bezpečnosti pri práci s deťmi.  300,00 € 

TSC21_9E_023 Centrum pre deti a 
rodiny Poprad

Letná outdoorová 
škola pre deti CDR 
Poprad

Cieľom projektu bolo uskutočniť sériu poznávacích aktivít pre 
deti, záujmovou činnosťou a športom, ale aj zbieraním odpadkov 
v prírode.

 1 170,00 € 
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TSC21_9E_024 Mesto Svit
Každý deň nový 
zážitok pre sociálne 
slabšie deti

Cieľom projektu bolo zabezpečiť športovú a rekreačnú činnosť pre 
deti zo sociálne slabších rodín v čase letných prázdnin. Pomoc 
ľuďom v hmotnej núdzi alebo náročnej životnej situácii. Práca s 
týmito deťmi a organizácia voľnočasových aktivít pre nich.

 600,00 € 

TSC21_9E_025 Spišská katolícka 
charita Gazdujme spolu!

Projektom chceme spojiť príjemné s užitočným a vytvoriť pros-
tredie pre hospodárske zvieratá, ktoré nám pomôžu pri rôznych 
terapiách v našom zariadení. 

 1 170,00 € 

TSC21_9E_026 KOREŇ
Prírodné materiály - 
most medzi minulos-
ťou a budúcnosťou

Cieľom projektu bolo posilnenie dobrovoľníctva v obci, zapojenie 
mladších ročníkov do riešenia veci verejných v obci.  600,00 € 

TSC21_9E_027 Robinson Vybavenie multi-
funkčnej miestnosti Cieľom projektu bolo vybavenie multifunkčnej miestnosti.  300,00 € 

TSC21_9E_028 Centrum pre deti a 
rodiny Gelnica Pobyt pre deti

Hlavným cieľom projektu bolo umožniť deťom stráviť pobyt v 
ubytovacom zariadení s ostatnými deťmi z domova, ktoré majú 
podobný osud. 

 1 300,00 € 

TSC21_9E_029 PUPPY LOVE - Občian-
ske Združenie

Turisticko-vychádz-
ková trasa Krížová 
- obnova

Cieľom bolo obnoviť turisticko-vychádzkovú trasu Krížova.  600,00 € 

TSC21_9E_030 Združenie ULIJANA z 
Kojšova

My sme malí 
muzikanti

Cieľom projektu bolo zrealizovať sériu interaktívnych koncertov 
pre deti z MŠ, ZŠ a ŠZŠ z okresu Gelnica.  300,00 € 

TSC21_9E_031 PAREZKA N.O.
Relaxujme a maľuj-
me v našom altánku 
PAREZKY

Zámerom projektu bolo skvalitnenie života komunity prostred-
níctvom zlepšenia podmienok pre stretávanie sa a zmysluplné 
trávenie času v prírode a s prírodou. 

 1 300,00 € 

TSC21_9E_032
Mestský športový 
klub Moldava nad 
Bodvou

Všetci spolu špor-
tujme - ideme hrať 
ping-pong a šach

Cieľom projektu bolo posilňovanie medzigeneračnej väzby v 
rodine a spoločnosti.  600,00 € 

TSC21_9E_033 Základná umelecká 
škola v Medzeve

Koncert, výstava, 
umenie. Vybudova-
nie exteriérového 
zázemia v ZUŠ v 
Medzeve.

Cieľom bolo vybudovať zázemie pre umeleckú tvorbu žiakov 
Základnej umeleckej školy v Medzeve na dvore/v záhrade školy.  300,00 € 

TSC21_9E_034 Spojená škola, Matice 
slovenskej 11, Prešov

Ekozáhrada pre 
handicapované deti

Hlavným cieľom projektu bolo zriadiť ekozáhradu pre deti/žiakov 
so zdravotným znevýhodnením.  1 170,00 € 

TSC21_9E_035
Súkromná spojená 
škola, Vodárenská 3, 
Prešov

Záhrada plná hier 
pre autistické deti a 
ich rodiny

Cieľom bolo vytvoriť podnetné a príťažlivé prostredie pre deti s 
autizmom a ich súrodencov v záhrade domu, ktorý bude slúžiť na 
rekreačno-vzdelávacie pobyty rodín.

 600,00 € 

TSC21_9E_036

Arcidiecézna 
charita Košice - Dom 
pokojnej staroby 
Veľký Šariš

Oáza pokoja a 
harmónie pre senio-
rov - Dom pokojnej 
staroby Veľký Šariš

Cieľom projektu bola aktivizácia seniorov, ktorí si skrášlia okolie, 
v ktorom žijú.  300,00 € 

TSC21_9E_037 ZŠ Varhaňovce 20 Dajte nám zelenú!
Zámerom vybudovania prenosného dopravného ihriska bolo zvý-
šiť u žiakov záujem o dopravnú výchovu, nadobudnúť poznatky o 
pravidlách správania sa a bezpečnosti na cestách.

 300,00 € 

TSC21_9E_038 MŠ Teriakovce
Či prší, či slnko 
svieti, vonku chcú 
byť všetky deti

Cieľom projektom bolo zveľadiť a skrášliť okolie materskej školy, 
ktoré by deti využívali na relax, zábavu, obohacovanie vedomostí 
a takisto spríjemniť pobyt na čerstvom vzduchu. 

 1 170,00 € 
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TSC21_9E_039 Občianske združenie 
Zanebudka Tvoríme z prútia

Cieľom bolo rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, získať nové poznat-
ky a zručnosti v oblasti ľudových tradícií, naučiť sa košikárske 
remeslo, ochrániť kultúrne dedičstvo regiónu.

 600,00 € 

TSC21_9E_040 Šanca, neinvestičný 
fond

Športom k prekoná-
vaniu bariér

Našim cieľom bolo vybudovať detské ihrisko pre detí a žiakov so 
zdravotným znevýhodnením.  300,00 € 

TSC21_9E_041
ZŠ Mateja Lechkého, 
Ul. Jána Pavla II. 1, 
Košice

Motýlia záhrada 
- aj čakať sa dá 
príjemnejšie

Cieľom projektu bola úprava časti exteriéru pred budovou školy.  1 170,00 € 

TSC21_9E_042 Príbeh včely

Nahliadnite do 
tajomného života 
včiel a staňte sa aj 
vy súčasťou príbehu 
včely

Cieľom projektu bola osveta včelárenia, možnosti realizovania 
praktických ukážok práce s včelstvom pre deti, študentov, 
záujemcov a dobrovoľníkov.

 600,00 € 

TSC21_9E_043 VEDECKÝ BRLOH, o. z.
Vedecký brloh - 
Košický magický 
svet magnetov

Cieľom projektu bolo zábavnou formou naučiť deti a ich rodičov 
viac o magnetizme.  300,00 € 

TSC21_9E_044 Ťahanovská záhrada, 
o. z.

Ťahanovská komu-
nitná záhrada

Na pozemku v blízkosti troch veľkých sídlisk sa skvalitnili a skráš-
lili priestory komunitnej záhrady a rozšírila jej komunita.  600,00 € 

TSC21_9E_045 Maják n.o. Vytočme si krásne 
spoločné chvíle

Cieľom projektu bol rozvoj dobrovoľníctva v organizácii, inklúzia 
hluchoslepých a intaktných študentov.  1 170,00 € 

TSC21_9E_046 JASANIMA - Domov 
soc. služieb

JASANIMA - EKO 
náučný chodník

Cieľom projektu bolo vybudovať "EKO" náučný chodník v areáli 
JASANIMA - Domova sociálnych služieb v Rožňave.  1 300,00 € 

TSC21_9E_047 CENTRUM OBNOVY 
PAMIATOK ROŽŇAVA

Kalvária Rožňava - 
vybudovanie infopa-
nelov a smerových 
tabúľ.

