
Výška 
použitého 

podielu dane
Účel použitia 
podielu dane Spôsob použitia podielu dane

Názov projektu Názov organizácie Mesto/Obec Výška grantu

Aj My sme tu
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
vo Vranove nad Topľou

Vranov nad 
Topľou         39 691 Sk 

podpora 
vzdelávania

Prostriedky boli použité na podporu hendikepovaných ľudí na 
nákup vypaľovacej pece na výrobu keramiky.  

Sociálnym poradenstvom na pomoc občanom 
so zdravotným postihnutím Združenie zdravotne postihnutých Oravy Tvrdošín         39 691 Sk 

ochrana 
ľudských práv

Prostriedky boli použité na organizáciu seminárov a workshopov 
o príležitostiach a právach hendikepovaných ľudí

Spolu granty z Nadačného fondu spoločnosti DHL International a Nadácie Pontis / v roku 2004         79 382 Sk 

Výška 
použitého 

podielu dane
Účel použitia 
podielu dane Spôsob použitia podielu dane

Názov projektu Názov organizácie Mesto/Obec Výška grantu
S EuroTelom a cudzími jazykmi do sveta ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice Levice         50 000 Sk 
Bezpečne v živote i v hre Občianske združenie: Zelená deťom Bratislava         50 000 Sk 
„Fasa miesto“ Atrakt Art - združenie pre aktuálne umenie Bratislava 42         50 000 Sk 
„My našim deťom a naše deti nám“ Spoločenstvo KPV Bratislava         50 000 Sk 

I – Klub OZ Hájik 
Rimavská 
Sobota         50 000 Sk 

Detská izba v nemocnici Základná škola pri FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica         50 000 Sk 
Nudu nechajme kráľom.... Karmel n.o. Obišovce         50 000 Sk 
Krok za krokom Adam a Jakub Gregor, N.F. Bratislava         26 142 Sk 
Pohybovo - zážitkové aktivity pre deti 
predškolského veku  v integrovaných skupinách 
s deťmi s postihnutím Občianske združenie Hipoškôlka Bratislava         50 000 Sk 
Lepší život na vidieku Občianske združenie „Žiarsko“ Slaská         50 000 Sk 
Revitalizácia sídliskového ihriska Občianske združenie RODINKA.sk Bratislava         50 000 Sk 
Športom proti nude a drogám ZŠ Viničné Viničné         50 000 Sk 
Pracovné dielne – stolárska dielňa Pahorok n.o. Bohunice         37 720 Sk 
Skúsme si porozumieť hrou a obrázkom Autistické centrum Andreas n.o. Bratislava         49 000 Sk 

Nadačný fond spoločnosti DHL International a Nadácie Pontis

Program: EuroTel pomáha komunite                                                                                                                                              
Grantový program spoločnosti EuroTel a Nadácie Pontis 

Využitie 2 % dane z príjmu, ktoré Nadácia Pontis prijala v roku 2004 
podľa §50 ods. 13 zákona č. 595/2005 Z.z. o dani z príjmov

Nadácia Pontis má podľa zákona  č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov možnosť využiť poukázané 2 % do 18 mesiacov od ich prijatia. V tabuľke nájdete informáciu o tom, 
ako sme naložili s 2 % prijatými v roku 2004 (z dane poukázanej za rok 2003). Tieto prostriedky sme mohli využiť do konca roka 2005. 

Prostriedky boli použité na podporu inovatívnych nápadov 
a myšlienok, podporujúcich zvýšenie kvality života v lokálnych 
komunitách.

ochrana a tvorba 
životného 
prostredia, 
rozvoj a ochrana 
duchovných 
hodnôt, podpora 
športu detí a 
mládeže, 
zachovanie 
prírodných a 
kultúrnych 
hodnôt

I. Grantový program:
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Školský časopis Drotárik – skvalitnenie časopisu Fond Uško, N.F. pri ZŠI pre sluchovo postihnutých Bratislava         50 000 Sk 
Ochrana a rozumné využívanie prírodných 
hodnôt regiónov Orava a Kysuce Ochrana dravcov na Slovensku, pob. Čadca Bratislava         50 000 Sk 
Detské ihrisko TJ Slovan Ostrov Ostrov         50 000 Sk 

Neseďme doma a trávme čas s deťmi aktívne! Občianske združenie Materské centrum Ráčik Bratislava         48 420 Sk 

Hokejové ihrisko – dobudovanie športového 
areálu na školskom dvore Základnej školy s 
materskou školou v Záhorskej Bystrici Bystrický svet najmenších

Záhorská 
Bystrica         50 000 Sk 

,,Spoznajme sa viac..“ Arabeska, n.o. Nitra         50 000 Sk 
Ticho v lese sa počuť dá... Slovenský zväz sluchovo postihnutých Bratislava         48 000 Sk 
Centrum detí, mládeže a rodiny – 3. etapa -  
„Detské ihrisko“ SABUŽ – pobočka Modra Modra         50 000 Sk 
Pre deti všetko a viac ! Materské centrum Kubko Detva         32 000 Sk 

Ak človeka piesňou nezobudíš, zaspí ti naveky Spoločenstvo kresťanov Radostné srdce Partizánske         43 800 Sk 
Svet informácií dokorán ZŠ Mierová Želiezovce         50 000 Sk 

Detský relaxačno-vzdelávací areál Základná škola Kráľova pri Senci Kráľova pri Senci         50 000 Sk 
Chceme aj my zmysluplne tráviť  voľný čas ZŠ    Obec Lok LOK         48 000 Sk 
Smerový symbol Elena Bachledova Bratislava         10 000 Sk 
Sídliskové ihrisko dušou Materské centrum Klbko Bratislava         40 258 Sk 

