
výročná správa 2007



� výročná správa nadácie pontis 2007

na úvod

rok 2007 bol pre Nadáciu Pontis ďalším úspešným 
rokom a predsa odlišným od tých predchádzajúcich. 
Vďaka vašej dôvere sme v novembri oslávili desia
ty rok našej činnosti. Za uplynulých desať rokov sa 
naše aktivity a grantová podpora rozrástli, vďaka 
vašej podpore, ako aj nadšeniu a profesionálnej 
práci našich súčasných a minulých kolegov.  

Táto výročná správa zachytáva náš príspevok k roz
voju mimovládnych organizácií na Slovensku i v za
hraničí. Dokumentuje tiež aktivity podporujúce roz
voj firemnej filantropie a zodpovedného podnikania 
na Slovensku. 

Veľmi nás teší záujem o skúsenosti Slovenska aj 
v iných oblastiach našich aktivít, či už sú to aktivity 
posilňujúce rozvoj občianskej spoločnosti, prenos 
slovenského knowhow z integrácie do európskych 
štruktúr v Srbsku alebo podpora analytickej komu
nity v Bielorusku. Rovnako sme vďační za všetky 

prejavy solidarity s disidentmi na Kube. Tak podpore  
otázkam dodržiavania ľudských práv na Kube, ako 
aj finančným príspevkom do verejnej zbierky pre 
rodiny kubánskych politických väzňov.

Výročná správa však nie je len o Nadácii Pontis. Je 
prehľadom o podporených organizáciách a jedno
tlivcoch, ktorí realizujú nesmierne pestré, zmyslu
plné a potrebné aktivity. Každý z projektov je príbe
hom ľudí, ktorí nečakajú na zmenu so založenými 
rukami, ale sú jej aktívnymi tvorcami. Je vyjadrením 
odhodlania všetkých tých, ktorým nie je jedno 
v akej krajine žijeme, ako sa správame voči sebe 
navzájom, voči svojim susedom, prírodným zdro
jom, našej prítomnosti i budúcnosti.

Je nám cťou spoločne písať príbeh Slovenska, ktoré 
hrdo čelí vlastným úskaliam a svojím dielom prispie
va aj k riešeniu výziev v európskom a celosvetovom 
meradle.

Ďakujeme vám všetkým za podporu.

   

Lenka Surotchak     Viktor Tegelhoff
riaditeľka Nadácie Pontis    predseda Správnej rady Nadácie Pontis

Milí priatelia, podporovatelia a kolegovia,

na úvod
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Názov našej nadácie je odvodený z latinského slova 
most a vyjadruje našu ambíciu prepájať sektory 
slovenskej spoločnosti a napomáhať ich efektívnej 
spolupráci. 

V roku 1997 sme nadviazali na činnosť Nadácie 
pre občiansku spoločnosť (The Foundation for a Ci
vil Society). Máme viac ako 10ročné skúsenosti 
s manažovaním grantových programov a nadačných 
fondov. Sme členom a aktívnym partnerom mno
hých mimovládnych organizácií na Slovensku i v za
hraničí.
Pomáhame konkrétnym ľuďom doma i v zahraničí. 
Jednotlivcov a firmy motivujeme k zodpovednosti 
za seba a okolitý svet.  Programovo a finančne 
podporujeme neziskové organizácie.
Usilujeme sa, aby Slovensko aktívne vystupovalo 
na medzinárodnej scéne. Naše projekty pre Bielo
rusko, Srbsko a Kubu sprostredkúvajú skúsenosti 
Slovenska z obdobia transformácie a sú inšpiráciou 
pre demokratizáciu a rozvojovú pomoc v zahraničí. 
Pri našej práci kladieme dôraz na inovatívny príst
up, profesionalitu a transparentnosť.

sme zodpovednou nadáciou

Hlásime sa k dodržovaniu základných etických 
princípov činnosti neziskových organizácií, ko
difikovaných Fórom donorov, ktorého sme členom. 

Zodpovedne pristupujeme k životnému 
prostrediu:
• separujeme odpad
• používame šetriace žiarovky
• na výrobu tlačových materiálov uprednostňujeme 

recyklovaný papier 

• používame ekologické čistiace prostriedky
• šetríme kancelársky papier využívaním 

obojstrannej tlače
• uprednostňujeme slovenských dodávateľov 

produktov i služieb
• pri organizovaní podujatí spolupracujeme 

s dodávateľmi fairtrade produktov 
(podpora drobných výrobcov rozvojových 

 krajín)

naše poslanie
Posilňovať demokraciu prehlbovaním 

občianskeho povedomia a výmenou skúseností 
na Slovensku aj v zahraničí.

naša vízia
Slovensko s rozhľadenými občanmi, aktívne 

vystupujúce na medzinárodnej scéne, známe aj 
vďaka činorodému tretiemu sektoru.

naše ciele
• podpora dlhodobej finančnej udržateľnosti 

mimovládnych neziskových organizácií, ich 
inštitucionálneho posilnenia a organizačného 

rozvoja
• podpora firemnej filantropie a presadzovanie 

spoločensky zodpovedného podnikania firiem 
na Slovensku i v zahraničí

• podpora jednotlivcov a občianskej spoločnosti 
v krajinách, kde stále vládnu diktátorské 

režimy, alebo ktoré po ich páde prechádzajú 
ťažkým transformačným procesom
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kto sme

naši odborní konzultanti

Milan Nič – Úrad vysokého predstaviteľa Bosny 
a Hercegoviny

Balázs Jarábik – PaCT, Ukrajina

členovia správnej rady v roku 2007

Viktor Tegelhoff, Poisťovňa GERLING Slovensko, 
a.s. (predseda)
Juraj Alner, Paneurópska únia (do konca roku 2007)
Ján Orlovský, Západoslovenská energetika, a.s.
Lívia Osvaldová, Trenkwalder Management 
Partners Group 

Ľuboš Vančo, KPMG Slovensko spol. s r.o
František Ružička, Veľvyslanectvo 
Slovenskej republiky v Poľsku 
Mária Kompišová, Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny (do marca 2007)

Ivan Ježík – programový riaditeľ 
Andrea Gajdošová – PR manažérka 
Michal Bunčák – programový koordinátor 
(do júna 2007) 
Pavel Hrica – programový koordinátor

Michal Kišša – programový koordinátor 
Jana Mináčová – programová koordinátorka 
Marieta Kováčová – programová koordinátorka 
Janka Ružická – programová koordinátorka 
Monika Smolová – programová koordinátorka 

oblasť podpory mimovládnych organizácií a zodpovedného podnikania na Slovensku

naši ľudia v roku 2007

Lenka Surotchak – riaditeľka
Gabika Zúbriková – finančná riaditeľka 

Jakub Šimek – finančný asistent
Iveta Čarná – manažérka kancelárie

Kinga Dabrowska – programová riaditeľka 
Vladimír Vladár – PR manažér 
Janko Hrebík – programový koordinátor 
Jana Kobzová – programová koordinátorka

Michaela Ledňová – programová koordinátorka 
(do apríla 2007)
Martin Pašiak – programový koordinátor 
Milan Šagát – programový koordinátor 

oblasť rozvoja a demokratizácie v zahraničí
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naši individuálni  podporovatelia

Ďakujeme všetkým:
• členom hodnotiacej komisie ceny Via Bona 

2006, ktorí venovali svoj čas a dobrovoľne sa 
zúčastnili hodnotenia nominovaných spoločností 
a jednotlivcov 

• odborníkom, zástupcom firiem, médií, neziskových 
organizácií, ktorí podporili naše aktivity formou 
dobrovoľnej účasti v hodnotiacich komisiách pre 
grantové programy realizovaných v roku 2007

• členom hodnotiacej komisie súťaže Balkánske 
štúdiá 2007 za spoluprácu a nezištnú pomoc

• členom hodnotiacej komisie Bieloruského fondu 
pre verejnú politiku

• dobrovoľným cestovateľom a doručiteľom pomoci 
rodinám kubánskych politických väzňov, ako aj 
prispievateľom do verejnej zbierky

• tým, ktorí nám venovali 2% daňovej asignácie 

naši podporovatelia

accenture Global Fund 
accenture s.r.o., SR 
allen & overy Bratislava, s.r.o., SR 
Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o., SR 
Citibank (Slovakia) a. s., SR 
Civic Responsibility Foundation, Litva 
Československá obchodná banka, a.s., SR 
Daimler Chrysler automotive Slovakia s.r.o., SR 
Dell, s. r. o. , SR 
Deloitte aUDiT s.r.o., SR 
Directorio Democratico Cubano, USa 
DLa PiPER WEiSSTESSBaCH Rechtsanwälte 
GmbH, organizačná zložka v SR 
EU Platforma  RPP, Rakúsko 
Európska komisia, Ukrajina 
Európska komisia – European initiative for 
Democracy and Human Rights, Belgicko
Fakulta Ekonomiky a soc.vied UK, Bratislava, SR 
GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o., SR 
HewlettPackard Slovakia s.r.o., SR 
Holcim (Slovensko) a.s., SR 
KPMG Slovensko spol. s r.o., SR 
Linklaters, s.r.o., SR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR – odbor 
transformační spolupráce, ČR
Nadácia pre občiansku spoločnosť  Slovak aid, SR 
orange Slovensko, a.s., SR 

Pfizer Luxembourg SaRL, o.z., SR 
Philip Morris Slovakia, s.r.o., SR 
Provident Financial, s.r.o., SR 
Ringier Slovakia, a.s., SR 
Skanska CZ a.s., organizačná zložka v SR 
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú 
spoluprácu (SaMRS), SR
Slovak Telekom, a.s., SR 
Slovenské elektrárne, Enel, a.s., SR 
TESCo SToRES SR, a.s., SR 
The Center for Free Cuba, USa 
The Charles Mott Foundation, USa 
The international Republican institute, USa 
The Management System international, USa 
The National Endowment for Democracy, USa 
The Sasakawa Peace Foundation, Japonsko 
TMobile Slovensko, a.s., SR 
TRUST for Civic Society in CEE 
UNDP Trust Fund, SR
Unilever Slovensko, spol s.r.o., SR 
US Steel Košice, s.r.o., SR 
Veľvyslanectvo USa v SR 
Veľvyslanectvo Veľkej Británie v SR 
Všeobecná úverová banka, a.s., SR 
Východoslovenská energetika, a.s., SR 
Západoslovenská energetika, a.s., SR 

naši externí dobrovoľníci 

Ďakujeme všetkým externým spolupracovníkom, 
odborným konzultantom, sympatizantom, 
študentom, ktorí nezištne a dobrovoľne pomáhali 
nadácii pre realizovaní projektov v roku 2007:

Gabriela Augustínyová, Tamara Augustínyová, 
Michal Čarný, Agáta Drelová, Veronika 
Janečková, Katarína Motošková, Barbora 
Palátová, Barbara Wienerová
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naši partneri 

Spolupracujeme s mnohými slovenskými a zahranič
nými neziskovými organizáciami, nadáciami a  inšti
túciami pre podporu a rozvoj neziskového sektora. 
Z našej spolupráce čerpáme mnoho skúseností, 
inovatívnych nápadov i zahraničného knowhow 
v oblastiach podpory občianskej a demokratickej 
spoločnosti a pomoci neziskovému sektoru. Zároveň 
na medzinárodnej úrovni vystupujeme ako partner, 
ktorý sprostredkúva slovenské knowhow v celej šírke 
portfólia našich aktivít do iných krajín.