Zámerom bolo vybudovanie informačno-vzdelávacích panelov a 
smerových tabúľ k už zrekonštruovanej Kalvárie.  600,00 € 

TSC21_9E_048 Druživa o.z. Od odpadu k 
sadeniciam

Cieľom projektu bolo zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti 
spracovania bio odpadu kompostovaním.  300,00 € 

TSC21_9E_049 YOUNG FOLKS LC Na Kozom potoku 
to žije

Cieľom projektu bolo revitalizovať konkrétnu časť ul. študentskej 
formou fyzického pretvorenia a doplnením zelene, herných 
prvkov a priestoru na oddych.

 1 170,00 € 

TSC21_9E_050 Mesto Lučenec
Remeselný piTVOR 
- Aj v meste vieme 
tkať

Cieľom projektu bolo v kolektíve (detskom, školskom, záujmo-
vom, seniorskom) vytvoriť bezpečné emocionálne prostredie.  600,00 € 

TSC21_9E_051 Vaša charita, n.o. Charitná komunitná 
záhrada

Cieľom projektu bolo rozšíriť charitnú komunitnú záhradu pri 
Centre pomoci Domček o ovocné stromy a kríky.  300,00 € 

TSC21_9E_052 ČAROVNÁ NITKA 
- občianske združenie

Cesta ľanového 
semiačka

Cieľom projektu bolo priblížiť mladej generácii postupnosť ručné-
ho spracovania ľanu priadneho a tkania ako tradičného remesla.  300,00 € 

TSC21_9E_053 Mesto Poltár
Ballot bin - 
Hlasovacie koše na 
cigaretové ohorky

Cieľom projektu bolo osadenie 4 „hlasovacích“ smetných košov 
na ohorky od cigariet, a tak dosiahnuť čistejšie životné prostre-
die, resp. verejný priestor.

 600,00 € 

TSC21_9E_054
Rodičovské združenie 
pri ZŠ P.J.Šafárika v 
Tornali

Oddychová zóna a 
čitáreň - V škole ako 
doma

Cieľom projektu bolo dosiahnutie prijemného prostredia pre 
žiakov školy.  1 170,00 € 

TSC21_9E_055 FK Iskra Hnúšťa Spolu pre šport - 
dajme spolu gól

Prioritou klubu bola podpora a výchova mladých futbalistov, ktorí 
budú reprezentovať klub a mesto.  1 170,00 € 
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TSC21_9E_056 ZŠ Klokočova 742 
Hnúšťa Hnúšťanský mobilár Hlavným cieľom bolo vytvorenie oddychovo rekreačno- edukač-

nej zóny pred budovou Základnej školy Klokočova 742/15.  300,00 € 

TSC21_9E_057 Mesto Hnúšťa - Cen-
trum voľného času

Oddychová zóna na 
dopravnom ihrisku

Cieľom bolo zatraktívniť a skrášliť vonkajší areál detského 
dopravného ihriska.  600,00 € 

TSC21_9E_058
Základná umelecká 
škola Okružná 11 
Revúca

ArTánok - oáza 
umenia

Snahou bolo preniesť vzdelávanie a zmysluplné využívanie 
voľného času z interiéru do exteriéru.  1 170,00 € 

TSC21_9E_059 Mesto Revúca Rozprávkový svet 
kníh

Cieľom bolo oživenie mestského parku a zároveň vytvorenie 
atraktívneho miesto pre širokú verejnosť za účelom trávenia 
voľného času.

 600,00 € 

TSC21_9E_060 Vyšší level Detský sedemboj Cieľom projektu bolo zvýšenie telesnej zdatnosti, návrat detí k 
športovaniu po viac ako roku zakázaných športových aktivít.  300,00 € 

TSC21_9E_061 Srdcom pre Teba o.z. Srdcom pre Teba
Cieľom projektu bola podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti vzde-
lávania, poradenstva, konzultácií, terapií, publikačných a kultúrno 
– spoločenských činností pre deti so zdravotným znevýhodnením.

 600,00 € 

TSC21_9E_062 MŠ v Rimavskej 
Sobote, Ul. Rybárska

Darujme deťom 
zeleň

Cieľom projektu bolo vysadiť nové stromy v areáli MŠ na obnovu 
zelene, podporu biodiverzity, zlepšovanie kvality ovzdušia a ako 
útočisko pre hmyz a vtáctvo. 

 1 170,00 € 

TSC21_9E_063 artRIS Hurá do Oázy Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie životného prostredia a 
rozvoj komunitného života v meste.  300,00 € 

TSC21_9E_064
Domov soc. služieb 
Pionierska 850/13 
Detva

Kto sa hrá, nehnevá!
Cieľom projektu bolo dobudovať terapeuticko-relaxačnú zónu pre 
deti so zdravotným znevýhodnením v DSS doplnením pomôcok 
na vestibulárnu stimuláciu.

 1 300,00 € 

TSC21_9E_065 Folklórny súbor Detva Ľudový tábor 
Detvička Cieľom projektu bola organizácia tábora.  600,00 € 

TSC21_9E_066 MAGIKOS Pohyb napriek 
prekážkam

Cieľom bolo posilnenie a inklúzia zraniteľných skupín vytvorením 
bezpečného priestoru.  300,00 € 

TSC21_9E_067 Obec Cerovo Záhrada pre nás Cieľom bolo vybudovanie komunitnej záhrady.  600,00 € 

TSC21_9E_068 HC Fregas Veľký Krtíš Od mobilu k športu Cieľom bolo zabezpečenie základnej hokejovej výstroje pre deti.  300,00 € 

TSC21_9E_069 Atletický Klub 
Krupina, o.z.

Rozbehajme Krupinu, 
3.ročník

Cieľom bolo pritiahnuť deti a celé rodiny k pohybu, aktívne 
stráviť voľný čas.  1 300,00 € 

TSC21_9E_070 Spojená škola, Detva
Neformálne vzde-
lávanie o dedičstve 
Podpoľania

Cieľom projektu bolo prepojiť formálne a neformálne vzdelávanie 
žiakov stredných a základných škôl.  300,00 € 

TSC21_9E_071 Detský folklórny 
súbor Hviezdička

Šikovné ručičky, 
vyšijú nám sukničky.

Cieľom projektu bolo zakúpenie ručne vyšívaných sukní a záster 
z Podpoľania a následná prezentácia repertoáru širokej verejnosti 
na Slovensku i v zahraničí.

 600,00 € 

TSC21_9E_072 ZŠ s MŠ, Školská 
1575, Hriňová

V zelenej škôlke 
poznávame a 
chránime

Cieľom projektu bola výsadba okrasnými a ovocnými drevinami, 
kríkmi v exteriéri materskej školy.  1 170,00 € 

TSC21_9E_073 Mesto Brezno Z receptov starých 
mám

Cieľom projektu bolo odovzdávanie skúseností a zručností 
medzi cieľovými skupinami, ako sú seniori , ŤZP a mladé ženy 
- mamičky. 

 1 300,00 € 
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TSC21_9E_074 MŠ Lučatín Bezpečne na ceste Cieľom projektu bolo vybudovanie mobilného dopravného ihriska 
na školskom dvore.  300,00 € 

TSC21_9E_075 Špeciálna ZŠ Polomka Domček domček, 
kto v tebe býva

Cieľom bolo zlepšenie základných služieb prostredníctvom 
rozšírenia infraštruktúry športových zariadení a to výstavbou 
nového detského ihriska. 

 600,00 € 

TSC21_9E_076 OZ Verejnô Nevyhadzuj, daruj Cieľom projektu bolo zlepšenie komunitného života na Liptove.  1 170,00 € 

TSC21_9E_077 Občianske združenie 
TATRY

Liptovské stromo-
radia: Smrečany, 
zeleň pri futbalovom 
ihrisku

Cieľom bolo vysadiť min. 30 ks vzrastlých drevín (150 - 250 cm) 
pri futbalovom ihrisku v Smrečanoch.  300,00 € 

TSC21_9E_078 Clear Collective Festival Tehláreň Cieľom festivalu Tehláreň bolo sieťovať generáciu začínajúcich 
umelcov, študentov umeleckých zameraní.  600,00 € 

TSC21_9E_079 OZ za zdravší život
Nauč sa správne 
cvičiť so Zdravým 
chrbátikom

Cieľom projektu bolo naučiť deti ako sa správne cvičí, aby 
nadobudli znalosti o výhodách pohybu a zabezpečili im aj zdravý 
spôsob života. 