Spolu granty z Grantového kola spoločnosti EuroTel a Nadácie Pontis / v roku 2004    1 333 340 Sk 

Názov projektu: Názov organizácie (prijímateľ grantu): Mesto/Obec Výška grantu

Moja budúca domácnosť
Združenie rodičov pri Špeciálnej základnej škole 
v Starej Ľubovni Stará Ľubovňa         18 500 Sk 

Pracovná dielňa na Luníku IX v Košiciach Rómska integrácia 7777 Toporec         40 000 Sk 
Nákup učebných pomôcok pre deti s 
postihnutím

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
v Stropkove Stropkov         40 000 Sk 

 Rozvoj životných zručností pre deti a mládež z 
núdzového bývania Nádej deťom Banská Bystrica         40 000 Sk 
Chránená dielňa – prekonávanie bariér u 
viacnásobne postihnutých

Občianske združenie rodičov a priateľov detí s 
kombinovaným postihnutím - ISKIERKA Trnava         25 000 Sk 

"Naučme sa nové činnosti a pomôžme aj 
ostatným" VARIANT Košice         40 000 Sk 
Podpora klubových aktivít rómskych detí a 
mládeže OZ- Kultúrne Združenie Rómov SR Banská Bystrica         40 000 Sk 

Hlinená krása očami detí  
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
Vranov nad Topľou

Vranov nad 
Topľou         40 000 Sk 

Počítač, ktorý hovorí...       OZ   Usmej sa na mňa Košice         40 000 Sk 
Internet a zvuk - rozšírenie možností zrakovo 
postihnutých občanov prostredníctvom 
výpočtovej techniky

PC klub Únie nevidiacich a slabozrakých Prešovského 
kraja a Krajské stredisko ÚNSS v Prešove Prešov         40 000 Sk 

Easy-to-Read – nová forma prístupu k 
informáciám pre dospelých  občanov s 
mentálnym postihnutím 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
v Slovenskej republike Bratislava         40 000 Sk 

Tretie dvere Nadácia profesora Čolláka Michalovce         40 000 Sk 
Sociálne služby, zdravotné, rehabilitačné a 
športové aktivity pre zdravotne a telesne 
postihnutých občanov.

Slovenský zväz telesne postihnutých Okresné centrum 
Rožňava Rožňava         40 000 Sk 

Zlepšenie prístupu k informáciám pre občanov 
so zdravotným postihnutím Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. Banská Bystrica         40 000 Sk 

Grantový program: Pomoc ľuďom v núdzi
Nadačný fond TESCO STORES - Nadácia Pontis

Prostriedky boli použité na pomoc sociálne slabším skupinám, 
ktoré sú odkázané žiť na okraji spoločnosti, s ambíciou 
zlepšenia ich ťažkej situácie a postavenia v spoločnosti, a na 
pomoc školám, ktorých majetok bol zničený alebo poškodený 
povodňami v júli a v auguste 2004

poskytovanie 
sociálnej 
pomoci, podpora 
vzdelávania
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Podpora pre školy zo zaplavených oblastí Materská škola Kapušany Kapušany         20 000 Sk 

Total granty z Nadačného fondu TESCO STORES a Nadácie Pontis / v roku 2004       543 500 Sk 

Názov projektu Názov organizácie Mesto/Obec Výška grantu

Multimediálne učebne pre výuku cudzích 
jazykov 

Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej 
univerzity v Košiciach Košice       792 500 Sk 

podpora 
vzdelávania

Prostriedky boli použité na vybavenie a rekonštrukciu 
technického vybavenia troch učební pre výučbu cudzích 
jazykov, ktoré boli podporené multimediálnou technikou. 

Sanatórium Tatranská kotlina Sanatórium Tatranská kotlina Tatranská kotlina       750 000 Sk 

podpora zdravia Prostriedky boli použité na zvýšenie celkovej úrovne 
poskytovaných služieb pre klientov liečiacich sa v sanatóriu 
a skvalitnenie pracovného prostredie zamestnancov. 

XXXI. Medzinárodný festival odborných filmov 
EKOTOPFILM 2004 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Bratislava       250 000 Sk 

rozvoj a ochrana 
duchovných 
hodnôt

Prostriedky boli použité na podporu filmového festivalu 
odborných filmov EKOTOPFILM 2004

Dom detí
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
v Stropkove Stropkov       500 000 Sk 

poskytovanie 
sociálnej pomoci

Prostriedky boli použité na podporu pri realizácii projektu Detské 
centrum - výstavba zariadenia sociálnych služieb zameraného 
na zlepšenie podmienok zdravotne postihnutých detí, na 
predchádzanie sociálneho vylúčenia, podporu sociálnej inklúzie, 
terénnej sociálnej práce za participácie medicíny.

Podpora obciam postihnutým povodňami            
júl - august 2004 Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava    2 500 000 Sk 

zachovanie 
prírodných  a 
kultúrnych 
hodnôt

Prostriedky boli použité na podporu obciam postihnutým 
povodňami júl – august 2004.

Pomoc jednotlivcom a rodinám pri odstraňovaní 
škôd spôsobených povodňami na Východnom 
Slovensku Slovenský červený kríž Bratislava    2 000 000 Sk 

zachovanie 
prírodných  a 
kultúrnych 
hodnôt

Prostriedky boli použité na pomoc jednotlivcom alebo rodinám 
pri odstraňovaní škôd spôsobených povodňami za účelom 
uvedenia individuálnych domácností do funkčného stavu v 
Prešovskom a Košickom kraji.