• na Slovensku: 1. Slovenské neziskové servisné 
centrum, Časopis Zahraničná politika, občianske 
združenie Človek v ohrození, inštitút pre verejné 
otázky, Katedra politológie Filozofickej fakulty UK, 
Nadácia integra, Univerzita Komenského v Bra
tislave, Ústav európskych štúdií a medzinárodných 
vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, 
Medzinárodný republikánsky inštitút

• v zahraničí: academy for the Development of 
the Philanthropy, Poľsko; Belgrade Fund for 
Political Excellence, Srbsko; Bieloruský inštitút 
pre strategické štúdie, Litva; Business in the 
Community, Veľká Británia; Citizens´ Pact for South 
Eastern Europe, Srbsko; CSR Europe, Belgicko; 
Člověk v tísni, Česká republika; Foundation for 
a Civil Society, USA; Global Reporting initiative, 
Holandsko; international Business Leaders 
Forum, Veľká Británia; institute for the Danube 
Region and Central Europe, Rakúsko; Kancelária 
pre demokratické Bielorusko, Belgicko; Nadace 
Via, Česká republika; National Parliament of the 
Republic of Serbia, Srbsko; občanské Bělorusko, 
Česká republika; SMart Kolektiv, Srbsko; The 
Civil Society Development Foundation Hungary, 
Maďarsko; William Davidson institute, USA; 
Global Reporting initiative, Holandsko, Business 
in the Community, Veľká Británia

10 rokov nadácie pontis

Počas svojej desaťročnej existencie sme udelili mi 
movládnym organizáciám na Slovensku 59 pôžičiek 
a 606 grantov v celkovej hodnote 70 630 685 Sk. 
Zorganizovali sme 7 ročníkov ocenenia Via Bona Slova
kia, pripravili sme 2 semestrálne kurzy o spoločenskej 
zodpovednosti firiem a 3 semestrálne kurzy o západ
nom Balkáne na Univerzite Komenského. 

Prispeli sme k mobilizácii tisícok mladých ľudí k účasti 
na voľbách na Slovensku, v Srbsku, na Ukrajine, 
v Chorvátsku a Bielorusku. Zorganizovali desiatky 
seminárov, študijných ciest a medzinárodných kon
ferencií na Slovensku aj pre partnerov v zahraničí 
o občianskom vzdelávaní, spoločenskej zodpoved
nosti firiem, reformných politikách či aktuálnej situá
cii v Bielorusku, Srbsku, iraku, na Kube. 

míľniky našej histórie

• zakladáme Nadáciu Pontis, vtedy Nadácia pre občiansku spoločnosť (NOS), nadväzujúc 
na činnosť The Foundation for a Civil Society 

• pokračujeme v štvorročnom grantovom a asistenčnom programe Democracy Network pre MVo
• realizujeme prvú zo série štyroch výročných konferencií občianskeho vzdelávania 
• uskutočňujeme modelový dobrovoľnícky projekt: Venuj hodinu svojho času  Dobrovoľníctvo 1997, 

počas ktorého sa vyše stovka dobrovoľníkov podieľala na rekonštrukcii domu pre týrané matky 
s deťmi v Štitároch, v spolupráci s oZ Slniečko, Nitra

• realizujeme prieskum inštitucionálnej vyspelosti MVO

1997

naše členstvo v organizáciách

Sme aktívnym členom viacerých mimovládnych 
organizácií na Slovensku i v zahraničí.

• na Slovensku: Fórum donorov; Platforma mimo
vládnych rozvojových organizácií

• v zahraničí: Business in the Community, Veľká Bri-
tánia; CoNCoRD  European NGo Confederation for 
Relief and Development, Belgicko; CSR Europe, Bel-
gicko; European Foundation Centre, Belgicko; in
ternational Business Leaders Forum, Veľká Británia; 
William Davidson institute, USA
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1998

• realizujeme kampaň Rock Volieb´98 s cieľom zvýšiť účasť 
prvovoličov vo voľbách. Usporiadavame autobusovú šnúru 18 kon
certov po celom Slovensku, s celoslovenskou mediálnou kampaňou a 
množstvom miestnych iniciatív. 

• koordinujeme občiansku kampaň OK 98 za spravodlivé a čestné 
voľby, s účasťou  vyše 50 mimovládnych organizácií

• organizujeme druhú výročnú konferenciu občianskeho vzdelávania 
zameranú na európsku dimenziu vzdelávania v spolupráci s Domom 
Európy a informačným centrom Rady Európy

• začíname prvý rok grantového programu Rómska iniciatíva zameraného na rozvoj vzdelávania, 
kultúrne tradície a etnickú toleranciu

• nadväzujeme na projekt poradenstva pre MVo z DemNet a vytvárame nový projekt Rozvojová ini
ciatíva pre MVo, zameraný na posilnenie ich inštitucionálneho rozvoja

• pokračujeme v projekte Dobrovoľníctvo 1997 spoluprácou s komunitnými nadáciami a jednodňovým 
projektom s celoslovenskou mediálnou kampaňou

• uskutočňujeme prieskum Firemná filantropia na Slovensku
• začíname so sériou Pracovných raňajok pre podnikateľov na tému firemná filantropia 
• ponúkame worskhopy pre MVO Ako osloviť firmy, kde otvárame tému profesionálneho 

prístupu MVO k fundraisingu 
• vyhlasujeme prvý ročník súťaže o najzaujímavejšie projekty partnerstva medzi firmami 

a mimovládnymi organizáciami Via Bona Slovakia

• realizujeme ďalšiu výročnú konferenciu občianskeho vzdelávania: Výchova k demokracii a európske štúdiá
• organizujeme medzinárodnú fundraisingovú konferenciu pre MVo z krajín strednej a východnej Európy
• delíme sa o volebné skúsenosti projektom Rock Volieb Export s partnermi na Ukrajine, 

v Srbsku a Chorvátsku
• vytvárame neformálne zoskupenie organizácií aktívnych vo volebných kampaniach na Slovensku 

Partnerstvo pre demokraciu: Memo 98, Hlava 98, občianske oko a spoločne sa usilujeme pôsobiť 
v krajinách, pre ktoré je slovenská skúsenosť žiadaná

1999

• vydávame druhé pokračovanie publikácie občan do vrecka pre mladých ľudí o ich občianskych prá
vach a povinnostiach

• prinášame najnovšie poznatky medzisektorovej spolupráce,  o ktoré sa britskí experti v dvojročnom 
projekte Partnerstvo s podnikateľským sektorom delia so slovenskými MVo

• organizujeme pozorovateľskú misiu oBSE pre voľby v Srbsku
• spolupracujeme so srbským hnutím Otpor, ktoré prispeje k pádu Slobodana Miloševiča

2000

• meníme meno našej organizácie, stávame sa Nadáciou Pontis
• organizujeme slovenskú skupinu pozorovateľov misie oBSE pre voľby v Bielorusku a v Kosove 
• ukončujeme štvorročný grantový program podpory rómskych komunít 
• začíname pracovať s mládežníckymi organizáciami a mimovládnymi organizáciami v Bie

lorusku poskytujúc im knowhow v oblasti mobilizácie voličov a vytvárania koalícií pred 
prezidentskými voľbami

• informujeme slovenskú komunitu v New Yorku o stave mimovládneho sektora na Slovensku a 
v Čechách, za spolupráce veľvyslancov Martina Bútoru, Martina Palouša, partnerských organizácií 
Nadace Via a Foundation for a Civil Society

2001



2002

• ukončujeme program Rovnaké šance pre znevýhodnené skupiny, ktorého cieľom bolo učiť k vzá
jomnej tolerancii

• organizujeme mobilizačnú kampaň Rock Volieb´02 zameranú na prvovoličov s autobusom 
Rock Volieb s internetovou kaviarňou obehneme všetky hudobné festivaly po Slovensku a hovoríme 
s mladými ľuďmi o cenách internetu, vojenskej službe, slovenskej zahraničnej politike 

• robíme analýzu legislatívneho prostredia a záujmu MVo o Pôžičkový program
• rozbiehame pilotnú verziu ponuky nadačných fondov pre firemných donorov Benefit Program
• zakladáme program Demokratizácia a rozvojová pomoc (pôvodne Inštitút občianskej 

diplomacie)

• udeľujeme prvé pôžičky MVO
• otvárame sériu Pracovných raňajok pre podnikateľov 
• vytvárame prvé nadačné fondy firiem Západoslovenská energetika, Východoslovenská 

energetika, Tesco Stores
• obnovujeme ocenenie pre podniky a podnikateľov za firemnú filantropiu Via Bona Slovakia
• vyhlasujeme program podpory marginalizovaných skupín cez Program Malých grantov Svetovej 

banky 
• začíname pracovať s thinktankami a analytickými združeniami v Bielorusku 
• spoluhostíme s OZ Človek v ohrození kubánskeho disidenta a nositeľa Sacharovovej ceny 

Európskeho parlamentu Oswalda Payu
• rozhodujeme sa pre adopciu rodiny kubánskeho politického väzňa Francisca Chaviana, ktorého 

manželku annu začíname pravidelne navštevovať a angažujeme sa za jeho prepustenie
• spolu s OZ Človek v ohrození vyhlasujeme verejnú zbierku na pomoc rodinám 75 zatknu

tých politických väzňov z jari a ich žien Damas de Blanco
• podieľame sa na vypracovaní indexu trvalej udržateľnosti MVo za Slovenskú republiku
• realizujeme dve poznávacie a hodnotiace cesty do Srbska
• prednášame predstaviteľom mimovládneho sektora z Čiernej hory

2003

• poskytujeme prvé pôžičky na samofinancujúce aktivity MVo, pokračujeme v poskytovaní prekleno
vacích pôžičiek 

• vytvárame dobrovoľnícky program KPMG mimovládnym organizáciám 
• spoluzakladáme združenie Business Leaders Forum, ktorého 11 zakladajúci členovia pod

pisujú Memorandum o spoločenskej zodpovednosti firiem
• začíname vydávať BLF Newsletter
• organizujeme prvú výročnú konferenciu o SZF na Slovensku s medzinárodnou účasťou, začíname 

s pravidelným vydávaním správ a analýz o stave bieloruskej spoločnosti
• otvárame dva mládežnícke kluby v Srbsku, v Smedereve a Smederevskej Paľanke
• začíname projekt ekonomických reforiem v Bielorusku 
• cestujeme na prieskumnú cestu do iraku a následne začíname projekt 

tréningov mladých irackých lídrov na Slovensku z MVo, diplomacie a poli
tických strán 