 600,00 € 

TSC21_9E_080 Občianske združenie 
SLNKOTVOR Včely pre každého Cieľom projektu bola osveta v oblasti ochrany a podpory včiel v 

obci a regióne.  1 170,00 € 

TSC21_9E_081 Beachvolleyball club 
Ružomberok

Výstavba šatní pre 
deti a hráčov plážo-
vého volejbalu

Cieľom bolo vybudovanie šatní pre deti, hráčov a občanov mesta, 
ktorí využívajú ihriská na plážový volejbal.  300,00 € 

TSC21_9E_082 MŠ, Obchodná 26/63, 
Sečovce

Dopraváčik - Vybu-
dovanie Dopravného 
ihriska v Materskej 
škole

Realizáciou projektu sa zmenil vzhľad nevyužitého priestoru 
okolia materskej školy.  1 170,00 € 

TSC21_9E_083 TVORÍME FARBAMI OZ
Zóna oddychu - 
spájame rodiny na 
vidieku

Cieľom projektu bolo vytvorenie zóny oddychu pre susedov v 
bytovkách a občanov v obci Dargov.  300,00 € 

TSC21_9E_084 Materské centrum 
Sovička

Bezpečná Sovičkova 
hernička

Cieľom bolo zabezpečenie bezpečného miesta, ktoré funguje v 
pandemickej dobe.  600,00 € 

TSC21_9E_085 Občianske združenie 
pri CSS ORAVA

Bezpečné 
miesto-chráňme 
zdravie spoločne

Cieľom projektu bolo zaobstaranie dezinfekcie, sterilizácie 
priestorov v Centre sociáInych služieb ORAVA.  300,00 € 

TSC21_9E_086 Občianske združenie 
Zvedavá včielka

Voňavá tajomnosť 
liečivých byliniek

Cieľom projektu bolo naučiť deti sa starať o zeleň už od útleho 
veku, vštepovať pozitívny vzťah k prírode a šíriť znalosti a návyky 
ďalej. 

 1 170,00 € 

TSC21_9E_087
V.I.A.C. - Inštitút pre 
podporu a rozvoj 
mládeže

Poď von Cieľom projektu bolo vybudovať vo vonkajšom areáli Oravského 
centra mládeže kryté zázemie v podobe altánku s krbom.  600,00 € 

TSC21_9E_088

Obchodná akadémia, 
Radlinského 
1725/55, Dolný 
Kubín

Í-ha
Cieľom bolo vytvoriť platformu pre mladých ľudí, kde sa budú 
môcť neformálne vzdelávať v oblastiach ako programovanie a 
dobrovoľníctvo. 

 300,00 € 

TSC21_9E_089
Oravská knižnica 
Antona Habovštiaka 
v Dolnom Kubíne

V knižnici nám 
nuda nehrozí - 
čítame, spoznávame, 
tvoríme

Cieľom projektu bol rozvoj čitateľských návykov a podpora záuj-
mu o čítanie názornými, súťaživými a interaktívnymi formami, 
motivácia detí k vlastnej kreativite.

 1 170,00 € 
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TSC21_9E_090 Garáž klub Dvor pre všetkých - 
dielnička

Cieľom projektu bolo zmysluplné trávenie voľného času, medzi-
generačné obohatenie, ekologické správanie.  600,00 € 

TSC21_9E_091 SYTEV Komunitná kaviareň Cieľom bolo vybudovanie bezpečného priestoru na zmysluplné 
trávenie voľného času pre deti a mládež.  300,00 € 

TSC21_9E_092 Kysucká knižnica 
v Čadci

Knižničná klubovňa 
pre tínedžerov "  600,00 € 

TSC21_9E_093 Občianske združenie 
pre krajšie Kysuce 1000 a jeden skutok Cieľom projektu 1000 a jeden skutok bolo zlepšiť a skrášliť 

prostredie okresu Čadca.  1 300,00 € 

TSC21_9E_094 Športový klub 
Javorník Makov

Materiálna pomoc 
sociálne znevýhod-
nením športovcom

Základným cieľom projektu bolo, aby deti zo sociálne slabších 
skupín, ktoré majú pred sebou spoločensky kritický vek, trávili 
svoj čas zmysluplne t. j. športovaním.

 300,00 € 

TSC21_9E_095 Obec Klokočov
Podpora zdravia 
športom na detskom 
ihrisku

Cieľom projektu bolo vytvoriť v obci verejné detské ihrisko.  600,00 € 

TSC21_9E_096 Pomôž iným občian-
ske združenie

Ľudové remeslá pre 
rodiny s deťmi v 
našej komunite

Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor pre rodiny s deťmi so 
zaujímavými aktivitami.  1 170,00 € 

TSC21_9E_097 Občianske združenie 
Škôlkárik

Malí bádatelia v 
rastlinnej a živočíš-
nej ríši

Cieľom projektu bolo zapojiť deti do pestovania úžitkových 
rastlín.  600,00 € 

TSC21_9E_098 Chlpáči pre radosť Aby kone mohli liečiť Cieľom projektu bolo zabezpečenie kvalitnejšej jazdeckej výbavy 
pre koníky.  1 170,00 € 

TSC21_9E_099 CSS - BYSTRIČAN Napriek veku aktívni
Cieľom projektu bolo prostredníctvom hravých aktivít, zábavnou 
formou podporovať vzťah a rozvoj k pohybovým aktivitám u 
klientov s demenciou. 

 300,00 € 

TSC21_9E_100 Centrum soc. služieb 
Kamence

Oddychová zóna pod 
baldachýnom pre 
úplne imobilných 
seniorov

Cieľom projektu bolo naučiť seniorov pasívne relaxovať prostred-
níctvom pobytu na čerstvom vzduchu, posilňovaním imunitného 
systému vitamínom D, zlepšenie psychiky.

 600,00 € 

TSC21_9E_101 Naše včely o.z.

Včelín za horou - 
Poďme spoločne 
ochrániť včely 
(2.časť)

Cieľom projektu bolo zrealizovať rozšírenie včelieho spoločenstva 
a zveľadiť okolie včelína, s dôrazom na ekologický chov včiel.  1 170,00 € 

TSC21_9E_102 ZŠ, Lichardova 24, 
010 01 Žilina

Zážitkovým učením 
tvoríme pocitový 
chodník

Cieľom bolo zážitkovým učením vytvoriť pocitový chodník.  300,00 € 

TSC21_9E_103 Športový klub M.K. 
BROS Racing

OKӨEVERYWHERE 
PROJEKT - Robíme 
všetko pre lepšiu 
budúcnosť horskej 
cyklistiky na Slo-
vensku.

Cieľom projektu bolo podchytenie horských cyklistov.  600,00 € 

TSC21_9E_104
Centrum voľného 
času, Kuzmányho 
105, Žilina

Nové dobrodružstvo 
pre deti na detskom 
ihrisku v CVČ na 
Zvolenskej ceste

Cieľom projektu bolo rozšíriť priestor na aktivity vybudovaním no-
vého detského ihriska s preliezkami, hojdačkami aj šmýkačkou.  1 170,00 € 
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TSC21_9E_105
Slovenský skauting, 
99. zbor Skalných 
Žilina

Skauti v novom šate 
- obnova stanov

Cieľom projektu bolo zachovať historické štvorkové podsadové 
stany, slúžiace na letné tábory pre deti a mládež.  300,00 € 

TSC21_9E_106 Verejná knižnica 
Mikuláša Kováča Som prvák - čitateľ

Cieľom projektu bolo podporiť čitateľskú gramotnosť a návyky 
detí, vzbudiť u najmladších záujem o čítanie, predstaviť deťom 
netradičným spôsobom prostredie knižnice.