Účasť na medzinárodnom veľtrhu cvičných 
firiem v Bratislave OZ Rada Akadémia Košice         20 000 Sk 

podpora 
vzdelávania

Prostriedky boli použité na účasť cvičných firiem z východného 
Slovenska na veľtrhu cvičných firiem 

2. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 
v Košiciach OZ Rada Akadémia Košice         25 000 Sk 

podpora 
vzdelávania

Prostriedky boli použité na účasť cvičných firiem z východného 
Slovenska na veľtrhu cvičných firiem 

Zväčšovací čítací program
SOU internátne pre zrakovo postihnutú mládež v 
Levoči Levoča         66 500 Sk 

podpora 
vzdelávania

Prostriedky boli použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu a mimoškolské aktivity pre  slabozrakých žiakov, ktorí 
môžu lepšie využívať technické prostriedky počítačov a používať 
špeciálny software.

Benefičný koncert Jesenná harmónia 1. Lions Club Košice         90 000 Sk 

rozvoj a ochrana 
duchovných 
hodnôt

Prostriedky boli použité na podporu jesenného benefičného 
koncertu Jesenná harmónia 2004

Spolu granty z Nadačného fondu Východoslovenskej energetiky - Nadácie Pontis / v roku 2004    6 994 000 Sk 

Podpora obciam postihnutým povodňami júl - 
august 2004 Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava       300 000 Sk 

zachovanie 
prírodných  a 
kultúrnych 
hodnôt

Prostriedky boli použité na odstraňovanie materiálnych škôd 
spôsobených povodňami na obecnom majetku.

Výchova a vzdelávanie mladých zo Slovenska a 
zo zahraničia Koinonia Ján Krstiteľ Zladá Idka         40 000 Sk 

poskytovanie 
sociálnej 
pomoci, podpora 
vzdelávania

Prostriedky boli použité na zorganizovanie medzinárodných 
letných táborov mládeže zo Slovenska a zahraničia a aktivity pre 
mladých zo sociálne slabších rodín

Edičná činnosť - knižná publikácia Spišské osvetové stredisko
Spišská Nová 
Ves         15 000 Sk 

rozvoj a ochrana 
duchovných 
hodnôt

Prostriedky boli použité na vydanie knihy ako podpory pôvodnej 
tvorby autorov zo Spišského regiónu 

Cvičné firmy na Obchodnej akadémii Rada Akadémia Košice         70 000 Sk 
podpora 
vzdelávania

Prostriedky boli použité na účasť cvičných firiem z východného 
Slovenska na veľtrhu cvičných firiem 

Nadačný fond Východoslovenská energetika - Nadácia Pontis
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Organizačné a technické zabezpečenie 
otvorenia Konzultačného centra pomoci  Špeciálna materská škola Košice           2 013 Sk 

podpora zdravia 
a vzdelávania

Prostriedky boli použité na organizačné a technické 
zabezpečenie Konzultačného centra pomoci v priestoroch 
Špeciálnej materskej školy 

Spolu granty z Nad. fondu Východoslovenská energetika - Nadácia Pontis / v roku 2005       427 013 Sk 

Názov projektu Názov organizácie Mesto/Obec Výška grantu

Transatlantické trendy 2004 Inštitút pre verejné otázky Bratislava       250 000 Sk 

rozvoj a ochrana 
duchovných 
hodnôt

Prostriedky boli použité na podporu výskumu verejnej mienky na 
získanie poznatkov o postojoch obyvateľov USA a Európy s 
dôrazom na zahraničnú politiku.

Analýza: Cyklotrasy na západnom Slovensku Bicyklová Bratislava Bratislava       200 000 Sk 

podpora športu 
detí, mládeže a 
občanov 
zdravotne 
postihnutých

Prostriedky boli použité na podporu rozvoja cyklistickej dopravy 
na západnom Slovensku na aktualizáciu koncepcie rozvoja 
cyklistickej infraštruktúry. 

Odklínanie slovenských hradov Slovenský Skauting Bratislava    1 060 000 Sk 

zachovanie 
prírodných a 
kultúrnych 
hodnôt

Prostriedky boli použité na vyčistenie a skrášlenie vzhľadu 
hradov a zlepšovanie verejnej informovanosti o histórii 
a význame hradov na západnom Slovensku v roku 2004/2005. 

50. Mimoriadna aukcia súčasného slovenského 
výtvarného umenia Nadácia - Centrum súčasného umenia Bratislava       500 000 Sk 

rozvoj, ochrana 
a zachovanie 
duchovných a 
kultúrnych 
hodnôt

Prostriedky boli požité na organizačné a technické zabezpečenie 
Aukcie súčasného výtvarného umenia v roku 2004.

Konvergencie 2004 - festival komornej hudby Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie Bratislava       600 000 Sk 

rozvoj, ochrana 
a zachovanie 
duchovných a 
kultúrnych 
hodnôt

Prostriedky boli použité na podporu festivalu výnimočnej 
svetovej a slovenskej komornej tvorby. 

Zakúpenie špeciálneho lôžka pre liečenie ťažko 
popálených pacientov Slovenská nadácia na pomoc popáleným Bratislava       350 000 Sk 

ochrana a 
podpora zdravia

Prostriedky boli použité na skvalitnenie starostlivosti o ťažko 
popálených pacientov. 