• stávame sa súčasťou siete európskych a amerických MVo, ktoré sa angažujú 
za dodržiavanie ľudských práv a občianskych slobôd na Kube

• iniciujeme verejnú debatu o postojoch SR v EÚ voči Kube
• cestujeme na Kubu odovzdať výnosy verejnej zbierky manželkám 

politických väzňov a ich rodinám

2004
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2005

• organizujeme konferenciu v spolupráci s Davidsonovým inštitútom pri Michigan University: 
Rethinking the way NGos do business a kurz Strategic Management

• vytvárame SlovakBelarus Task Force zameranú na ekonomické reformy a na občiansku 
spoločnosť, za účasti popredných slovenských odborníkov

• pokračujeme v programe tréningu mladých irackých lídrov, zameraný na MVo
• navyšujeme základinu pôžičkového fondu o tri milióny a prvý krát udeľujeme pôžičku nad 500 000 Sk 
• organizujeme druhú medzinárodnú konferenciu o SZF, kde prinášame skúsenosti zo Slovenska
• realizujeme prieskum vnímania SZF slovenskou verejnosťou a sériu seminárov o SZF 
• v rámci Via Bona Slovakia udeľujeme aj ocenenie za mediálny prínos v oblasti podpory témy firem

nej filantropie a SZF
• pokračujeme vo vydávani BLF Newsletter
• spoluvydávame s Panet a Nadáciou integra prvú slovenskú publikáciu o spoločenskej zodpoved

nosti firiem
• spoluhostíme s iRi Zahnyu Litvinu, nezávislú novinárku z Bieloruska, nositeľku Sacharovovej ceny 

Európskeho parlamentu 
• začíname projekt budovania kapacít pre päť srbských mimovládnych organizácií

• realizujeme prieskum inštitucionálnej vyspelosti MVO, nadväzujúc na prieskum z roku 1998, 
pričom sa zameriavame najmä na otázky riadenia, finančného manažmentu a public relations

• pomáhame 20 MVO, aby prezentovali seba a svoje projekty na trhovisku nápadov 
Ideaxchange v Bratislave a v publikácii, ktorá pri tejto príležitosti vznikla

• rozšírili sme náklad BLF Newsletter na 1000 kusov a rozšírili počet strán na 16
• obohacujeme štvrtý ročník konferencie o SZF o ukážky  praktických príkladov SZF zo Slovenska vo 

forme trhoviska, zachytávame ich v Breviári prípadových štúdií členov BLF
• začali sme prednášať na FSEV UK semestrálny kurz o SZF
• skvalitňujeme hodnotiaci proces Via Bona Slovakia a priberáme auditora KPMG, vytvárame vlastnú 

webovú stránku www.viabona.sk
• ponúkame prvýkrát možnosť využiť metodiku merania komunitného investovania Štandard komu

nitné investovanie
• obohacujeme tretí ročník prieskumov vnímania SZF slovenskou verejnosťou o kvalitatívne dáta 

fokusových skupín
• meníme meno programu inštitútu občianskej diplomacie na program Demokratizácie a rozvojovej pomoci
• sústreďujeme sa na podporu analytickej 

komunity v Bielorusku
• spoluzakladáme Kanceláriu pre de

mokratické Bielorusko v Bruseli
• pozývame na Slovensko predstaviteľa 

zjednotenej bieloruskej opozície alexan
dra Milinkieviča

• spoluorganizujeme výstavu Ploty 
hanby, ktorá zachytáva drastické 
porušovania ľudských práv v Číne, 
Bielorusku, na Kube, Severnej Kórei 
a Barme.

• organizujeme semestrálny kurz o 
západnom Balkáne na FF UK a FSEV 

2006
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• spolupracujeme s piatimi MVo v Srbsku na 
projekte medzisektorového partnerstva, v spo
lupráci s DemNet v Maďarsku

• pracujeme s predstaviteľmi integračného odboru 
srbského parlamentu a mladými srbskými poli
tikmi 

• vydávame analýzu stavu irackej občianskej 
spoločnosti 

• organizujeme konferenciu Bratislavské dialógy 
o iraku

• organizuje kampaň solidarity s kubánskym 
hnutím Dámy v bielom: Napíšte im, že nie sú 
sami...

2006

nadácia pontis v médiách

informácie o našej činnosti pravidelne zverejňujeme na našej webovej stránke www.nadaciapontis.sk. V roku 
2007 sme vydali o našich aktivitách 43 tlačových správ. Podľa monitoringu celoslovenskej i regionálnej 
tlače bolo o aktivitách Nadácie Pontis v roku 2007 zverejnených 158 mediálnych výstupov. 
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naša činnosť 
pre Slovensko

podpora mimovládnych organizácií

Jedným z našich hlavných cieľov je podpora dl
hodobej finančnej udržateľnosti, inštitucionálneho 
posilnenia a organizačného rozvoja mimovládnych 
organizácií.

Činnosť neziskových organizácií na Slovensku podpo
rujeme udeľovaním grantov a pôžičiek, iniciovaním 
spolupráce s podnikateľským sektorom a organizo
vaním vzdelávacích podujatí. 

granty udelené v roku 2007

V roku 2007 sme udelili 222 grantov v celkovej 
hodnote 19 ��� 89� Sk. Viac informácií  uvádzame 
vo finančnej správe a na www.nadaciapontis.sk/
granty_2007.

•  grantový program VSE Detské ihriská 2007 – za
meraný na podporu rozvoja (budovania a renovácie) 
detských ihrísk v košickom a prešovskom kraji

•  grantový program ZSE Pozitívna energia pre 
šport 2007 – určený na podporu rozvoja športovísk 
s celoročným využitím 

•  grantový program VSE Energetika 2007  – pod
pora škôl pre nákup učebných pomôcok na základe 
vítaznych žiackých esejí o význame elektrickej 
ener gie v sútaži Energetika 2007
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“Bol vytvorený materiál, ktorý nemá 
v  histórii animovaných rozprávok obdobu. Zvlášť 

pre cieľovú skupinu, t.j sluchovo postihnuté deti je 
veľkým prínosom. Keď si zoberieme, že rozprávka 

Pásli ovce valasi a postavičky Maťko a Kubko je 
pre mnohých z nás legendou dodnes, tak si vieme 
predstaviť, že tieto rozprávky budú ešte pre mnoho 
generácií sluchovo postihnutých detí a dospelých 
večerníčkom, ktorý si budú môcť pozrieť bez toho, 

aby mali z toho menejhodnotný zážitok. Deti sa 
budú môcť zoznámiť s kultúrnym dedičstvom, 

ktoré aj v tejto podobe im ukáže hodnotu 
klasickej slovenskej animovanej rozprávky. 

Takto spracovaná rozprávka bude mať čestné 
miesto vo videoknižnici každej základnej školy 

sluchovo postihnutých detí a jednotlivých centier 
sluchovo postihnutých ľud.”

Peter Marček z asociácie nepočujúcich Slovenska 
sa vyjadril k významu projektu Pásli ovce valasi, 
ktorý bol podporený z nadačného fondu TMobile 

Slovensko, a. s.

pôžičkový program

Ponúkame alternatívny zdroj financovania progra
mových, prevádzkových a rozvojových aktivít nezis
kových organizácií formou preklenovacích a samo
financujúcich pôžičiek.  

od zahájenia programu v roku 2003, sme posky
tli celkovo 59 pôžičiek v celkovej sume viac ako 
�1 mil. Sk. Z toho v roku 2007  9 preklenovacích 

a 2 samofinancujúce pôžičky v celkovej sume 
takmer 6,3 mil. Sk. 
Zoznam organizácií, ktorým sme poskytli pôžičky 
v roku 2007 uvádzame na našej webovej stránke:  
www.nadaciapontis.sk/11809.

Podrobnejšie informácie o pôžičkovom programe 
uvádzame na: www.nadaciapontis.sk/pozicky.

•  zamestnanecký grantový program TMobile po
máha komunite – zameraný na podporu komu
nitných projektov voľnočasových aktivít detí a mlá
deže, na základe odporučenia zamestnancov

•  zamestnanecký grantový program ČSOB 
Finančná skupina – podpora projektov zame
raných na športové a voľnočasové aktivity detí 
a mládeže, vzdelávanie dobrovoľnikov v nezis
kových organizáciach, na základe odporučenia 
zamestnancov 

• grantový program DELL Počítače pre dobrú vec 
– zameraný na iT podporu organizácií v oblasti 
výchovy a vzdelávania

• zamestnanecký grantový program Tesco Stores 
Tesco pre zdravšie mestá – podpora projektov 
so športovým zameraním na základe odporučenia 
zamestnancov 

• grantové programy Accenture: zamestnanec
ký grantový program na podporu projektov špor
tových, voľnočasových, kultúrnych, vzdelávacích 
aktivít pre deti a mládež, na podporu humanizácie 
detských oddelení nemocníc a ďalšie granty pre 
podporu projektu záchrany prírodnych a stavebných 
pamiatok, sociálnych a vzdelávacích projektov

Ďalšie informácie k nadačným fondom jednotlivých 
grantových programov je možné nájsť na www.na
daciapontis.sk/granty.

„Grantový program „Hľadáme ďalší zmysel“ 
kombinuje priamu pomoc jednotlivcom 

s profesionálnou prácou odborníkov z oblastí 
podporovaného zamestnávania pôsobiacich 
v partnerských neziskových organizáciách. 

Nepočujúci a nevidiaci sú dôležitou súčasťou 
zákazníckej základne našej spoločnosti. 

Sme radi, že sme aj vďaka prebiehajúcim 
projektom mohli nahliadnuť hlbšie do ich 
sveta a spoznať problémy, s ktorými každý 

deň zápasia. Veríme, že tento grantový 
program pomôže každému z jeho účastníkov 

prekonať bariéry, ktoré stoja v ceste ich 
úspešnému uplatneniu sa na trhu práce. 
A postupom času presvedčíme čoraz viac 
zamestnávateľov o tom, že aj zmyslovo 

hendikepovaní ľudia im majú čo ponúknuť.“

zhrnul ciele programu Juraj Droba, riaditeľ divízie 
vonkajších vzťahov TMobile Slovensko, a.s.