 300,00 € 

TSC21_9E_107 OZ Radvanček Zober ma von
Cieľom projektu bolo rozvíjať nové špecifické zručnosti pre žiakov, 
ktoré sa nedajú nadobudnúť v triede, rešpektovať prírodu a zvýšiť 
záujem o ňu.

 1 170,00 € 

TSC21_9E_108 Stredisko Domov soc. 
služieb Prameň Veselá záhrada Cieľom projektu bolo vybudovanie okrasnej záhrady pri DSS 

Prameň.  600,00 € 

TSC21_9E_109 AKADÉMIA Sírius o.z. Spoznaj svojho psa
Jedným z hlavných a dlhodobých cieľov združenia bolo prispieť k 
zníženiu počtu týraných, opustených, vyhodených psov a tým k 
zníženiu výdavkov miest a obcí na ich prevádzkovanie. 

 600,00 € 

TSC21_9E_110 DORKA,n.o.-pobočka 
Zvolen Otvorenie Cieľom projektu bolo pomôcť ženám /osamelým matkám/získať 

opäť radosť zo života.  300,00 € 

TSC21_9E_111 MŠ Ľ. Fullu 1689/43 
Zvolen

Pre úsmev a radosť 
našich najmenších 
- revitalizácia areálu 
materskej školy

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť podmienky pre hranie, 
vzdelávanie, zábavu a šport detí, prostredníctvom revitalizácie 
vonkajšieho areálu materskej školy. 

 1 170,00 € 

TSC21_9E_112 Milujem Behanie Hravá atletika pre 
deti a mládež

Cieľom projektu bolo zvyšovanie športových návykov u detí a 
mládeže.  600,00 € 

TSC21_9E_113 ZŠ s MŠ v Malom 
Čepčíne

Aby nám bolo 
teplejšie Cieľom projektu bolo zateplenie stropov v triedach.  1 170,00 € 

TSC21_9E_114 OZ Žabko - Sovičky Aj vonku sa to dá Cieľom projektu bolo doplnenie zariadenia obecného komunitné-
ho priestoru - altánu.  300,00 € 

TSC21_9E_115 STEFANI n.o. Workout v Žarnovici Hlavným cieľom projektu bolo dostať obyvateľov mesta von.  1 170,00 € 

TSC21_9E_116 MŠ, Ul. 1.mája č. 4, 
Banská Štiavnica

Spoznaj Zem cez 
dotyky

Cieľom projektu bolo podporovať u detí environmentálny spôsob 
životného štýlu prostredníctvom zážitkového učenia.  600,00 € 

TSC21_9E_117 Divadielko Concordia

Environmentálna 
bábková rozprávka 
o stromoch pre deti 
banskoštiavnického 
regiónu

Cieľom projektu bolo pripraviť divadelný scenár ako podklad pre 
naštudovanie bábkovej rozprávky s environmentálnou tematikou.  300,00 € 

TSC21_9E_118 Obec Trnavá Hora Exteriérové fitness 
centrum Financie boli použité na zriadenie vonkajšieho fitness centra.  1 170,00 € 

TSC21_9E_119 OZ Veterníček Šťastná lúka Projekt podporil environmentálne povedomie detí predškolského 
veku a ostatných zamestnancov materskej školy.  600,00 € 

TSC21_9E_120 Združenie DŽIVIPEN 
- ŽIVOT

Investujme do detí 
a mládeže, našej 
budúcnosti

Cieľom bolo pomôcť sociálne vylúčeným deťom a mládeži 
bezpečnejšie tráviť voľný čas.  300,00 € 

TSC21_9E_121 Mesto Púchov
Detská zóna v 
mestskom Europarku 
v Púchove

Cieľom projektu bolo vytvoriť v mestskom parku oddychovú zónu 
určenú pre deti a mládež.  600,00 € 

| strana 203 



Č. zmluvy Prijímateľ / 
organizácia Projekt Popis Výška 

grantu

TSC21_9E_122 ZŠ s MŠ Slovanská, 
Púchov Maľované ihrisko Cieľom bolo pretvoriť kúsok betónu na maľované ihrisko.  1 170,00 € 

TSC21_9E_123 MŠ Mestečko Človeče nehnevaj sa 
a poď sa hrať

Cieľom projektu bola recyklácia odpadového materiálu, na úpravu 
časti školského dvora, doplnenie a zveľadenie hracích plôch a 
vytvorenie nadrozmernej hry Človeče nehnevaj sa.

 300,00 € 

TSC21_9E_124 Kynologická záchran-
ná brigáda Trenčín

Zvýšenie efektivity 
na pátracích akciách 
po nezvestných 
osobách v trenčian-
skom kraji

Cieľom projektu bolo dosiahnuť vyššiu efektivitu, nasadenosť a 
pripravenosť záchranárskych tímov na reálnych pátracích akciách 
po nezvestných a stratených osobách.

 600,00 € 

TSC21_9E_125 ZŠ s MŠ Centrum 
I, Dubnica nad Váhom Tancuj a spievaj Cieľom projektu bolo vytvárať nové vzťahy a morálne hodnoty 

prostredníctvom folklóru.  1 170,00 € 

TSC21_9E_126 Mesto Ilava (Dom 
kultúry ILAVA)

Kultúra zdravo v 
exteriéri

Cieľom projektu bolo uskutočniť sériu prednášok, workshopov, či 
diskusií so zaujímavými lektormi.  300,00 € 

TSC21_9E_127 AUTIS

Doprajme deťom s 
autizmom aj v koro-
na období aktivity, 
ktoré im umožnia 
skvalitniť ich život

Cieľom projektu bolo umožniť hodiny hipoterapie pre deti.  1 300,00 € 

TSC21_9E_128 Robíme to pre 
deti O.Z. Perúnova výzva Prvoradým cieľom bolo uskutočniť detský prekážkový beh.  300,00 € 

TSC21_9E_129 Pro sport team o.z.

Minipump track 
- Vybudovanie 
cyklookruhu pre 
odrážadlá a detské 
bicykle v Trenčíne

Cieľom bolo vytvorenie bezpečného priestoru pre najmenšie deti 
ktorý by im umožnil rozvoj jazdeckých zručností na bicykloch a 
odrážadlách.

 600,00 € 

TSC21_9E_130 Centrum Naša 
chalúpka, o.z.

Koníky nám pomá-
hajú a liečia.

Cieľom projektu bol nácvik nových zručností a zlepšenie 
adaptability, rozvoj reči a komunikačných zručností, rozvoj senzo-
motorickej integrácie a rozvoj kognitívnych schopností.

 1 300,00 € 

TSC21_9E_131 OZ Bánovskí chlpáči
Zastavme množenie 
a trápenie poulič-
ných mačiek

Hlavným cieľom projektu bola kastrácia pouličných mačiek, ktorá 
by zabránila ich ďalšiemu množeniu.  600,00 € 

TSC21_9E_132 Obec Súlovce Zelená učebňa, ktorá 
vzdeláva a spája

Cieľom projektu bolo vybudovanie záhradného altánku a 
hmyzieho hotela.  300,00 € 

TSC21_9E_133
Slovenský Červený 
kríž, územný spolok 
Senica

Podpora komu-
nitných aktivít v 
zariadení Humanitko

Cieľom projektu bola podpora sebarealizácie znevýhodnených 
skupín obyvateľstva.  600,00 € 

TSC21_9E_134 Útulný domov Výsadba zelene v 
parku Jablonica

Cieľom bolo vytiahnuť viac ľudí von do prírody, aby si posedeli s 
rodinou v parku alebo nádvorí kaštieľa a strávili deň s rodinou.  300,00 € 

TSC21_9E_135 Senica 2.0 Zelená Senica - Bufet 
pre opeľovače

Cieľom projektu bola väčšia rozmanitosť a viac rastlín pre opeľo-
vače v parku na starom sídlisku v Senici.  1 170,00 € 

TSC21_9E_136 Dom pokojnej staro-
by n.o., Gbely

Terapeutická záhrada 
pre seniorov

Cieľom projektu bolo vytváranie a rozširovanie zelených plôch v 
zastavanom území mesta.  1 170,00 € 

TSC21_9E_137 Občianske združenie 
PETROVILLA

Jabloňová panoráma 
- oddychová a 
výletná zóna nad 
obcou Petrova Ves

Cieľom bolo aktivizovať spoluobčanov k dobrovoľníckej činnosti, 
zveľadiť okolie obce, vybudovať hodnotné výletné a relaxačné 
miesto.