Spolu granty z Nadačného fondu Západoslovenská energetika - Nadácia Pontis /v roku 2004    2 960 000 Sk 

Odklínanie hradov Slovenský skauting, OZ Bratislava       400 000 Sk 

zachovanie 
prírodných a 
kultúrnych 
hodnôt

Prostriedky boli použité na vyčistenie a skrášlenie vzhľadu 
hradov a zlepšovanie verejnej informovanosti o histórii 
a význame hradov na západnom Slovensku v roku 2005/2006. 

Udržujme vzdelanie a utužujme zdravie Materské centrum Pikolo,  OZ Bratislava       250 000 Sk 

ochrana a 
podpora zdravia 
a vzdelávania

Prostriedky boli použité na podporu jazykového vzdelávania, 
vzdelávacích seminárov, ako aj rehabilitačných cvičení pre 
materské centrá.

Obnova a údržba existujúcich cykloturistických 
trás a prezentačné podujatie  k výsledkom 
projektu. Slovenský cykloklub Bratislava    1 150 000 Sk 

podpora športu 
detí, mládeže a 
občanov 
zdravotne 
postihnutých

Prostriedky boli použité na obnovu a údržbu cykloturistických 
trás v extraviláne miest a obcí na západnom Slovensku a 
prezentačné podujatie k výsledkom projektu cykloturistických 
trás. 

Viacúčelové ihrisko Základná škola Čaka Čaka       400 000 Sk 

Dobudovanie viacúčelového ihriska Obec Brezolupy
Bánovce nad 
Bebravou         89 000 Sk 

Multifunkčné ihrisko Základná škola s materskou školou Preseľany Preseľany         70 000 Sk 
Športom ku zdraviu Základná škola J. A. Komenského Sereď Sereď       500 000 Sk 

Nadačný fond Západoslovenská energetika - Nadácia Pontis

podpora športu 
detí, mládeže a 
občanov 
zdravotne 
postihnutých

Prostriedky boli použité na podporu vzniku celoročných 
otvorených športových plôch na školách a 
v komunitách prípadne využitie potenciálu už existujúcich 
športových plôch, ktoré sú zanedbané a prestavanie ich na 
bezpečné športoviská tak, aby mohli slúžiť širokej verejnosti.
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Sídliskoví Indiáni Základná škola s materskou školou Gbely Gbely       300 000 Sk 
Skate park – dobudovanie Obec Bošany Bošany       310 000 Sk 
Príď pomôž a športuj Základná škola s materskou školou Radošina Radošina       330 000 Sk 
Outdoor lezecká stena Kontakt – Mládežnícke centrum Levice       128 000 Sk 
Deti, šport, škola Základná škola s materskou školou Bolešov Bolešov         85 000 Sk 
Mini – ihrisko ŠK Gajary ŠK Gajary Gajary       135 000 Sk 
Viac športu pre Petržalku Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa Bratislava       300 000 Sk 
Pohyb, zeleň a čerstvý vzduch patrí deťom Základná škola Bélu Bartóka s vo Veľkom Mederi Veľký Meder       100 000 Sk 
Projekt rekonštrukcie veľkého ihriska Základná škola Nám. SUT, Trnava Trnava       103 000 Sk 

Nadácia Centrum súčasného umenia Aukcia súčasného výtvarného umenia Bratislava       292 428 Sk 

rozvoj, ochrana 
a zachovanie 
duchovných a 
kultúrnych 
hodnôt

Prostriedky boli požité na organizačné a technické zabezpečenie 
Aukcie súčasného výtvarného umenia v roku 2005.

Analýza: Cyklotrasy na západnom Slovensku Bicyklová Bratislava Bratislava       227 650 Sk 

podpora športu 
detí, mládeže a 
občanov 
zdravotne 
postihnutých

Prostriedky boli použité na definovanie obmedzení a možnosti 
rozvoja cyklistickej dopravy na západnom Slovensku.

Spolu granty - Nadačný fond Západoslovenská energetika - Nadácia Pontis / v roku 2005    5 170 078 Sk 

Spolu granty poskytnuté z 2% v rokoch 2004 a 2005 17 507 313 Sk   

II. Ostatné aktivity:

Výška 
použitého 

podielu dane
Účel použitia 
podielu dane Spôsob použitia podielu dane

Podpora projektov spoločenskej zodpovednosti v roku 2004       666 660 Sk náklady na:  

Podpora projektov spoločenskej zodpovednosti v roku 2005       250 000 Sk 
ľudské zdroje - koordinátori projektov,                                                                                            
ľudské zdroje - účtovníctvo      

Náklady na správu grantových kôl - partnerstvo s 1.SNSC v roku 2004       239 073 Sk 
komunikáciu,                                                                                            
spotrebu materiálu,      

Náklady na správu grantových kôl - partnerstvo s 1.SNSC v roku 2005       239 073 Sk 
nájom priestorov,                                                                                
tlačoviny,  PR                    

Náklady na prípravu a správu grantových kôl v roku 2004       315 266 Sk a cestovné náklady

Náklady na prípravu a správu grantových kôl v roku 2005       315 266 Sk 

Podpora činnosti Nadácie Pontis - cena za filantropiu Via Bona Slovakia 2004       400 000 Sk 

Spolu ostatné aktivity    2 425 339 Sk 

Spolu 2% Daní z príjmu za rok 2003 / prijaté v roku 2004

podpora športu 
detí, mládeže a 

ZP občanov, 
zachovanie 
prírodných a 
kultúrnych 

hodnôt, 
poskytovanie 

sociálnej 
pomoci, ochrana 

zdravia  a 
podpora 

vzdelávania

Ostatné aktivity z 2% v období 7/2004 až 12/2005

19 932 652 Sk                   
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Výška 
použitého 

podielu dane
Účel použitia 
podielu dane Spôsob použitia podielu dane

Názov projektu Názov organizácie Mesto/Obec Výška grantu

Aj My sme tu
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
vo Vranove nad Topľou

Vranov nad 
Topľou         39 691 Sk 

podpora 
vzdelávania

Prostriedky boli použité na podporu hendikepovaných ľudí na 
nákup vypaľovacej pece na výrobu keramiky.  