•  grantový program TMobile Hľadáme ďalší zmy
sel – program rozdelený do troch samostatných 
grantových programov PRE ZaMESTNaNiE, PRE 
PoDNiKaNiE a PRE TaLENT je zameraný na pod
poru zamestnanosti a spoločenskej integrácie ľudí 
so zmyslovým postihnutím
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ideaxchange

Program IDEAXCHANGE realizujeme s cieľom spre
hľadniť neziskový sektor, sprístupniť verejnosti činnosť 
neziskových organizácií na Slovensku a iniciovať 
pritom ich dlhodobé partnerstvá s korporát
nymi či individuálnymi darcami. Túto myšlienku 
uskutočňujeme dvomi projektmi – internetovou 
stránkou www.ideaxchange.sk a podujatím Trho
visko neziskových organizácií.

Na www.ideaxchange.sk prinášame informácie 
o viac ako 140 mimovládnych organizáciách a vyše 
90 aktuálnych projektoch. 
Druhý ročník Trhoviska neziskových organizácií 
sme usporiadali v septembri 2007 v štyroch slo
venských mestách. Hlavným cieľom bolo informovať 
širokú verejnosť o aktivitách vybraných mimo
vládnych organizácií na Slovensku. Každá zo zú
častnených organizácií získala grant vo výške 
10 000 Sk na výrobu vlastných prezentačných 
a propagačných materiálov.
Päťdesiatpäť rôznorodých neziskových organizácií 
prezentovalo verejnosti svoje aktivity na námestiach 
4 miest. okrem priamej komunikácie so zástupca
mi organizácií mohli návštevníci trhoviska hlasovať 
o najzaujímavejší  stánok.

V Bratislave malo 14. septembra na Kamennom 
námestí svoje stánky 25 chránených dielní a orga

nizácií z oblasti ľudských práv, životného prostredia, 
rozvoja kultúry, športu a zdravia. Návštevníkom sa 
najviac páčil stánok Výcvikovej školy vodiacich psov.

V Nitre bol trhovisko pred Divadlom a. Bagara 
sprievodným podujatím Divadelnej Nitry. So svo
jimi aktivitami sa tu 21. septembra predstavilo 10 
organizácií, z ktorých návštevníci najviac ocenili 
prezentáciu Divadelného zoskupenia Le Mon.

Ľubica Ľahká, Nitrianska komunitná nadácia

„Účasť na trhovisku nás uistila v tom, že takéto 
interaktívne aktivity sú veľmi potrebné. Prinieslo 
nám to pocit spolupatričnosti, utužili sa vzťahy, 
jednotlivé organizácie fungovali počas trhoviska 

ako jedna veľká rodina.“

„Trhovisko nám prinieslo hlavne možnosť 
osobnej komunikácie a priestor pre 

priblíženie sa ľuďom.“

Zuzana Wienk, aliancia Fairplay
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V ten istý deň bolo možné navštíviť trhovisko ne
ziskových organizácií aj v Košiciach na Hlavnej ulici 
a v Liptovskom Mikuláši na Nám. osloboditeľov. 
V Košiciach najviac oslovilo návštevníkov svojimi 
aktivitami občianske združenie Usmej sa na mňa 
a v Mikuláši Spoločnosť Kolomana Sokola. 

 “Veríme, že podujatie IdeaXchange bolo aj 
odpoveďou na otázku: Na čo sú nám nadácie 

a čo robia napr. z tých 2 %.“

Henrieta Hrinková, Nadácia Ekopolis

Tento ročník iDEaXCHaNGE usporiadala Nadácia 
Pontis v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadá
ciou, Komunitnou nadáciou Liptov a a&D Global 
Business Relations. Generálnym partnerom poduja
tia je ČSoB Finančná skupina, hlavným partnerom 

je Západoslovenská energetika, a.s. a partnermi sú 
spoločnosti Enel Slovenské elektrárne, a.s., Quinta 
Essentia, spol. s r.o. a Tesco Stores SR, a.s. Mediálni 
partneri sú Boomerang Media, Rádio Expres, denník 
SME a mesačník Stratégie.

 

 

V roku 2007 sme usporiadali tieto vzdelávacie podu
jatia:
• evaluácia projektov (4. december 2007)
Pre slovenské mimovládne organizácie sme uspo
riadali kurz zameraný na zvyšovanie ich zručností 
v oblasti merania dopadu realizovaných projektov 
a programov. Dvadsaťtri účastníkov sa cez riešenie 
praktických príkladov zorientovalo v problematike 
evaluácie projektov, rôznych prístupov, techník a ty
pov hodnotenia realizovaných aktivít. Tréning sa 
uskutočnil za podpory Philip Morris Slovakia s.r.o. 

• zvyšovanie počítačových zručností 
(október – november 2007)
S cieľom uľahčiť a zjednodušiť prácu projektových 
a riadiacich pracovníkov mimovládnych organizácií, 
sme za podpory Cisco Systems Slovakia, s.r.o. zor
ganizovali 6 kurzov výpočtovej techniky. Spolu 80 
účastníkov malo možnosť sa cez riešenie praktických 
príkladov a konkrétnych úloh naučiť efektívne 

využívať programy MS Word, MS Excel, MS Power 
Point a adobe Photoshop. 

• zapájanie dobrovoľníkov z firiem 
(20. jún 2007)
Účastníci tréningu sa zorientovali v problematike 
firemného dobrovoľníctva i jeho možnostiach na Slo
vensku. Dozvedeli sa, ktoré firmy sú prístupnejšie na 
takúto spoluprácu. Získali knowhow ako ponúknuť 
firmám kompetentné partnerstvo a nadviazať oboj
stranne prospešnú spoluprácu. 

• séria seminárov – základy finančného 
plánovania (máj  jún 2007)
Pre 80 manažérskych a riadiacich pracovníkov ne
ziskových organizácií sme v Bratislave organizovali 
tri semináre zamerané na zvyšovanie zručností 
v oblasti finančného plánovania a riadenia finančných 
tokov. Tréning sa uskutočnil za podpory Philip Morris 
Slovakia s.r.o.

„Lepšie som spoznala myslenie firiem.“ 
„Dnešný deň bol veľmi podnetný a motivujúci pre spoluprácu našej MVO s firmami.“ 

„Najdôležitejšie pre mňa bolo uvedomiť si, že sa veci dajú už aj na Slovensku.“ 
„Mám iný pohľad na budúcnosť našej neziskovej organizácie.“ 

Niektoré z hodnotení účastníkov tréningu o firemnom dobrovoľníctve.

vzdelávacie podujatia pre mimovládne organizácie
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nadačné fondy 

Firmám poskytujeme priestor pre zriadenie nadač
ných fondov, prostredníctvom ktorých môžu na vyso
ko profesionálnej úrovni transparentným spôsobom 
realizovať svoje filantropické aktivity. V roku 2007 sme 
administrovali nasledovné nadačné fondy spoločností:

Západoslovenská energetika, a.s.  fond za
meraný na podporu sociálnych, kultúrnych, envi
ronmentálnych, športových i zdravotných projektov 
na západnom Slovensku – zoznam podporených 
projektov v roku 2007 je uverejnený na www.
nadaciapontis.sk/zse.

presadzovanie zodpovedného podnikania

„Chceme podporiť zlepšovanie kvality 
života ľudí a prostredia, v ktorom žijú. 

Mladí i starší obyvatelia by mali mať dostatok 
príležitostí pre celoročné športové aktivity 
a zdravé využívanie svojho voľného času,“

objasnil zámer jedného z grantových programov 
  Pozitívna energia pre šport 2007  hovorca 

Západoslovenskej energetiky, a. s., 
Ján orlovský
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Accenture s.r.o. – fond je zameraný na dve hlavné 
oblasti: pomoc obetiam obchodu s ľuďmi a podporu 
resocializácie väzňov. accenture okrem toho prio
ritne podporuje aj dobrovoľnícke aktivity svojich 
zamestnancov.
Zoznam podporených projektov v roku 2007 je uve
rejnený  na www.nadaciapontis.sk/accenture.

Východoslovenská energetika a.s.  fond 
zameraný na rozvoj východoslovenského regiónu 
predovšetkým v oblastiach vzdelávania, ekológie, 
kultúry a kvality života komunity – zoznam 
podporených projektov v roku 2007 uvádzame na 
www.nadaciapontis.sk/vse.

TMobile Slovensko, a.s. – prostredníctvom fon
du realizovala spoločnosť časť svojich filantropic
kých aktivít v rámci zamestnaneckého grantového 
programu TMobile pomáha komunite. Jeho cieľom 
je inovatívne myšlienky a nápady, ktoré vedú 
k zvýšeniu kvality života v prostredí, v ktorom 
žijú, resp. z ktorého pochádzajú zamestnanci tejto 
spoločnosti. V roku 2007 okrem štvrtého ročníka 
tohto programu TMobile podporil aj prípravu troch 
samostatných grantových programov PRE ZaMES
TNaNiE, PRE PoDNiKaNiE a  PRE TaLENT  pod 
súborným názvom Hľadáme ďalší zmysel, ktoré 
sú zamerané na podporu zamestnanosti ľudí so 
zmyslovým postihnutím. Ďalšie informácie o pod
porených projektoch v roku 2007 sú uverejnené na 
www.nadaciapontis.sk/tmobile. 

Tesco Stores SR, a.s. – fond zameraný na 
zlepšovanie kvality života ľudí v mestách s Tesco 
obchodmi v súlade s  Plánom zodpovedného 
susedstva, ktorý bol spoločnosťou Tesco vyhlásený 
začiatkom roka 2007. Zamestnanecký grantový 
program Tesco pre zdravšie mestá bol v spolupráci 
s Nadáciou Pontis v r. 2007 vyhlásený už druhýkrát. 
Jeho cieľom je pomôcť zákazníkom viesť zdravý 
životný štýl. Kým predchádzajúci ročník programu 
bol zameraný na budovanie či revitalizáciu piatich 
mestských parkov, druhý ročník podporil hromadné 
športové aktivity v ôsmich mestách Slovenska. 
Zoznam podporených projektov v roku 2007 je 
uverejnený  na www.nadaciapontis.sk/tesco.