 300,00 € 
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TSC21_9E_138 Mesto Skalica Návrat k tradíciám 
- tkanie

Cieľom bolo ukázať a naučiť sa časť zručností, ktoré ovládali naši 
predkovia.  600,00 € 

TSC21_9E_139 Mesto Brezová pod 
Badlom

Zelená oáza radosti, 
zdravia a pohybu

Cieľom projektu bolo vytvoriť prostredie, ktoré bude „zelenou 
oázou“ pohybu a relaxu nielen pre deti MŠ, ich rodičov a 
súrodencov.

 600,00 € 

TSC21_9E_140 Centrum voľného 
času Myjava MINIZOO v CVČ Cieľom bolo otvorenie a sprístupnenie priestorov CVČ s MINIZOO 

pre širšiu verejnosť.  1 170,00 € 

TSC21_9E_141 Obec Košariská Nordic walking po 
chotári

Cieľom bola podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie 
detí, dospelých a seniorov bez dôrazu na výkon a podpora 
športovania pre radosť z pohybu a zlepšenie zdravia. 

 300,00 € 

TSC21_9E_142

Divadlo Lusian pri 
Centre voľného času 
Nové Mesto nad 
Váhom

Divadlom ku krajším 
dňom

Cieľom projektu bolo podporiť kultúru a zabávať ľudí svojimi 
predstaveniami, aby sa mohli odreagovať.  600,00 € 

TSC21_9E_143 Človek za klímu
Uzdravme pôdu 
- vyliečme našu 
planétu

Cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia o súčasných globál-
nych výzvach a možnostiach ich riešenia, vytvorenie priestoru 
pre nadviazanie spoluprác na projektoch.

 300,00 € 

TSC21_9E_144 Medze Detské ihrisko Cieľom projektu bolo ihrisko zrenovovať, aby znova slúžilo deťom 
bezpečne a pre radosť.  1 170,00 € 

TSC21_9E_145 Mesto Rajec Náš domček deduš-
ka Večerníčka

Cieľom projektu bolo obnoviť a zlepšiť detské ihrisko v materskej 
škole, funkčný a estetický stav dreveného domčeka na hranie 
a preliezačiek.

 1 170,00 € 

TSC21_9E_146 MŠ Fačkov 190 Cesta za zdravím Cieľom projektu bolo, aby deti čo najviac času trávili na čerstvom 
vzduchu pohybom.  600,00 € 

TSC21_9E_147 Susedia spod Skaliek Bikrosová dráha 
Rajecké Teplice

Primárny cieľ projektu bolo vytvoriť zázemie bikrosovej dráhy a 
oddychový priestor pre komunitu.  300,00 € 

TSC21_9E_148 Mesto Prievidza
Stolček prestri sa na 
MŠ Ul. M.Mišíka v 
Prievidzi

Cieľom projektu je úprava exteriéru škôlky pre doplnenie jej 
vybavenia do kvalitného celku.  600,00 € 

TSC21_9E_149
ZŠ s MŠ Vavrinca 
Benedikta Nedože-
ry-Brezany

Zelená škola - Bez-
pečné pieskovisko 
pre deti

Cieľom projektu je vybudovať pieskovisko pre deti a tak prostred-
níctvom hry rozvíjať tvorivosť, kreativitu pri práci s prírodným 
materiálom. 

 1 170,00 € 

TSC21_9E_150 Občianske združenie 
Dazya Dazya Dance Camp Cieľom projektu bola socializácia detí a mládeže.  300,00 € 

TSC21_9E_151 Združenie rodičov ZŠ 
v Sľažanoch

Byť eko, byť v 
pohybe a byť v škole 
nás baví

Cieľom projektu bolo rozšíriť areál školy o náučno-pohybovú 
dráhu v tieni stromov, záhony s kríkmi bobulovín , staré kmene 
gaštanov premenené na skalku s liečivými bylinkami, kompostér, 
ježovisko a slnečné hodiny.

 1 170,00 € 

TSC21_9E_152 Obec Neverice Kolotoč pre Neverice Cieľom bolo zveľadiť ihrisko, ktoré sa nachádza v obci pri Obec-
nom úrade a doplniť ho aspoň o 1 hrací prvok.  300,00 € 

TSC21_9E_153

Občianske združenie 
rodičov a priateľov 
školy pri ZŠ Pribinova 
v Zlatých Moravciach

Biofilter - extenzívna 
zelená strecha

Cieľom bolo vybudovať pre deti zdravé prostredie na vzdelávanie 
a zábavu. Tiež chceme urobiť niečo aj pre naše mesto, ukázať 
verejnosti, že aj toto je cesta ako žiť v spojení s prírodou. Nie 
ničiť, ale budovať zelené plochy je pre budúcnosť našich detí 
nevyhnutné.

 600,00 € 
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TSC21_9E_154 Senior Modrová, n.o. Babičkine maškrty Cieľom projektu bolo vytvoriť v zariadení kuchynku, ktorá bude 
seniorom čo možno najviac pripomínať prostredie domácnosti.  600,00 € 

TSC21_9E_155
Občianske združenie 
pri detskom domove 
Piešťany

Inkluzívny hravý 
prvok pre naše 
hendikepované 
detičky

Cieľom projektu bolo vybudovať inkluzívne ihrisko pre deti v 
špecializovaných skupinách.  1 170,00 € 

TSC21_9E_156 Parlament mladých 
mesta Vrbové Mládež do toho! Cieľom projektu bolo osadenie lavičiek v okolí vodnej nádrže 

Čerenec.  300,00 € 

TSC21_9E_157 Občianske združenie 
Javoráčik

Eko mikulášske 
vrecká pre Javorku

 V rámci projektu bolo vyrobiť textilné vrecká na mikulášske 
balíčky pre deti zo ZŠ a MŠ Javorová alej.  300,00 € 

TSC21_9E_158 OZ Themida Relax Park Cieľom projektu bolo zmeniť kúsok pozemku na miesto relaxu, 
zábavy a oddychu pre všetkých ľudí bez rozdielu.  1 170,00 € 

TSC21_9E_159 Slovenský skauting, 
131. zbor Senec Rozkvitnutá záhrada Hlavným cieľom projektu bola revitalizácia verejného priestoru 

pri klubovni v obci Blatné.  600,00 € 

TSC21_9E_160
SOŠ obchodu a 
služieb Stavbárska 
11 Martin

5 R ako realizuj sa, 
recykluj, redizajnuj, 
renovuj, rekonštruuj

Cieľom projektu bolo spojiť komunitu v tvorivom procese.  1 170,00 € 

TSC21_9E_161
ZŠ Františka Hrušov-
ského Kláštor pod 
Znievom

Dopraváčik v Klášto-
re pod Znievom Cieľom projektu bolo vytvoriť prenosné dopravné ihrisko.  300,00 € 

TSC21_9E_162 Klub železničných 
modelárov Vrútky

Replika historickej 
železničnej dreziny

Cieľom bolo zvýšiť atraktivitu železničného múzea v areáli SIM 
v Martine.  600,00 € 

TSC21_9E_163 Tekovská knižnica v 
Leviciach Letná čitáreň

Cieľom projektu bolo vytvoriť z nádvoria atraktívne priestory na 
vzdelávanie, autorské besedy, literárne pásma, večery poézie, 
stretávania sa ľudí rovnakých záujmov a záľub.