Sociálnym poradenstvom na pomoc občanom 
so zdravotným postihnutím Združenie zdravotne postihnutých Oravy Tvrdošín         39 691 Sk 

ochrana 
ľudských práv

Prostriedky boli použité na organizáciu seminárov a workshopov 
o príležitostiach a právach hendikepovaných ľudí

Spolu granty z Nadačného fondu spoločnosti DHL International a Nadácie Pontis / v roku 2004         79 382 Sk 

Výška 
použitého 

podielu dane
Účel použitia 
podielu dane Spôsob použitia podielu dane

Názov projektu Názov organizácie Mesto/Obec Výška grantu
S EuroTelom a cudzími jazykmi do sveta ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice Levice         50 000 Sk 
Bezpečne v živote i v hre Občianske združenie: Zelená deťom Bratislava         50 000 Sk 
„Fasa miesto“ Atrakt Art - združenie pre aktuálne umenie Bratislava 42         50 000 Sk 
„My našim deťom a naše deti nám“ Spoločenstvo KPV Bratislava         50 000 Sk 

I – Klub OZ Hájik 
Rimavská 
Sobota         50 000 Sk 

Detská izba v nemocnici Základná škola pri FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica         50 000 Sk 
Nudu nechajme kráľom.... Karmel n.o. Obišovce         50 000 Sk 
Krok za krokom Adam a Jakub Gregor, N.F. Bratislava         26 142 Sk 
Pohybovo - zážitkové aktivity pre deti 
predškolského veku  v integrovaných skupinách 
s deťmi s postihnutím Občianske združenie Hipoškôlka Bratislava         50 000 Sk 
Lepší život na vidieku Občianske združenie „Žiarsko“ Slaská         50 000 Sk 
Revitalizácia sídliskového ihriska Občianske združenie RODINKA.sk Bratislava         50 000 Sk 
Športom proti nude a drogám ZŠ Viničné Viničné         50 000 Sk 
Pracovné dielne – stolárska dielňa Pahorok n.o. Bohunice         37 720 Sk 
Skúsme si porozumieť hrou a obrázkom Autistické centrum Andreas n.o. Bratislava         49 000 Sk 

Nadačný fond spoločnosti DHL International a Nadácie Pontis

Program: EuroTel pomáha komunite                                                                                                                                              
Grantový program spoločnosti EuroTel a Nadácie Pontis 

Využitie 2 % dane z príjmu, ktoré Nadácia Pontis prijala v roku 2004 
podľa §50 ods. 13 zákona č. 595/2005 Z.z. o dani z príjmov

Nadácia Pontis má podľa zákona  č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov možnosť využiť poukázané 2 % do 18 mesiacov od ich prijatia. V tabuľke nájdete informáciu o tom, 
ako sme naložili s 2 % prijatými v roku 2004 (z dane poukázanej za rok 2003). Tieto prostriedky sme mohli využiť do konca roka 2005. 

Prostriedky boli použité na podporu inovatívnych nápadov 
a myšlienok, podporujúcich zvýšenie kvality života v lokálnych 
komunitách.

ochrana a tvorba 
životného 
prostredia, 
rozvoj a ochrana 
duchovných 
hodnôt, podpora 
športu detí a 
mládeže, 
zachovanie 
prírodných a 
kultúrnych 
hodnôt

I. Grantový program:
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Školský časopis Drotárik – skvalitnenie časopisu Fond Uško, N.F. pri ZŠI pre sluchovo postihnutých Bratislava         50 000 Sk 
Ochrana a rozumné využívanie prírodných 
hodnôt regiónov Orava a Kysuce Ochrana dravcov na Slovensku, pob. Čadca Bratislava         50 000 Sk 
Detské ihrisko TJ Slovan Ostrov Ostrov         50 000 Sk 

Neseďme doma a trávme čas s deťmi aktívne! Občianske združenie Materské centrum Ráčik Bratislava         48 420 Sk 

Hokejové ihrisko – dobudovanie športového 
areálu na školskom dvore Základnej školy s 
materskou školou v Záhorskej Bystrici Bystrický svet najmenších

Záhorská 
Bystrica         50 000 Sk 

,,Spoznajme sa viac..“ Arabeska, n.o. Nitra         50 000 Sk 
Ticho v lese sa počuť dá... Slovenský zväz sluchovo postihnutých Bratislava         48 000 Sk 
Centrum detí, mládeže a rodiny – 3. etapa -  
„Detské ihrisko“ SABUŽ – pobočka Modra Modra         50 000 Sk 
Pre deti všetko a viac ! Materské centrum Kubko Detva         32 000 Sk 

Ak človeka piesňou nezobudíš, zaspí ti naveky Spoločenstvo kresťanov Radostné srdce Partizánske         43 800 Sk 
Svet informácií dokorán ZŠ Mierová Želiezovce         50 000 Sk 

Detský relaxačno-vzdelávací areál Základná škola Kráľova pri Senci Kráľova pri Senci         50 000 Sk 
Chceme aj my zmysluplne tráviť  voľný čas ZŠ    Obec Lok LOK         48 000 Sk 
Smerový symbol Elena Bachledova Bratislava         10 000 Sk 
Sídliskové ihrisko dušou Materské centrum Klbko Bratislava         40 258 Sk 