„Spoločnosť Accenture patrí celosvetovo medzi 
priekopníkov a lídrov v oblasti spoločensky 

zodpovedného prístupu k podnikaniu. V rámci 
nášho komplexného prístupu kladieme vysoké 

nároky aj na našich partnerov v tejto oblasti. 
Som rád, že na Slovensku sme v podobe Nadácie 
Pontis našli strategického partnera, ktorý z nášho 

pohľadu spĺňa aj tie najprísnejšie kritériá. 
Niekoľkoročná spolupráca s našimi priateľmi 
z Nadácie Pontis je pre nás veľkým zážitkom 

a obohacuje nás v rôznych smeroch. Sme radi, 
že sme spolu dokázali veci, na ktoré by iba málo 

firiem na Slovensku našlo odvahu.“

Marek Gešo, riaditeľ pre marketing 
a komunikáciu, accenture

 „Programom chceme pomôcť skrášliť prostredie 
obcí a miest v košickom a prešovskom kraji. 
Chceme, aby tu vyrástli zaujímavé, estetické 
i originálne riešenia detských ihrísk, kde sa 

budú môcť hrať všetky deti z okolia,”

 zhrnula ciele grantového programu Detské 
ihriská 2007 hovorkyňa VSE andrea 

Danihelová
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ČSOB Finančná skupina  fond zameraný na 
podporu projektov v oblastiach podpory komunít, 
ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany 
ľudských práv, ochrany a podpory zdravia, vzde
lávania, podpory športu, poskytovania sociálnej 
pomoci a ďalších. Nadačný fond bol v roku 2007 
v Nadácii Pontis zriadený po prvýkrát a finančný 
vklad fondu tvorí zisk spoločnosti ČSoB FS. V roku 

2007 bolo z fondu podporených 19 projektov 
z rôznych regiónov Slovenska. Zoznam podporených 
projektov v roku 2007 je uverejnený  na 
www.nadaciapontis.sk/csob.

Ďalšie informácie ku grantom v rámci jednotlivých 
fondov je možné nájsť na 
www.nadaciapontis.sk/nadacne_fondy.

business leaders forum

od roku 2004 sme administrátorom 
združenia firiem Business Leaders Fo
rum (BLF). BLF je združením firiem, 
ktoré sa zaväzujú byť lídrami v pre
sadzovaní princípov zodpovedného 

podnikania (ZP). Členovia sa stretávajú 
na pravidelných kvartálnych stretnutiach, 

na ktorých si vymieňajú skúsenosti, plánujú činnosť 
na najbližšie mesiace a formulujú dlhodobé ciele.
Za prvé štyri roky svojej činnosti zorganizovalo 
združenie BLF 4 medzinárodné konferencie a 13 te
maticky zameraných vzdelávacích seminárov a dis
kusných fór, na ktorých sa popri manažéroch z viac 
ako 50 firiem zúčastnili aj desiatky zástupcov PR 
a reklamných agentúr, reprezentantov médií či 
mimovládnych organizácií. V náklade 1000 kusov 
združenie  pravidelne vydáva dvojmesačník BLF 
Newsletter. V roku 2007 vyšlo 6 čísel. Všetky vydania 
sú v elektronickej forme dostupné na internetovej 
stránke BLF (http://www.blf.sk/newsletter). Na 
stránke okrem aktivít BLF zverejňujeme aj ďalšie 
aktuality z oblasti zodpovedného podnikania 
a praktické informácie pre členov BLF.

Podujatia a aktivity BLF v roku 2007:

• IV. ročník konferencie o spoločenskej 
zodpovednosti firiem
Zodpovednosť a úspech – zamestnanci 
a klienti, 17.a 18. máj 2007 

Konferencie sa zúčastnilo 130 manažérov a pred
staviteľov mimovládnych organizácií. Konferen
cia bola rozdelená do štyroch tematických blokov. 
V prvej časti si účastníci konferencie vypočuli po
rovnanie situácie v oblasti spoločenskej zodpoved
nosti na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku 
a  Rakúsku. Druhá časť bola venovaná manažovaniu, 
meraniu, reportovaniu ZP. Popoludňajšia časť bola 
zameraná na vzťah firmy k jej kľúčovým stake
holderom  zamestnancom a klientom. Sprievod
ným podujatím boli pracovné raňajky G3, ktoré 18. 
mája usporiadali Nadácia Pontis a Business Leaders 
Forum spolu s Global Reporting initiative. 

Viac informácií na: www.blf.sk/konferencia2007.



• Preklad smerníc G3 do slovenského jazyka
 V roku 2007 Business Leaders Forum spolu 

s  Nadáciou Pontis vydali Smernice reportovania 
trvalo udržateľného rozvoja v slovenskom jazyku. 
Smernice poskytujú firmám návod, podľa ktorého 
si môžu určiť priority zodpovednosti, ako aj napísať 
zrozumiteľnú a transparentnú správu zameranú 
na kľúčových stakeholderov firmy. 

• Diskusné fórum II. (zodpovedné podnikanie 
firiem a médiá), 3. máj 2007

 Diskusné fórum nadviazalo na podujatie  z roku 
2006, kde vystúpil Simon Walker z Reuters Group. 

Kým cieľom prvého bolo hovoriť s riaditeľmi 
vydavateľských domov a médií o atraktivite témy 
spoločenskej zodpovednosti pre poslucháčov 
a čitateľov, na druhé stretnutie boli pozvaní no
vinári, ktorí sa mohli stretnúť s Lordom Hast
ingsom, globálnym riaditeľom pre spoločenskú 
zodpovednosť, KPMG international a prvým ria
diteľom pre spoločenskú zodpovednosť v BBC. 
Zástupcovia firiem a médií s ním diskutovali o ak
tuálnych skúsenostiach pri angažovaní sa v téme 
bezdomovectva. Partnermi podujatia boli orange 
Slovensko, a.s., U. S. Steel Košice, s.r.o., Provident 
Financial, s.r.o., a Philip Morris Slovakia s.r.o.
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pracovná skupina ENGAGE

Sme administrátorom aktivít pracovnej skupiny 
firiem – ENGaGE, na Slovensku. Firmy združené 
v ENGaGE spájajú svoje skúsenosti v oblasti firem
ného dobrovoľníctva a podporujú zapojenie svojich 
zamestnancov do užitočných komunitných projektov. 
Práca  zamestnancov v prospech  komunít prináša 
prínosy okoliu, ako aj benefity zamestnancom a firme 
samotnej. Firma dobrovoľníckymi aktivitami potvrd
zuje svoje miesto v spoločnosti, čo má priaznivý do
pad aj na jej podnikanie a vzťahy s klientmi. 

Aktivity Engage v roku 2007:

• Pomoc banskoštiavnickej Kalvárii (leto 2007) 
 Zamestnanci spoločností HewlettPackard Slo

vakia, Philip Morris Slovakia zorganizovali v lete 
2007 dobrovoľnícke výjazdy do Banskej Štiavnice 
na pomoc pri záchrane miestnej Kalvárie. 

• Naša Bratislava  (september 2007) 
 Pilotným projektom skupiny Engage bol prvý 



ročník regionálneho dobrovoľníckeho poduja
tia NAŠA BRATISLAVA. Počas dvoch dní vy
še 400 dobrovoľníkov z 20 firiem pomáhalo 
skrášľovať priestory materských centier Hojdana 
a Prešporkovo, maľovali steny Detského domova 
Pohoda, nízkoprahového klubu Kaspian alebo 
skateparkové ihrisko v Petržalke, stavali prírodné 
prekážky v Horskom Parku, zlepšovali podmienky 
pre rast vzácnych rastlín, čistili okolie kaštieľa 
v Rusovciach, pomáhali vytvárať lepšie podmienky 
útulku pre opustené zvieratá na bratislavských 
Poliankach atď. Dobrovoľníci pomohli preložiť do 
angličtiny aj obsah webových stránok charita
tívnych organizácií. Do podujatia sa zapojilo 21 
firiem a organizácií: accenture, aliancia advokátov, 
allen&overy, British Council, Citi, DELL, DLa Piper, 
HewlettPackard, iBM, KPMG, Linklaters, The 
British international School, Millennium000, Pfizer, 
Philip Morris, PricewaterhouseCoopers, Provident 

Financial, Tatra banka, TMobile a Západoslovenská 
energetika. Podrobnejšie informácie o projekte je 
možné získať na www.nasabratislava.sk.

• Zber bateriek 
 Firmy združené v ENGaGE motivujú svojich za

mestnancov k separovanému zberu bateriek 
prostredníctvom praktických zberných kontajne
rov na pracoviskách, prezentujú problematiku 
separovaného zberu a budujú environmentálne 
povedomie. Do programu sa zapojilo 8 členov 
BLF: Citibank (Slovakia), a. s., Dell s.r.o., Hewlett
Packard Slovakia s.r.o.,  Pfizer Luxembourg SaRL 
o.z., Provident Financial, s.r.o.,  Slovak Telekom 
a.s., VÚB, a.s., Východoslovenská energetika, a.s.

Podrobnejšie informácie o skupine Engage sú 
uverejnené na: www.blf.sk/engage.

„Komunitné investovanie na Slovensku začína pomaly prenikať do slovníka vrcholového manažmentu 
spoločnosti. Naráža však na opatrnosť ak nie skepsu nielen v oblasti financovania projektov, ale aj v snahe 
umiestniť takúto aktivitu do štruktúry organizácie a fungovania procesov vo firme. Vedenie spoločnosti je 

alfou a omegou akejkoľvek prace s komunitami, či už sa snažíte pre dobročinné účely získať financie, materiál 
alebo čas zamestnancov. Metodika pomôže nielen sprehľadniť vaše uplynulé aktivity, ale predstavuje 
predovšetkým dobrý nástroj na vypracovanie vyváženej stratégie investovania do komunity - stratégie, 

ktorá zohľadní prínosy pre spoločnosť a firmu zároveň. S jasnou stratégiou a merateľnými výsledkami je 
aj rezistencia včleniť “cudzí prvok” do presne stanovených sofistikovaných procesov vo firme nižšia.“ 

vysvetľuje motiváciu firmy GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. pani Mária Záhorcová 
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Pod naším vedením používalo 
v roku 2007 deväť spoločností 
pôsobiacich na Slovensku už 
po druhý rok medzinárodnú 

metodiku na meranie firem

ného darcovstva a komunitného investovania 
Štandard komunitné investovanie. 

informácie o metodike ŠKi nájdete na:
www.blf.sk/ standard_komunitne_investovanie.

pracovná skupina štandard komunitné investovanie (ŠKI)
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ďalšie významné aktivity na slovensku

cena via bona slovakia za rok 2006
 
Prestížnym ocenením Via Bona Slovakia vyjadru
jeme verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí 
na Slovensku rozvíjajú firemnú filantropiu a snažia 
sa podnikať spoločensky zodpovedne. Siedmy ročník 
ocenenia za aktivity realizované v roku 2006 zazna
menal rekordný počet 106 nominácií, prostredníc
tvom ktorých firmy a podnikatelia súťažili v piatich 
kategóriách. Médiá a žurnalisti mali možnosť uchádzať 
sa o Čestné uznanie za mediálny prínos.

Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov podni
kateľského a mimovládneho sektora, médií a kultúry 
na základe výsledkov individuálneho hodnotenia 
a spoločnej diskusie určila nominácie, ktoré sa dostali 
do druhého kola. V tomto druhom kole – spoločnom 
hodnotení – boli 12. apríla 2007 pod dohľadom 
zástupcu spoločnosti KPMG Slovensko určení víťazi 
jednotlivých kategórií. Mená víťazov v šiestich kate
góriách a jedného špeciálneho ocenenia Nadácia 
Pontis predstavila na slávnostnom gala večere 
26. apríla 2007 v bratislavskej design factory.