 600,00 € 

TSC21_9E_164 Štiavnica Mountains, 
o.z.

Osveta o apiterapii 
- liečebné účinky 
včelích produktov na 
ľudský organizmus

Cieľom projektu bolo poukázať na široké spektrum liečivých 
účinkov včelích produktov na zdravie človeka.  300,00 € 

TSC21_9E_165
„JESEŇ ŽIVOTA“, 
Zariadenie soc. 
služieb Levice

Cez bránu nemá 
vírus šancu

Cieľom projektu bolo získať dezinfekčnú bránu a tak dosiahnuť 
zabezpečenie ochrany najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva.  1 300,00 € 

TSC21_9E_166 Ad usum, n.o. Zelená záhrada pre 
seniorov

Cieľom projektu bolo vybudovať zelenú záhradu s možnosťou 
posedenia pre obyvateľov CSS Ad usum, n.o.  300,00 € 

TSC21_9E_167
ZŠ Jánosa Aranya s 
vyučovacím jazykom 
maďarským Okoč

Konečne na vzdu-
chu! - Végre a friss 
levegőn!

Cieľom bolo rozšíriť areál o prezliekareň a o pomôcky (tabuľa, 
lavice, zeleň), ktoré umožnia aj presun vyučovacej hodiny na 
čerstvý vzduch.

 600,00 € 

TSC21_9E_168
ZMRŠ pri ZŠ Lászlóa 
Amadea s VJM - 
Gabčíkovo

Škola v prírode
Hlavným cieľom projektu bolo zážitkovým spôsobom oboznámiť 
deti s prírodným prostredím, utvárať pozitívny vzťah k prírode a 
životnému prostrediu. 

 1 170,00 € 

TSC21_9E_169 obec Jesenské Detský svet Cieľom bolo ukázať deťom, čo znamená detstvo strávené na 
dedine.  600,00 € 

TSC21_9E_170 ZŠ, Levická 903, 
Vráble

Učebňa, ktorá učí 
variť klasické jedlá 
zdravou a zábavnou 
formou

Cieľom bolo žiakom predstaviť varenie ako neodmysliteľnú súčasť 
kultúry Požitavského regiónu.  1 170,00 € 
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TSC21_9E_171
MŠ "Meduška" - 
Hlavná 152/15, 952 
01 Vráble

Ihrisko pre Medušku Cieľom projektu bolo vybudovanie umelej plochy z gumovej 
dlažby s rozmermi 9m x 9m = 81m2.  300,00 € 

TSC21_9E_172 POHYBOVŇA

Búrka pomaly končí, 
my pokračujeme v 
našej ceste k víťaz-
stvám v sebe

Cieľom projektu bolo rozvíjať vzťah k pohybu najmä u detí a mlá-
deže a hlavne prekonať spoločne toto ťažké obdobie pomocou 
športu a socializácie. 

 1 170,00 € 

TSC21_9E_173 Zariadenie soc. 
služieb Pod hradom

Oáza pokoja pre 
prijímateľov ZSS Pod 
Hradom

Cieľom bolo skultúrniť prostredie zariadenia pre prijímateľov 
sociálnej služby a zároveň upraviť okolie záhrady, ktorá sa 
nachádza pri hlavnej ceste.

 600,00 € 

TSC21_9E_174 Obec Gajary

Za krajšie a zelenšie 
Gajary – podporme 
ďalšiu výsadbu v 
našej obci

Hlavným cieľom bolo zlepšenie životného prostredia výsadbou 
zelene.  300,00 € 

TSC21_9E_175 Mesto Pezinok

Komunitná ochrana 
vodného toku 
Saulak zelenou 
infraštruktúrou

Cieľom bola dlhodobo udržateľná ochrana vodného toku Saulak.  600,00 € 

TSC21_9E_176 ZŠ Na bielenisku 2, 
Pezinok

Vieme o Vás - 
spolupráca školy a 
nocľahárne v Pezinku

Cieľom bolo zorganizovať spoločné stretnutia žiakov a klientov, 
napr. Svetový deň dobrosrdečnosti v novembri.  300,00 € 

TSC21_9E_177

Centrum voľného 
času, Mladobo-
leslavská 3, 902 01 
Pezinok

Živý park
Cieľom projektu bolo postaviť pódium v priestoroch pezinského 
Zámockého parku, za budovou CVČ, ktoré bude slúžiť na kultúrne, 
vzdelávacie a iné podujatia.

 1 170,00 € 

TSC21_9E_178 Pestrec Vecica - 1. knižnica 
vecí v Nitre

Cieľom projektu bolo vybudovanie 1. knižnici vecí v Nitre, kde si 
ľudia mohli prenajať rôzne veci (od náradia cez športové potreby 
až po potreby do domácnosti) na určitú dobu, podobne ako to 
funguje v klasickej knižnici.

 300,00 € 

TSC21_9E_179

„BORINKA-ALZHEI-
MERCENTRUM“, 
Zariadenie soc. 
služieb Nitra

Harmónia prostredia 
a duše

Projekt zabezpečil materiálne vybavenie pre vybudovanie novej 
relaxačno-stimulačnej a edukačnej zóny v exteriéri areálu.  1 300,00 € 

TSC21_9E_180 Obec Kolíňany
Komunitné 
podujatia: Myslíme 
eko-logicky?!

Zámerom projektu bolo prostredníctvom prednášok, tvorivých 
dielní, premietaní dokumentárnych filmov a stretnutí s odbor-
níkmi v rôznych vedných oblastiach prezentovať knižnicu ako 
centrum komunitného života.

 600,00 € 

TSC21_9E_181
Slovenský zväz 
záhradkárov ZO 
Nitriansky Hrádok

Záhrada troch 
generácií

Cieľom projektu bolo zveľadenie a rozvoj existujúcej záhrady 
Kultúrneho zariadenia Nitriansky Hrádok, ktorá je vhodným 
miestom pre vybudovanie zastrešeného altánku.

 600,00 € 

TSC21_9E_182
SOŠ gastronómie a 
služieb, Hviezdosla-
vova 55, Šurany

Živá kniha o 
gastronómii Cieľom projektu bolo vytvoriť živú knihu o gastronómii.  1 300,00 € 

TSC21_9E_183
Občianske združenie 
Čerešnička " BARA-
CHA" Bardoňovo

Život - to najdrahšie 
čo máme

Cieľom projektu bola ochrana prijímateľov sociálnych služieb pred 
ochorením COVID - 19.  300,00 € 

TSC21_9E_184 MŠ Nový diel,50, 
Hurbanovo Bezpečné ihrisko

Cieľom projektu bolo vybudovať ihrisko, kde si deti mohli 
zvyšovať telesnú zdatnosť, imunitu, ochraňovať a posilňovať 
organizmus a pod.

 600,00 € 
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TSC21_9E_185 Prosocia Sociálny taxík 
pomáha seniorom

Cieľom projektu bolo predchádzať osamelosti a sociálnej izolácii 
seniorom v ich domácom prostredí a komunite.  1 170,00 € 

TSC21_9E_186 ZŠ, Pavilón B, Školská 
ul. č. 26, Pribeta

Pestovanie lufy - 
zázračná rastlina 
so všestranným 
využitím

Peniaze boli použité na pestovanie LUFY.  300,00 € 

TSC21_9E_188 PRO LIBRI Čítajme si na terase

Cieľom bolo vytvorenie príjemného a pohodlného prostredia 
pre používateľov Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne, ktorí 
budú mať možnosť využívať priestor dvora a terasy na čítanie a 
relaxovanie. 