Spolu granty z Grantového kola spoločnosti EuroTel a Nadácie Pontis / v roku 2004    1 333 340 Sk 

Názov projektu: Názov organizácie (prijímateľ grantu): Mesto/Obec Výška grantu

Moja budúca domácnosť
Združenie rodičov pri Špeciálnej základnej škole 
v Starej Ľubovni Stará Ľubovňa         18 500 Sk 

Pracovná dielňa na Luníku IX v Košiciach Rómska integrácia 7777 Toporec         40 000 Sk 
Nákup učebných pomôcok pre deti s 
postihnutím

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
v Stropkove Stropkov         40 000 Sk 

 Rozvoj životných zručností pre deti a mládež z 
núdzového bývania Nádej deťom Banská Bystrica         40 000 Sk 
Chránená dielňa – prekonávanie bariér u 
viacnásobne postihnutých

Občianske združenie rodičov a priateľov detí s 
kombinovaným postihnutím - ISKIERKA Trnava         25 000 Sk 

"Naučme sa nové činnosti a pomôžme aj 
ostatným" VARIANT Košice         40 000 Sk 
Podpora klubových aktivít rómskych detí a 
mládeže OZ- Kultúrne Združenie Rómov SR Banská Bystrica         40 000 Sk 

Hlinená krása očami detí  
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
Vranov nad Topľou

Vranov nad 
Topľou         40 000 Sk 

Počítač, ktorý hovorí...       OZ   Usmej sa na mňa Košice         40 000 Sk 
Internet a zvuk - rozšírenie možností zrakovo 
postihnutých občanov prostredníctvom 
výpočtovej techniky

PC klub Únie nevidiacich a slabozrakých Prešovského 
kraja a Krajské stredisko ÚNSS v Prešove Prešov         40 000 Sk 

Easy-to-Read – nová forma prístupu k 
informáciám pre dospelých  občanov s 
mentálnym postihnutím 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
v Slovenskej republike Bratislava         40 000 Sk 

Tretie dvere Nadácia profesora Čolláka Michalovce         40 000 Sk 
Sociálne služby, zdravotné, rehabilitačné a 
športové aktivity pre zdravotne a telesne 
postihnutých občanov.

Slovenský zväz telesne postihnutých Okresné centrum 
Rožňava Rožňava         40 000 Sk 

Zlepšenie prístupu k informáciám pre občanov 
so zdravotným postihnutím Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. Banská Bystrica         40 000 Sk 

Grantový program: Pomoc ľuďom v núdzi
Nadačný fond TESCO STORES - Nadácia Pontis

Prostriedky boli použité na pomoc sociálne slabším skupinám, 
ktoré sú odkázané žiť na okraji spoločnosti, s ambíciou 
zlepšenia ich ťažkej situácie a postavenia v spoločnosti, a na 
pomoc školám, ktorých majetok bol zničený alebo poškodený 
povodňami v júli a v auguste 2004

poskytovanie 
sociálnej 
pomoci, podpora 
vzdelávania
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Podpora pre školy zo zaplavených oblastí Materská škola Kapušany Kapušany         20 000 Sk 

Total granty z Nadačného fondu TESCO STORES a Nadácie Pontis / v roku 2004       543 500 Sk 

Názov projektu Názov organizácie Mesto/Obec Výška grantu

Multimediálne učebne pre výuku cudzích 
jazykov 

Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej 
univerzity v Košiciach Košice       792 500 Sk 

podpora 
vzdelávania

Prostriedky boli použité na vybavenie a rekonštrukciu 
technického vybavenia troch učební pre výučbu cudzích 
jazykov, ktoré boli podporené multimediálnou technikou. 

Sanatórium Tatranská kotlina Sanatórium Tatranská kotlina Tatranská kotlina       750 000 Sk 

podpora zdravia Prostriedky boli použité na zvýšenie celkovej úrovne 
poskytovaných služieb pre klientov liečiacich sa v sanatóriu 
a skvalitnenie pracovného prostredie zamestnancov. 

XXXI. Medzinárodný festival odborných filmov 
EKOTOPFILM 2004 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Bratislava       250 000 Sk 

rozvoj a ochrana 
duchovných 
hodnôt

Prostriedky boli použité na podporu filmového festivalu 
odborných filmov EKOTOPFILM 2004

Dom detí
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
v Stropkove Stropkov       500 000 Sk 

poskytovanie 
sociálnej pomoci

Prostriedky boli použité na podporu pri realizácii projektu Detské 
centrum - výstavba zariadenia sociálnych služieb zameraného 
na zlepšenie podmienok zdravotne postihnutých detí, na 
predchádzanie sociálneho vylúčenia, podporu sociálnej inklúzie, 
terénnej sociálnej práce za participácie medicíny.

Podpora obciam postihnutým povodňami            
júl - august 2004 Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava    2 500 000 Sk 

zachovanie 
prírodných  a 
kultúrnych 
hodnôt

Prostriedky boli použité na podporu obciam postihnutým 
povodňami júl – august 2004.

Pomoc jednotlivcom a rodinám pri odstraňovaní 
škôd spôsobených povodňami na Východnom 
Slovensku Slovenský červený kríž Bratislava    2 000 000 Sk 

zachovanie 
prírodných  a 
kultúrnych 
hodnôt

Prostriedky boli použité na pomoc jednotlivcom alebo rodinám 
pri odstraňovaní škôd spôsobených povodňami za účelom 
uvedenia individuálnych domácností do funkčného stavu v 
Prešovskom a Košickom kraji.