Hlavná cena pre veľké podniky
Všeobecná úverová banka, a.s. 
Hlavná cena pre malé a stredné podniky
ANASOFT APR, spol. s r.o. 
Cena za dlhodobé partnerstvo
TPD, spol. s r.o. 
Cenu za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne
Stavebniny Marián Grígeľ 
Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Čestné uznanie za mediálny prínos
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 
Čestné uznanie za nezištnú pomoc
Kníhtlačiareň Gerthofer

Generálnym partnerom 7. ročníka ocenenia bola 
spoločnosť Citi. Partnermi sa stali Západoslovenská 
energetika, a.s., DLa PiPER a design factory. Mediál
nymi partnermi ocenenia boli denník SME, týždenník 
TREND, mesačník Stratégie, dvojmesačník Efekt, TV 
JoJ a Ta3. Hodnotiaci proces prebiehal pod dohľadom 
KPMG Slovensko. Podrobnejšie informácie o ocenení 
sú zverejnené na www.viabona.sk.

• spoločenská zodpovednosť firiem v žilinskom 
regióne

 seminár  (30. október 2007)
 Seminár bol súčasťou projektu, ktorý má za cieľ 

zmapovať a posilniť spoločenskú zodpovednosť v ôs
mich európskych krajinách (Slovensko, Lotyšsko, 
Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Macedónsko, Bulhar
sko a Turecko). Podujatie sme usporiadali spolu s Roz
vojovým programom oSN (UNDP), mestom Žilina 
a  spoločnosťou Kia Motors Slovakia, s.r.o. Zúčastnilo 
sa ho viac než 25 predstaviteľov podnikateľského, 
mimovládneho a verejného sektora. 

• kurz o spoločenskej zodpovednosti firiem
 semestrálny kurz (letný semester 2007)
 Druhý ročník kurzu Spoločenská zodpovednosť 

firiem prebiehal počas letného semestra školského 
roku 2006/2007. Jedenásť prednášok pre 20 
študentov odboru aplikovanej a pracovnej psy
chológie Fakulty ekonomických a sociálnych vied 
UK v Bratislave zabezpečili a zrealizovali pracovní
ci Nadácie Pontis ako aj niektorí predstavitelia 
združenia BLF. Kurz získal v novembri akreditáciu 
Ministerstva školstva SR.

„Firmy a podnikatelia sú súčasťou nášho 
sveta a ja oceňujem, že dokážu nachádzať aj 
iné než ziskové aspekty svojej činnosti. Via 
Bona Slovakia je tu preto, aby vyzdvihla a 

motivovala. Súdiac podľa doterajšej odozvy 
sme na dobrej ceste.“

Branislav Cehlárik, 
Public affairs officer, Citibank (Slovakia) a.s.

vzdelávacie podujatia v oblasti zodpovedného podnikania
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cena jána langoša

V decembri roku 2007 sme v spolupráci s Nadáciou 
Jána Langoša po prvý krát udelili Medzinárodnú 
cenu Jána Langoša. Prvým laureátom tejto ceny 
sa stal minister zahraničných vecí Českej republiky 
Karel Schwarzenberg. Cenu si prevzal na slávnost
nej ceremónii v bratislavskom Župnom dome. Cena 
je určená osobnostiam, ktoré významnou mie
rou prispeli k odhaľovaniu pravdy a posilňovaniu 

občianskej odvahy. V zahraničnej politike EÚ tento 
odkaz v uplynulom roku dôsledne zastával a pre
sadzoval práve český minister Karel Schwarzen
berg. Udelenie Medzinárodnej ceny Jána Langoša je 
zároveň ocenením jeho celoživotného angažovania 
sa v tomto smere aj pred rokom 1989 z druhej stra
ny bývalej Železnej opony.

autor  Peter Žákovič, SME

balkánske štúdiá

V decembri 2007 sme získali akreditáciu Minister
stva školstva SR na kurz Balkánske štúdiá pre 
pokročilých. Štúdiá sú cyklom odborných semi
nárov pre ľudí z rôznych sektorov (štátny sektor, 
mimovládne organizácie, médiá, súkromný sek
tor).  V roku 2007 sme úspešne ukončili prvý ročník 
štúdií (máj 2007). V októbri 2007 sa nám podarilo 
otvoriť druhý ročník štúdií, do ktorého sa zaregis
trovalo 22 poslucháčov. Títo ukončia kurz v apríli 
2008. V rámci druhého ročníka sa uskutoční spolu 
12 seminárov, medzi prednášajúcimi sú napríklad 
Eduard Kukan, bývalý minister zahraničných vecí 
SR, alebo František Lipka, predseda referendovej 

komisie v Čiernej Hore v roku 2006. oba ročníky 
organizujeme v spolupráci s viedenským inštitútom 
pre dunajský priestor a strednú Európu.
okrem kurzu pre pokročilých organizuje Nadá
cia Pontis v spolupráci s Ústavom európskych 
štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociál
nych a ekonomických vied UK a Katedrou politoló
gie Filozofickej fakulty UK aj Balkánske štúdiá 
pre univerzitných študentov. V roku 2007 sa 
uskutočnili štúdiá v letnom (február – máj) aj zim
nom semestri (september – december). Celkovo sa 
na nich zúčastnilo 33 študentov Univerzity Komen
ského v Bratislave.



V roku 2007 sme zorganizovali rôzne verejné podu
jatia, diskusie, tlačové besedy a rôzne iné akcie, 
ktorými sme slovenskej verejnosti sprostredkovali 
informácie o situácií v krajinách, ktoré sú cieľovými 
krajinami našej pomoci v oblasti demokratizácie 
a  rozvojovej pomoci.

Pripravili sme 6 verejných podujatí o Srbsku a re
gióne západného Balkánu, výstavu o voľbách v Bielo
rusku a dve verejné podujatia o situácii na Kube. 
Uvádzame niektoré z významnejších podujatí, ktoré 
zarezonovali v slovenskej verejnosti.

Verejné podujatie Klietka solidarity sme zorgani
zovali pri príležitosti 4. výročia masového zatýkania 
predstaviteľov a aktivistov občianskej spoločnosti 
na Kube. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 
sa 16. marca 2007 nechali na symbolickú jednu 
minútu zavrieť do Klietky solidarity viaceré osob
nosti kultúrneho a politického života na Slovensku. 
Viac informácií o tejto akcii nájdete na stránke: 
www.nadaciapontis.sk/klietka_solidarity.

V dňoch 20. – 21. júna 2007 sme usporiadali sériu 
podujatí pod názvom Srbské dni 2007 na Sloven
sku, z ktorých najpútavejšia bola výstava fotografií 
renomovanej srbskej fotografky Goranky Matić. 
autorka priniesla portréty srbskej spoločnosti 
z rokov 19912001, obdobia režimu Slobodana 
Miloševiča. Na vernisáži k výstave v Stredoeuróp
skom dome fotografie sa zúčastnila aj autorka.  
  
V novembri 2007 sme na Slovensku zorganizovali brí
fing, kde sme pre predstaviteľov Ministerstva zahra
ničných vecí SR a zástupcov krajín V4, Nemecka a Slovin
ska prezentovali najnovšie fakty o stave občianskej 
spoločnosti v Bielorusku ako aj naše odporúčania.

V spolupráci so študentmi Karlovej Univerzity v Prahe 
a Katedrou politológie filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave sme v priestoroch UK na 
Šafárikovom námestí v Bratislave pripravili výstavu 
fotografií Voľby bez voľby, ktoré zachytávajú 
udalosti z obdobia prezidentských volieb v Bielorusku 
v marci 2006. Výstava bola verejnosti k dispozícii od 
10. decembra 2007 do konca februára 2008. 
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V júni 2007 hodnotiaca komisia v zložení František 
Lipka (MZV), Pavel Urban (SiTa), Július Lőrincz 
(nezávislý žurnalista), Eva Škorvánková (Filozo
fická fakulta UK) a Milan Šagát (Nadácia Pontis) 
rozhodla, že víťazom 3. ročníka súťaže o najlepšiu 
diplomovú prácu na tému západný Balkán sa stal 
Lukáš Lukáč z Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. Témou jeho diplomovej 
práce bola Bosna a Hercegovina – Súčasný stav 
a možnosti ďalšieho rozvoja krajiny. Hlavnú cenu, 
študijný pobyt na letnej škole na ostrove Šipan, 
ktorú do súťaže venovalo Veľvyslanectvo Chorváts
ka v Bratislave, odovzdal víťazovi Miroslav Lajčák, 
Vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva 
a  Zvláštny vyslanec EÚ v Bosne a Hercegovine, kto
rý zároveň prebral nad súťažou záštitu. Celkovo sa 
do súťaže prihlásilo 6 súťažiacich. V októbri 2007 
Nadácia Pontis vyhlásila 4. ročník súťaže, ktorý bude 
ukončený v lete 2008. Mediálnym partnerom sa stal 
časopis Zahraničná politika.

súťaž o najlepšiu diplomovú prácu na tému západný balkán

zvyšovanie povedomia o situácii v našich cieľových krajinách na slovensku
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Pri príležitosti Dňa ľudských práv 10. decembra 
2007 sme vydali vyhlásenie hodnotiace sloven
skú zahraničnú politiku z aspektu presadzova
nia zahraničnej politiky založenej na hodnotách 
ľudských práv a občianskych slobôd.

okrem toho sme nezostali mlčať v prípade udalostí, 
ktoré podľa nášho názoru môžu Slovenskú republi
ku zaradiť medzi krajiny s nedostatkom rešpektu 
k ľudským právam a demokratickým hodnotám. 
Uvádzame niektoré najvýznamnejšie.

Takýmto bolo aj vyhlásenie k účasti premiéra na 
recepcii Kubánskeho veľvyslanectva 11. januára 
2007 pri príležitosti oslavy Kubánskej revolúcie, ktorá 
umožnila nástup komunistického režimu na Kube.
iniciovali sme výzvu predstaviteľov slovenských mi

movládnych organizácií ministrovi zahraničných vecí 
SR, v ktorej apelovali na ministra aby Slovenská 
republika nepodporila kandidatúru Bieloruska 
za člena Rady OSN pre ľudské práva vzhľadom na 
hrubé porušovanie základných ľudských práv v krajine. 
Slovenské mimovládne organizácie zároveň vyjadrili 
solidaritu s mimovládnymi organizáciami v Bielorusku. 

Počas návštevy prezidenta Kazašskej republiky Nursul
tana Nazarbajeva 21. novembra 2007 sme zazname
nali nelichotivý incident, pri ktorom bola zatknutá 
kazašská opozičná aktivistka Bali Marzec, no
vinárka protestujúca voči porušovaniu ľudských práv 
v Kazachstane. K zadržaniu došlo napriek tomu, že 
protest bol riadne ohlásený na príslušných úradoch. 
Naše vyhlásenie žiadajúce dôsledné prešetrenie celej 
udalosti sme adresovali ministrovi vnútra.