 300,00 € 

TSC21_9E_189 MŠ - Óvoda, Ul. 
mieru 16, Komárno

Chodník zdravia pre 
škôlkárov

Cieľom bola podpora zdravia detí, predchádzanie plochým 
chodidlám, učiť správnemu držaniu tela, správny vývin chrbtice 
a pod.

 1 170,00 € 

TSC21_9E_190 Občianske združenie 
SaUvedom

Zdieľaná dielňa v 
Baterkárni

Cieľom dielne bolo naučiť verejnosť opravovať poškodené veci 
ako oblečenie, malé domáce spotrebiče, či ako si jednoducho 
vyrobiť predmety dennej spotreby.

 600,00 € 

TSC21_9E_191
Občianské združenie 
Dobrota sv. Alžbety, 
ZNB Jozefínum

Šanca k lepšiemu 
a kvalitnejšiemu 
bývaniu

Cieľom bolo zlepšenie kvality života matiek a ich detí žijúcich v 
zariadení, ktoré boli v ťažkej životnej situácii.  1 300,00 € 

TSC21_9E_192 OZ Lifestarter Festival Učiaca sa 
Trnava

Cieľom projektu bolo zorganizovať prvý festival učenia sa v 
Trnave (22.10.), zvýšiť povedomie o celoživotnom učení a 
hodnote vzdelávania.

 300,00 € 

TSC21_9E_193
MŠ, Podjavorinskej 
8, Hlohovec, m.č. 
Šulekovo

Pohybom a športom 
pre zdravie detí na 
školskom dvore.

Cieľom bolo vybudovať nové ihrisko na dostatok všestranného 
pohybu, ktorý je pre deti veľmi dôležitý.  1 170,00 € 

TSC21_9E_194 ZŠ Podzámska 35 
Hlohovec Škola v pohybe Cieľom bolo zvýšiť pohyb u žiakov školy, najmä po lockdowne a 

znížení hodín TSV.  300,00 € 

TSC21_9E_195 Základná umelecká 
škola Hlohovec Poď s nami šiť

Cieľom projektu bolo vzdelávanie mladých ľudí, ktorí si na sérii 
workshopov osvojili nové vedomosti a zručnosti: aký je rozdiel 
medzi „FAST FASHION“ (rýchlou módou) a „SLOW FASHION“ 
(pomalou módou).

 600,00 € 

TSC21_9E_196
ZŠ Jozefa Cígera 
Hronského, Krátka ul. 
2, Šaľa

Učebňa v prírode
Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť žiakom útulné prostredie 
vonku, aby počas priaznivého počasia mohli tráviť čo najviac 
vyučovacích hodín vonku.

 600,00 € 

TSC21_9E_197 Mesto Šaľa
Výsadba nového 
záhonu - skrášlenie 
vstupu

Cieľom projektu bola výsadba zelene, založenie nového záhona a 
obohatenie zelene - výsadba 9 ks stromov a 90 ks kríkov.  1 300,00 € 

TSC21_9E_198
Občianske združenie 
Petra Bošňáka - 
OZ PB

Hrajte sa a relaxujte 
vonku!

Cieľom projektu bolo vybudovať priestor pre voľnočasové aktivity, 
pri ktorých sa ľudia všetkých vekových kategórií môžu stretávať.  300,00 € 

TSC21_9E_199 Domov dôchodcov 
Dolné Saliby Aktívni seniori

Cieľom projektu bolo vybudovanie 10 drevených výšených 
záhonov pre aktívnych seniorov, ktoré ponúknu množstvo 
benefitov po celý rok. 

 600,00 € 

TSC21_9E_200 Rodičovské Združenie 
pri ZŠ slov. Košúty Astropark

Cieľom projektu bolo vybudovanie astroparku s náučným 
chodníkom, zameraného na budovanie pozitívneho vzťahu k 
životnému prostrediu.

 300,00 € 
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TSC21_9E_201 Galantská knižnica
Knižná búdka - 
dajme knihám druhú 
šancu

Cieľom bolo podporiť rozvoj čítania detí, mládeže i dospelých v 
meste prostredníctvom knižnej búdky.  1 170,00 € 

TSC21_9E_202 Canis Center Eddy 
Slovakia

Letný výcvikový 
tábor pre kynológov 
záchranárov

Cieľom bolo priblížiť mladým ľuďom prácu kynológa záchranára, 
ktorý svojim konaním pomáha pri záchrane ľudských životov.  1 170,00 € 

TSC21_9E_203 „LEPŠIE VINOHRADY“

Revitalizácia 
školského dvora 
ZŠ Vinohrady nad 
Váhom

Cieľom projektu bolo vytvorenie príjemného a bezpečného 
prostredia pre deti a učiteľov.  600,00 € 

TSC21_9E_204 Občianske združenie 
PATAgon Natri to obci Cieľom projektu bolo krášliť obec a súčasne zberať plody stromov.  300,00 € 

TSC21_9E_205
Slovenský Červený 
kríž, územný spolok 
Nové Zámky

Bezpečne vo vode
Cieľom bolo zabezpečiť primárny zdravotný a záchranársky do-
hľad počas letnej sezóny na športových, kultúrno-spoločenských 
a rekreačných aktivitách na vodných plochách.

 300,00 € 

TSC21_9E_206 ZŠ na Mostnej ulici v 
Nových Zámkoch

Zdravšia cesta do 
školy

Hlavným cieľom bolo zvýšiť záujem detí o dochádzanie do školy 
na bicykli alebo kolobežke.  600,00 € 

TSC21_9E_207 Miestne združenie 
YMCA Nesvady

YMCA spája 
komunitu

Cieľom bolo zrenovovať dvor pri Komunitnom centre YMCA 
Nesvady /KC/, ktorý má slúžiť pre deti, mládež, rodiny a seniorov.  1 170,00 € 

TSC21_9E_208 ZŠ s MŠ s VJM Trstice
Vyučovanie na 
čerstvom vzduchu v 
období COVID-19

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie alternatívneho 
priestoru pre vyučovanie.  600,00 € 

TSC21_9E_209 Združenie rodičov 
Trstíčatá

Záhradka pre malých 
pozorovateľov

Cieľom projektu bolo okrem poskytovania zážitkového vzdelá-
vania a rozvíjania manuálnych zručností v neposlednom rade aj 
výchova k ochrane a vhodnému správaniu k hmyzu.

 300,00 € 

TSC21_9E_210

Združenie maďar-
ských rodičov na 
Slovensku ZŠ s MŠ s 
vyučovacím jazykom 
maďarským Kútniky 
644

Veselé a náučné 
ihrisko

Cieľom bolo obnoviť školský dvor pre rozvíjanie pohybu - hracie 
zostavy a vedomosti - náučné tabule flóry a fauny, náučná 
záhradka a výsadba kvetov detí.

 1 170,00 € 

TSC21_9E_211 Hipoterapeutické 
centrum Hipony

S koňmi spolu posil-
ňujeme zdravie II

Cieľom bolo ponúknuť deťom z okolia (Štvrtok na O., Čakany,Ša-
morín, Rovinka, Dun.Lužná, Senec, BA) rôzne skupinové aktivity 
bez/s koňmi. 

 600,00 € 

TSC21_9E_212 OBČIANSKE ZDRUŽE-
NIE FutuReg

Rozvíjaj sa bezpečne 
online

Cieľom projektu bolo vzdelávanie a rozvoj mladých v komunite 
pomocou školení a workshopov.  300,00 € 

TSC21_9E_213 ZŠ Mateja Bela 
Šamorín

Učíme sa tvoriť a 
efektívne rozmýšľať

Cieľom bolo, aby deti pri hrách získavali nové skúsenosti, zruč-
nosti, aby experimentovali, skúšali doteraz nepoznané veci.  1 170,00 € 

TSC21_9E_214 Basketbalový Klub 
Slovan Bratislava

Basketbal je naša 
vášeň

Cieľom projektu bolo zabezpečenie podmienok pre kvalitný 
tréningový proces.  600,00 € 

TSC21_9E_215 OZ Zoška Denný IT tábor Zoška Cieľom projektu bolo vzbudiť záujem žiakov ZŠ o štúdium v IT 
oblasti.  300,00 € 

TSC21_9E_216 FitAut

E-knižnica učebných 
pomôcok pre deti a 
žiakov so zdravot-
ným znevýhodnením

Cieľom bolo odľahčiť rodičov detí a žiakov so zdravotným 
zvýhodnením od výroby úloh dieťaťu na mieru a plytvania finanč-
ných prostriedkov na kupovanie rôznych učebných pomôcok a 
didaktických hier.