Účasť na medzinárodnom veľtrhu cvičných 
firiem v Bratislave OZ Rada Akadémia Košice         20 000 Sk 

podpora 
vzdelávania

Prostriedky boli použité na účasť cvičných firiem z východného 
Slovenska na veľtrhu cvičných firiem 

2. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 
v Košiciach OZ Rada Akadémia Košice         25 000 Sk 

podpora 
vzdelávania

Prostriedky boli použité na účasť cvičných firiem z východného 
Slovenska na veľtrhu cvičných firiem 

Zväčšovací čítací program
SOU internátne pre zrakovo postihnutú mládež v 
Levoči Levoča         66 500 Sk 

podpora 
vzdelávania

Prostriedky boli použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu a mimoškolské aktivity pre  slabozrakých žiakov, ktorí 
môžu lepšie využívať technické prostriedky počítačov a používať 
špeciálny software.

Benefičný koncert Jesenná harmónia 1. Lions Club Košice         90 000 Sk 

rozvoj a ochrana 
duchovných 
hodnôt

Prostriedky boli použité na podporu jesenného benefičného 
koncertu Jesenná harmónia 2004

Spolu granty z Nadačného fondu Východoslovenskej energetiky - Nadácie Pontis / v roku 2004    6 994 000 Sk 

Podpora obciam postihnutým povodňami júl - 
august 2004 Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava       300 000 Sk 

zachovanie 
prírodných  a 
kultúrnych 
hodnôt

Prostriedky boli použité na odstraňovanie materiálnych škôd 
spôsobených povodňami na obecnom majetku.

Výchova a vzdelávanie mladých zo Slovenska a 
zo zahraničia Koinonia Ján Krstiteľ Zladá Idka         40 000 Sk 

poskytovanie 
sociálnej 
pomoci, podpora 
vzdelávania

Prostriedky boli použité na zorganizovanie medzinárodných 
letných táborov mládeže zo Slovenska a zahraničia a aktivity pre 
mladých zo sociálne slabších rodín

Edičná činnosť - knižná publikácia Spišské osvetové stredisko
Spišská Nová 
Ves         15 000 Sk 

rozvoj a ochrana 
duchovných 
hodnôt

Prostriedky boli použité na vydanie knihy ako podpory pôvodnej 
tvorby autorov zo Spišského regiónu 

Cvičné firmy na Obchodnej akadémii Rada Akadémia Košice         70 000 Sk 
podpora 
vzdelávania

Prostriedky boli použité na účasť cvičných firiem z východného 
Slovenska na veľtrhu cvičných firiem 

Nadačný fond Východoslovenská energetika - Nadácia Pontis
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Organizačné a technické zabezpečenie 
otvorenia Konzultačného centra pomoci  Špeciálna materská škola Košice           2 013 Sk 

podpora zdravia 
a vzdelávania

Prostriedky boli použité na organizačné a technické 
zabezpečenie Konzultačného centra pomoci v priestoroch 
Špeciálnej materskej školy 

Spolu granty z Nad. fondu Východoslovenská energetika - Nadácia Pontis / v roku 2005       427 013 Sk 

Názov projektu Názov organizácie Mesto/Obec Výška grantu

Transatlantické trendy 2004 Inštitút pre verejné otázky Bratislava       250 000 Sk 

rozvoj a ochrana 
duchovných 
hodnôt

Prostriedky boli použité na podporu výskumu verejnej mienky na 
získanie poznatkov o postojoch obyvateľov USA a Európy s 
dôrazom na zahraničnú politiku.

Analýza: Cyklotrasy na západnom Slovensku Bicyklová Bratislava Bratislava       200 000 Sk 

podpora športu 
detí, mládeže a 
občanov 
zdravotne 
postihnutých

Prostriedky boli použité na podporu rozvoja cyklistickej dopravy 
na západnom Slovensku na aktualizáciu koncepcie rozvoja 
cyklistickej infraštruktúry. 

Odklínanie slovenských hradov Slovenský Skauting Bratislava    1 060 000 Sk 

zachovanie 
prírodných a 
kultúrnych 
hodnôt

Prostriedky boli použité na vyčistenie a skrášlenie vzhľadu 
hradov a zlepšovanie verejnej informovanosti o histórii 
a význame hradov na západnom Slovensku v roku 2004/2005. 

50. Mimoriadna aukcia súčasného slovenského 
výtvarného umenia Nadácia - Centrum súčasného umenia Bratislava       500 000 Sk 

rozvoj, ochrana 
a zachovanie 
duchovných a 
kultúrnych 
hodnôt

Prostriedky boli požité na organizačné a technické zabezpečenie 
Aukcie súčasného výtvarného umenia v roku 2004.

Konvergencie 2004 - festival komornej hudby Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie Bratislava       600 000 Sk 

rozvoj, ochrana 
a zachovanie 
duchovných a 
kultúrnych 
hodnôt

Prostriedky boli použité na podporu festivalu výnimočnej 
svetovej a slovenskej komornej tvorby. 

Zakúpenie špeciálneho lôžka pre liečenie ťažko 
popálených pacientov Slovenská nadácia na pomoc popáleným Bratislava       350 000 Sk 

ochrana a 
podpora zdravia

Prostriedky boli použité na skvalitnenie starostlivosti o ťažko 
popálených pacientov. 