Ku koncu októbra 2007 sme za celé obdobie trvania 
zbierky (september 2003 – október 2007) zazna
menali výnos 734 883,71 Sk. Za obdobie jedné
ho roka (október 2006 – október 2007) sme vďaka 
individuálnym darcom, ako aj adopciám kubánskych 
politických väzňov slovenskými politikmi vyzbierali 
175 372,77 Sk, z ktorých bolo 144 952 Sk doručených 

na Kubu 22 rodinám v priebehu rokov 2006 a 2007. 
Zostávajúce finančné prostriedky prerozdelíme v ro
ku 2008 prostredníctvom dobrovoľníkov cestujú
cich na Kubu. Cesty dobrovoľníkov hradíme z iných 
zdrojov. Číslo účtu verejnej zbierky je: 
40 200 364 63/3100 vo Volksbank.

vyhlásenia k aktuálnym udalostiam v našich cieľových krajinách

verejná zbierka na pomoc rodinám politických väzňov na kube
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pomoc jednotlivcom a komunitám

kuba

V roku 2007 sme pripravili tri cesty dobrovoľníkov 
na Kubu, ktorí rodinám politických väzňov doručili 
finančnú a inú materiálnu pomoc. Finančné prostriedky 
pochádzajú z verejnej zbierky, ktorú sme s organizá
ciou Človek v ohrození vyhlásili v roku 2003 ako reak
ciu na masové zatýkanie a súdne procesy s disidentmi 
a občianskymi aktivistami na Kube z jari 2003. 
V rámci akcie solidarity Napíšme im, že nie sú 
sami, ktorú sme vyhlásili 28. novembra 2006, sme 
vo februári zaslali takmer 300 pozdravov kubán
skym politickým väzňom a aktivistkám kubánskeho 
hnutia Dámy v bielom. Medzi odosielateľov pozdra
vov sa pridali aj: európsky komisár Ján Figeľ, po
slanec NR SR Pavol Hrušovský, poslankyne NR SR 
iveta Radičová, Emília Müllerová, poslankyňa EP 
Edit Bauer a ďalší poslanci a europoslanci, ktorí majú 
symbolicky adoptovaných kubánskych politických 
väzňov a pravidelne ich finančne podporujú.
To, že naše aktivity pre kubánskych disidentov 
majú zmysel a výsledky dokazuje aj prepustenie 

najdlhšie väzneného politického väzňa Francisca 
Chaviana Gonzálesa, ktorý bol po 13 rokoch väze
nia 10. augusta 2007 prepustený na slobodu. Fran
cisca Chaviana Gonzálesa si Nadácia Pontis v roku 
2004 symbolicky adoptovala a  finančne pomáhala 
a pomáha jeho rodine. Vo väzniciach na Kube však 
naďalej zostáva viac ako 200 politických väzňov.

srbsko a západný balkán

V novembri 2007 sme úspešne ukončili projekt Posil
nenie úlohy Srbského parlamentu a mladých poli
tikov v procese európskej integrácie. Jeho súčasťou  
boli odborné semináre, školenia a študijné pobyty 

účastníkov na Slovensku a v Bruseli, ktoré sprost
redkovali praktické skúsenosti Slovenska v oblasti 
integrácie do EU. Projekt prebiehal v období mesia
cov marec 2006 – november 2007. 

bielorusko

V roku 2007 sme udelili 9 grantov pre bieloruských 
analytikov. V novembri 2007 sme na Ukrajine pri
pravili jesennú školu pre 20 mladých bieloruských 
lídrov. Študijnú cestu do Bruselu pre mladých 
bieloruských lídrov sme zorganizovali v máji 2007. 

Účastníci navštívili viacero predstaviteľov orgánov 
Európskej únie. Podobnú študijnú cestu sme v mar
ci 2007 zorganizovali pre predsedu demokratic
kých odborov v Bielorusku a riaditeľku orga
nizácie právnej pomoci.
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srbsko a západný balkán

V uplynulom roku 2007 sme poskytli spolu 17 tré
ningov, seminárov či konzultačných stretnutí 
pre 18 mimovládnych organizácií z rôznych regiónov 
v Srbsku. Spolu sme uskutočnili 1� pracovných 
ciest do Srbska a iných krajín regiónu.
Vo februári sme úspešne uzavreli spoločný projekt 
Nadácie Pontis a maďarskej nadácie DemNet. 
Projekt, finančne podporený nadáciou Sasakawa 
Peace Foundation, sa zameral na posilnenie piatich 
mimovládnych organizácií v južnom a strednom 
Srbsku. Projekt im pomohol posilniť a vybudovať ich 

inštitucionálne, organizačné a manažérske kapacity. 
V marci roku 2007 sme študijnou cestou do Srbska 
spustili projekt Podpora udržateľnosti srbských 
mimovládnych organizácií prostredníctvom 
skúseností Slovenska v oblasti spoločenskej 
zodpovednosti firiem. identifikovali a vybrali 
sme 12 srbských mimovládnych organizácií, ktoré 
sme zapojili do projektu. organizácie získajú prak
tické skúsenosti a knowhow potrebné na vytvore
nie partnerstiev so súkromným sektorom. Projekt 
potrvá do októbra 2008.  

podpora mimovládnych organizácií 

Medzi naše činnosti pre jednotlivcov a komunity 
patrí aj občianska diplomacia na Slovensku, na 
úrovni Európskej únie či iných medzinárodných 
fórach. Napríklad, v júni 2007 sme pre členov 
pracovnej skupiny pre Východnú Európu s Strednú 
áziu (CoEST) v Rade Európskej únie pripravili brífing 
o Bielorusku.

okrem toho vydávame rôzne analýzy a odporúčania, 
ktoré zachytávajú zmeny v občianskej spoločnosti 
v našich cieľových krajinách. V roku 2007 sme pu
blikovali 5 rôznych analýz o Bielorusku a 2 sprá
vy o Srbsku a západnom Balkáne. Správy a ana
lýzy sú dostupné na adrese: 
www.nadaciapontis.sk/newsfromcountries.

ďalšie významné aktivity pre zahraničie

Pre ďalšie informácie o nadácii kontaktujte:

alexandra Vašinová, PR manažérka – podpora mimovládnych organizácií a zodpovedného podnikania na Slovensku
Vladimír Vladár, PR manažér – demokratizácia a rozvojová pomoc v zahraničí 

bielorusko

inštitucionálne sme podporili fungovanie Bielo
ruského inštitútu pre strategické štúdie (BiSS). 
Zároveň sme podporili aj priame aktivity inštitútu. 

Podporili sme napríklad septembrovú konferenciu 
BiSS v Kyjeve. 

Nadácia Pontis
Grösslingová 59
811 09 Bratislava
tel.: (421 2) 5710 8111 
fax: (421 2) 5710 8125 
pontis@nadaciapontis.sk 
pontis@pontisfoundation.sk 
www.nadaciapontis.sk      

registračné číslo nadácie: 203/Na  96/463
iČo: 317 848 28
DiČ: 2021531512
číslo bankového účtu: 4020036404/3100, 
VoLKSBaNK Slovensko a.s.
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Prehľad poskytnutých grantov (vyplatených splátok) Nadáciou 
Pontis v roku 2007

Nadačný fond Západoslovenská energetika  Nadácia Pontis

Názov projektu Názov organizácie (prijímateľ grantu) Výška grantu

Cyklotrasy na západnom Slovensku Slovenský cykloklub, západné Slovensko 1 070 000 Sk 

Konvergencie oZ Konvergencie, západné Slovensko 640 000 Sk 

52. Mimoriadna aukcia súčasného 
slovenského výtvarného umenia

Nadácia  Centrum súčasného umenia, Bratislava 550 000 Sk 

Rozvoj Slovanského nábrežia v Devíne, 
Realizácia cyklotrasy 

oZ Bicyba, Bratislava 323 640 Sk 

Bezbariérový chodník
oZ Perspektíva  obč. združenie pre telesne postihnuté 
deti a mládež, Bratislava

180 000 Sk 

Zážitková a relaxačná terapia pre deti s 
telesným znevýhodnením

oZ Perspektíva  obč. združenie pre telesne postihnuté 
deti a mládež, Bratislava

10 000 Sk 

Multifunkčné ihrisko pre našu školu
Základná škola s materskou školou Moravany nad 
Váhom

300 000 Sk 

areál zdravia obec Trebatice 300 000 Sk 

areál zdravia, oddychu a relaxácie detí 
mládeže a dospelých

Základná škola Blatné 300 000 Sk 

Viacúčelové školské športové ihrisko 
Uhrovec

obec Uhrovec 264 665 Sk 

Telocvičňa SoU  športové a spoločenské 
centrum tekovského regiónu

Stredné odborné učilište strojárske, Kozmálovská cesta 
9, Tlmače

145 399 Sk 

Multifunkčná hracia plocha Základná škola Jedľové Kostoľany 300 000 Sk 

Školský športový areál Základná škola s materskou školou Dvorec 180 000 Sk 

Modernizácia školskej telocvične Základná škola Šaľa, Bernolákova ul. č.1 132 000 Sk 

Či v zime, či v lete cvičíme vesele... obec Topoľnica 95 600 Sk 

Pozitívna energia pre šport 2007 Základná škola s materskou školou s VJSaM 300 000 Sk 

obnovenie a rozšírenie spoločného 
športového areálu

Gymnázium M.R.Štefánika a Gymnázium i. Madácha s 
VJM v Šamoríne

295 440 Sk 

Zóna aktívneho oddychu pri penzióne pre 
seniorov v Trenčíne

Mesto Trenčín 297 690 Sk 

Lepší skatepark v Petržalke oZ Nová nádej Slovensko, Bratislava 87 000 Sk 

Zlatý gól pre Petržalku Saleziáni don Bosca, Bratislava 296 700 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo oZ odyseus, Bratislava 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo občan a demokracia, Bratislava 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Brána do života, Bratislava 10 000 Sk 
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Nadačný fond Západoslovenská energetika  Nadácia Pontis

Názov projektu Názov organizácie (prijímateľ grantu) Výška grantu

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo SKC Dotyk, Beckov 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo aliancia Fair Play, Bratislava 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Slovenský červený kríž, Bratislava 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo oZ Človek v ohrození , Bratislava 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Slovenský Výbor pre UNiCEF, Bratislava 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Lesoochranárske zoskupenie VLK;  Tulčík  10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Slovenská ornitologická spoločnosť, Bratislava 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo
Nezábudka  združenie na pomoc rodinám so 
zdravotne postihnutými deťmi, Tureň