 1 170,00 € 
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TSC21_9E_217 Občianske združenie 
Trnávka

Pomôž malým 
kamošom

Účelom realizácie projektu bolo vzbudenie prirodzeného záujmu 
širokej verejnosti a najmä žiakov o udržateľnosť a ochranu 
životného prostredia v jeho prirodzenom fungovaní. 

 300,00 € 

TSC21_9E_218 Obchodná akadémia 
Račianska 107 n.f.

Pomôžme deťom 
chápať svet

Cieľom projektu bolo ponúknuť deťom možnosť pochopiť, 
rozlišovať a pracovať s informáciami, ktoré sa na nich valia zo 
všetkých strán.

 1 170,00 € 

TSC21_9E_219 AIESEC Comenius 
University

Postavme sa za 
rozvoj mladých

Hlavným cieľom projektu bolo pomocou dobrovoľníckych aktivít 
rozvíjať mladých ľudí na Slovensku.  600,00 € 

TSC21_9E_220 Centrum rodiny, n.o. Druhá šanca Cieľom bolo prispievať nielen k znižovaniu "odpadu", ale aj jeho 
efektívnemu využívaniu.  1 170,00 € 

TSC21_9E_221 Bežecký klub Hraj na 
tie nohy Bratislava

Dúbravská Atletická 
Mini-liga - bežecká 
súťaž pre všetkých

Cieľom bolo motivovať všetky deti, dospelých aj seniorov k 
zdravému všestrannému pohybu.  300,00 € 

TSC21_9E_222 TU SME n.f. Senzorická záhrada
Cieľom projektu bolo vytvoriť senzorickú záhradu pre deti a 
dospelých s mentálnym znevýhodnením, o miestnu komunitu, o 
ich zdravie, vzdelávanie.

 600,00 € 

TSC21_9E_223

SRRZ- RZ pri 
Materskej škole 
Röntgenova 1179/16 
Bratislava

Prebuď prírodu 
medzi panelákmi - 
ekoučebňa pri MŠ

Cieľom bolo vybudovanie prírodného jazierka.  1 170,00 € 

TSC21_9E_224 OZ Brána do Narnie
Tarzanom na sídlisku 
- prírodné ihrisko v 
mestskej džungli

Cieľom projektu bolo nadviazať na pravidelné aktivity, ktorými sa 
snažili o zveľaďovanie areálu, podporu biodiverzity na sídlisku a 
prepájanie komunít.

 600,00 € 

TSC21_9E_225 Divadelné združenie 
GUnaGU

Návrat kultúry / 
divadla do života Cieľom projektu bolo podporiť kultúru.  300,00 € 

TSC21_9E_226 Liga proti rakovine Pohybom ku zdraviu
Cieľom projektu bolo zachovanie už rozbehnutých pohybových 
kurzov nakoľko sú prospešné pre onkologických pacientov a 
nákup pomôcok pre tieto pohybové aktivity.

 1 170,00 € 

TSC21_9E_227
Školská Športová 
Akadémia - School 
Sports Academy

Šport robíme inak Cieľom projektu bolo vzdelávanie detí a rodičov v oblasti 
stravovania.  600,00 € 

TSC21_9E_228
Organizácia musku-
lárnych dystrofikov 
v SR

Pohotovosť - 
Bezplatná požičovňa 
kompenzačných 
pomôcok

Cieľom projektu bolo ponúknuť širokej verejnosti kvalitné 
kompenzačné pomôcky, čisté a opravené.  300,00 € 

TSC21_9E_229 Biskupičan Kreslime spolu na 
detských ihriskách

Cieľom bolo vybaviť 4 detské ihriská v P.Biskupiciach tabuľami na 
kreslenie s kriedami.  1 170,00 € 

TSC21_9E_230
Komisia pre mládež 
Bratislavskej arci-
diecézy

Vinica rozkvitne
Cieľom projektu bolo vyrovnať a skrášliť terén, upraviť slnečný 
záhon, vytvoriť záhon v tieni, vybudovať viničnú pergolu, zatrak-
tívniť priestory centra a zväčšiť možnosti jeho využitia.

 300,00 € 

TSC21_9E_231
MLADÝ HOKEJBA-
LISTA - Podunajské 
Biskupice o.z.

Mladý hokejbalista 
2021

Cieľom bola obnova materiálneho vybavenia, športového náčinia 
pre deti a klubového oblečenia pre deti.  600,00 € 

VRW20_01
Medzinárodné 
kresťanské veľvysla-
nectvo Jeruzalem 

Vrba – Wetzler 
Memorial

Získané prostriedky sa použili na výrobu a osadenie trochu turis-
tických interaktívnych tabúľ v obci Skalité, ktoré majú pripomínať 
hrdinský skutok Vrbu a Wetzlera.

 188,78 € 
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ZK21_003 otvor dvor Hudba v Kláštore Cieľom bola organizácia pravidelných workshopov s deťmi a 
tínedžermi primárne z vylúčených komunít.  2 100,00 € 

ZK21_01 SLAVKINE, o.z. DVD Zapleť sa Cieľom bolo pokračovanie DVD o pletení a háčkovaní pre široké 
komunity, prispôsobené nepočujúcim a nevidiacim záujemcom.  2 100,00 € 

ZK21_02 Podnikavci Novo-
hradu

"Nový vietor v 
regióne."

Cieľom projektu bol rozvoj a prepájanie komunít, ktoré tvoria na 
jednej strane mladí ľudia z regiónu a strane druhej regionálni 
predajcovia.

 2 100,00 € 

ZK21_04 PERIFÉRNE CENTRÁ Ateliér vo vtáčom 
raji

Cieľom podporeného projektu bola obnova a redizajn maringotky, 
so zámerom premeny na experimentálny pobytový priestor 
pre umelcov či turistov v krásnej oblasti Ponickej vrchoviny na 
Severnom Podpoľaní. 

 2 100,00 € 

ZK21_05 Zaujímam sa (I care) Recyklátor na 
kolesách

Cieľom projektu bolo pristaviť pojazdný recyklátor - príves, s 
ktorým mohli prakticky ukázať spracovanie odpadu - do troch 
slovenských skateparkov. 

 2 100,00 € 

ZML2021011

Rožňava, Kolárovo, 
Košice - Nad Jazerom, 
Košice - Sídlisko 
Ťahanovce, Hnúšťa, 
Tisovec, Topoľčany, 
Šurany, Komárno 
Dunajská Streda

Ihriská Žihadielko
Cieľom bolo vybudovanie a odovzdanie 10 detských ihrísk 
obciam v SR. Ihriská boli vybudované za účelom rozvoja športu a 
zdravia a sú určené pre deti od 2 do 12 rokov.

 498 000,00 € 

ZML2021024 
(INT4112041)

Centrum Budúcnosť 
Inak - účastníci 
programu

Tesco Stores pre 
Budúcnosť Inak

Financie boli použité na ovocie a občerstvenie pre žiakov v 
centre.  1 307,63 € 

ZML2021025 
(INT4112041)

Centrum Budúcnosť 
Inak - účastníci 
programu

Tesco Stores pre 
Budúcnosť Inak

Financie boli použité na ovocie a občerstvenie pre žiakov v 
centre.  204,93 € 
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