Spolu granty z Nadačného fondu Západoslovenská energetika - Nadácia Pontis /v roku 2004    2 960 000 Sk 

Odklínanie hradov Slovenský skauting, OZ Bratislava       400 000 Sk 

zachovanie 
prírodných a 
kultúrnych 
hodnôt

Prostriedky boli použité na vyčistenie a skrášlenie vzhľadu 
hradov a zlepšovanie verejnej informovanosti o histórii 
a význame hradov na západnom Slovensku v roku 2005/2006. 

Udržujme vzdelanie a utužujme zdravie Materské centrum Pikolo,  OZ Bratislava       250 000 Sk 

ochrana a 
podpora zdravia 
a vzdelávania

Prostriedky boli použité na podporu jazykového vzdelávania, 
vzdelávacích seminárov, ako aj rehabilitačných cvičení pre 
materské centrá.

Obnova a údržba existujúcich cykloturistických 
trás a prezentačné podujatie  k výsledkom 
projektu. Slovenský cykloklub Bratislava    1 150 000 Sk 

podpora športu 
detí, mládeže a 
občanov 
zdravotne 
postihnutých

Prostriedky boli použité na obnovu a údržbu cykloturistických 
trás v extraviláne miest a obcí na západnom Slovensku a 
prezentačné podujatie k výsledkom projektu cykloturistických 
trás. 

Viacúčelové ihrisko Základná škola Čaka Čaka       400 000 Sk 

Dobudovanie viacúčelového ihriska Obec Brezolupy
Bánovce nad 
Bebravou         89 000 Sk 

Multifunkčné ihrisko Základná škola s materskou školou Preseľany Preseľany         70 000 Sk 
Športom ku zdraviu Základná škola J. A. Komenského Sereď Sereď       500 000 Sk 

Nadačný fond Západoslovenská energetika - Nadácia Pontis

podpora športu 
detí, mládeže a 
občanov 
zdravotne 
postihnutých

Prostriedky boli použité na podporu vzniku celoročných 
otvorených športových plôch na školách a 
v komunitách prípadne využitie potenciálu už existujúcich 
športových plôch, ktoré sú zanedbané a prestavanie ich na 
bezpečné športoviská tak, aby mohli slúžiť širokej verejnosti.
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Sídliskoví Indiáni Základná škola s materskou školou Gbely Gbely       300 000 Sk 
Skate park – dobudovanie Obec Bošany Bošany       310 000 Sk 
Príď pomôž a športuj Základná škola s materskou školou Radošina Radošina       330 000 Sk 
Outdoor lezecká stena Kontakt – Mládežnícke centrum Levice       128 000 Sk 
Deti, šport, škola Základná škola s materskou školou Bolešov Bolešov         85 000 Sk 
Mini – ihrisko ŠK Gajary ŠK Gajary Gajary       135 000 Sk 
Viac športu pre Petržalku Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa Bratislava       300 000 Sk 
Pohyb, zeleň a čerstvý vzduch patrí deťom Základná škola Bélu Bartóka s vo Veľkom Mederi Veľký Meder       100 000 Sk 
Projekt rekonštrukcie veľkého ihriska Základná škola Nám. SUT, Trnava Trnava       103 000 Sk 

Nadácia Centrum súčasného umenia Aukcia súčasného výtvarného umenia Bratislava       292 428 Sk 

rozvoj, ochrana 
a zachovanie 
duchovných a 
kultúrnych 
hodnôt

Prostriedky boli požité na organizačné a technické zabezpečenie 
Aukcie súčasného výtvarného umenia v roku 2005.

Analýza: Cyklotrasy na západnom Slovensku Bicyklová Bratislava Bratislava       227 650 Sk 

podpora športu 
detí, mládeže a 
občanov 
zdravotne 
postihnutých

Prostriedky boli použité na definovanie obmedzení a možnosti 
rozvoja cyklistickej dopravy na západnom Slovensku.

Spolu granty - Nadačný fond Západoslovenská energetika - Nadácia Pontis / v roku 2005    5 170 078 Sk 

Spolu granty poskytnuté z 2% v rokoch 2004 a 2005 17 507 313 Sk   

II. Ostatné aktivity:

Výška 
použitého 

podielu dane
Účel použitia 
podielu dane Spôsob použitia podielu dane

Podpora projektov spoločenskej zodpovednosti v roku 2004       666 660 Sk náklady na:  

Podpora projektov spoločenskej zodpovednosti v roku 2005       250 000 Sk 
ľudské zdroje - koordinátori projektov,                                                                                            
ľudské zdroje - účtovníctvo      

Náklady na správu grantových kôl - partnerstvo s 1.SNSC v roku 2004       239 073 Sk 
komunikáciu,                                                                                            
spotrebu materiálu,      

Náklady na správu grantových kôl - partnerstvo s 1.SNSC v roku 2005       239 073 Sk 
nájom priestorov,                                                                                
tlačoviny,  PR                    

Náklady na prípravu a správu grantových kôl v roku 2004       315 266 Sk a cestovné náklady

Náklady na prípravu a správu grantových kôl v roku 2005       315 266 Sk 

Podpora činnosti Nadácie Pontis - cena za filantropiu Via Bona Slovakia 2004       400 000 Sk 

Spolu ostatné aktivity    2 425 339 Sk 

Spolu 2% Daní z príjmu za rok 2003 / prijaté v roku 2004

podpora športu 
detí, mládeže a 

ZP občanov, 
zachovanie 
prírodných a 
kultúrnych 

hodnôt, 
poskytovanie 

sociálnej 
pomoci, ochrana 

zdravia  a 
podpora 

vzdelávania

Ostatné aktivity z 2% v období 7/2004 až 12/2005

19 932 652 Sk                   
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