10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Dom sociálnych služieb  MoST, n.o., Bratislava 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Liga proti rakovine, Bratislava 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
Výcviková škola vodiacich psov, Bratislava

10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Detský fond SR, Bratislava 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev 
ako dar, Bratislava

10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Bratislava 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo DoMKa  Združenie saleziánskej mládeže, Bratislava 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Nová nádej Slovensko, Bratislava 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo aiESEC Slovensko, Bratislava 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Nitrianska komunitná nadácia, Nitra 100 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Komunitna nadácia Liptov, Liptovský Hrádok 100 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Slovenský skauting; Bratislava 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Maják, n.o.;   Zdoba 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Združenie príbuzných a priateľov Radosť; Košice  10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo oZ Usmej sa na mňa, Košice 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo oZ Eko ľudia, Košice 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo oZ Resuscitácia, Prešov 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo
artEst  polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej 
mládeže, Košice

10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo oZ EsFem, Prešov 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím, Vranov nad Topľou 

10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Združenie Strom, Košice 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Liga proti rakovine v SR, pobočka Košice 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo oZ inklúzia, Bratislava 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Dom Svitania, Jakubov 10 000 Sk 

iDEaXCHaNGE  podpora PR aktivít MNo Nadácia Ekopolis, Bratislava 10 000 Sk 

organizačný rozvoj programu Kaspian Nová nádej Slovensko, Bratislava 350 000 Sk 

Rekonštrukcia azylového domu Slovenské krízové centrum DoTYK, Beckov 347 614 Sk 

Vladimír Cvečka  Podpora športu TP občanov Slov. zväz tel. postihnutých – okr centrum Senica 100 000 Sk 

Energia pre detské srdcia
Nadácia Detského kardiocentra Slovenskej republiky, 
Bratislava

40 000 Sk 

odklínanie hradov Slovenský Skauting, západné Slovensko 55 000 Sk 

Spolu  7 500 748 Sk 
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Nadačný fond Východoslovenská energetika  Nadácia Pontis

Názov projektu Názov organizácie (prijímateľ grantu) Výška grantu

Výber a podpora mládeže pre parašutistický 
šport aeroklub Košice 600 000 Sk 

Lepšie podmienky pre choré deti v nemocnici Zlatý kľúčik n.f., Košice 120 000 Sk 

Galéria abilympiáda ZoM Prešov 180 000 Sk 

Harmonický skalpel Ľubovnianska nemocnica, Stará Ľubovňa 650 000 Sk 

Prechod mládeže do vrcholového športu zrakovo 
postihnutých v zjazdovom lyžovaní v SR

oZ Sociálny klub nevidiacich a slabozrakých 
športovcov, Levoča 540 000 Sk 

Viac športu pre deti 1. Baseballový klub Slávia UPJŠ Košice 50 000 Sk 

Revitalizácia futbalového štadióna Mladí športovci Dunajskej Lužnej 150 000 Sk 

Prevencia proti nádorovým ochoreniam žen. 
rodidiel oZ Zdravie našim ženám, Košice 540 000 Sk 

Detské ihrisko v Zoo Zoo Košice 200 000 Sk 

Cvičné fimy na obch. akadémii Watsonova 61 
Košice Rada akadémia, Košice 63 000 Sk 

Cvičné fimy na obch. akadémii Watsonova 61 
Košice Rada akadémia, Košice 7 000 Sk 

Ultrazvukový systém Envisor C Philips Neinvestičný fond Podunajské Biskupice 
(Letokruhy) 135 000 Sk 

Pomoc,  pomôže ľuďom kraja pod Duklou oZ Chránime kraj pod Duklou, Svidník 90 000 Sk 

Tenis mládeži TK akademik Košice 90 000 Sk 

Zriadenie jednotky intenzívnej starostlivosti Nadácia východoslovenského onkologického 
ústavu v Košiciach 180 000 Sk 

VeSElé Pontis ihrisko Základná škola s materskou školou Lomné 140 000 Sk 

Detský areál  Lažany obec Lažany 150 000 Sk 

Zriadenie detského ihriska v Dvorníkoch obec DvorníkyVčeláre 50 000 Sk 

Výstavba viacúčelového ihriska v meste Dobšiná Mesto Dobšiná 100 000 Sk 

Detská cyklodráha Telovýchovná jednota Slávia Stropkov 100 000 Sk 

Detské dopravné ihrisko Základná škola Sídlisko ii, Vranov nad Topľou 99 991 Sk 

Detské ihrisko obec Dlhá Ves 70 000 Sk 

Detské ihrisko pre deti MŠ ZŠ s MŠ Helcmanovce 100 000 Sk 

Kreativita deti na detskom ihrisku obec Teplička 50 000 Sk 

Detská cyklodráha obec Senné 100 000 Sk 

Rekonštrukcia polyfunkčného ihriska Domka  Združenie saleziánskej mládeže, 
stredisko Rožňava 120 000 Sk 

Detské dopravné ihrisko pre všetkých Mesto Humenné 120 000 Sk 

„Miesto, po ktorom túžia DETi...“ obec Kružlová 50 000 Sk 

„Za lepší Sekčov“ Slovenský skauting 112. zbor Prameň Prešov 
– Sekčov 120 000 Sk 

Vybavenie učebne ZŠ Grundschule Medzev 20 000 Sk 

Načítavanie knihy pre zrakovo postihnuté deti Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 54 975 Sk 

Práca s internetom v prostredí klasickej triedy ZŠ Hviezdoslavova, Revúca 15 000 Sk 

Skvalitnenie vyučovacieho procesu Základná škola Mierová 1, Strážske 15 000 Sk 

Multifunkčná športová plocha Stredná zdravotnícka škola, Michalovce 10 000 Sk 

Nákup učebných pomôcok Základná škola, Poprad 10 000 Sk 

Energetika 2007 ZŠ Gorkého Trebišov 20 000 Sk 

Detské ihrisko „Motýlik“ obec Zemplínska Teplica 80 000 Sk 
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Nadačný fond Východoslovenská energetika  Nadácia Pontis

Názov projektu Názov organizácie (prijímateľ grantu)        Výška grantu

Literárna súťaž „Energetika 2007“  učebné 
pomôcky ZŠ Bajerov 10 000 Sk 

otvorená škola  Šťastné deti Materská škola, Košice 60 000 Sk 

Načítavanie knihy pre zrakovo postihnuté deti Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 115 888 Sk 

Projekt VSE pre mladé talenty  TRiáDa Vidiecka asociácia mládeže – VaM, Stará 
Ľubovňa 12 000 Sk 

Komplexný program zvyšovania záujmu 
mladých ľudí z prešovského a košického 
kraja o vedu prostredníctvom ich zapojenia 
do súťaže Európskej komisie European 
Union Contest for Young Scientists

oZ Mladí vedci Slovenska, Kluknava 12 500 Sk 

Projekt VSE pre mladé talenty  „JaTYMY 
(...a čo VY?)

Študentská spoločnosť pre politické vedy, o.z., 
Prešov 15 000 Sk 

odklínanie východoslovenských hradov Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť 560 000 Sk 

Rozvoj osobnosti mládeže pomocou súťaží a 
olympiád z matematiky a informatiky Združenie STRoM, Košice 170 000 Sk 

Prešovská mládež na ceste k aktívnemu 
občianstvu ii Regionálna rada mládeže Prešovského kraja 103 500 Sk 

Spolu  6 248 854 Sk

 Nadačný fond TMobile v Nadácii Pontis

Názov projektu Názov organizácie (prijímateľ grantu) Výška grantu

Kurz posunovej reči nepočujúcich, 
Miss nepočujúca Slovensko 2007 asociácia nepočujúcich Slovenska 547 622 Sk 

Bazálna stimulácia u detí po operáciách srdca Detské kardiocentrum SR 44 799 Sk 

Fifidielka v akcii Materské centrum Fifidlo, Stupava 39 959 Sk

ZDRaVÉ DETi  ZDRaVá ŠKoLa  ZDRaVá 
BUDÚCNoSť Materská škola, Kremnica 40 000 Sk 

Snehuliaci na Petržalskom korze občianske združenie Rodinka.sk, Bratislava 40 000 Sk 

Revitalizácia detského ihriska  pieskoviská Materská škola, Liptovský Mikuláš 40 000 Sk 

Kolo, kolo mlynské Materské centrum Bublinka, Devínska Nová Ves 40 000 Sk 

objavme opäť kúzlo knihy Základná škola s materskou školou oravská 
Lesná 39 933 Sk 

Zdravé dieťa, šťastné dieťa Meduška, n.o., Trnava 30 000 Sk 

Znižovanie zvýšeného arteriálneho krvného tlaku 
a prevencia srdcovocievnych chorôb a hroziacej 
obezity u detí prostredníctvom pravidelného, efek
tívneho využívanie Detského cvičebného centra

ZŠ a MŠ internátna pre sluchovo postihnutých, 
Bratislava 40 000 Sk 

ostrov radosti nielen pre deti Základná škola Pankúchova, Bratislava 35 000 Sk 

Dopravné ihrisko Základná škola Budkovce 37 500 Sk 

Domček „VEVERiČKa“ pre malých jasličkárov Detské jasle Tbiliská, Bratislava 34 780 Sk 

Pásli ovce valasi Slovenský zväz sluchovo postihnutých, 
Bratislava 39 750 Sk 

Nerozbi si nos! SRRZ  RZ pri MŠ, Modra 39 736 Sk 

Dopravné ihrisko s pohybovooddychovým 
areálom Materská škola, Radvanská 28, Banská Bystrica 40 000 Sk 



 Nadačný fond TMobile v Nadácii Pontis

Názov projektu Názov organizácie (prijímateľ grantu) Výška grantu

Projekt Sen
FNsP Ružinovska 6, NsP akad. El.Derera, 
ii.Neurologická klinika, Pracovisko Kramáre, 
Bratislava

39 000 Sk 

Čriepky Historická spoločnosť ivanky, ivanka pri Dunaji 1 599 Sk 

Zelený stôl Klub stolného tenisu Kremnica 4 000 Sk 

Veselé kilogramy odborné učilište internátne Želovce 4 000 Sk 

Úprava školského dvora pri Základnej škole v 
Hamuliakove

občianske združenie pri Základnej škole a 
Materskej škole v obci Hamuliakovo 4 000 Sk 

Priblížme sa k sebe Mesto Svätý Jur 4 000 Sk 

Škôlka plná zábavy MŠ Hliny Vi., Žilina 4 000 Sk 

ihrisko na plážový volejbal občianske združenie Nelegal, Nové Zámky 3 800 Sk 

Radosť z pohybu v blízkosti domova obec Veľké Úľany 40 000 Sk 

Stráženie hniezda orla skalného v NP  Veľká Fatra Zo SZoPK „Šiprúň“ Ružomberok – občianske 
združenie 4 000 Sk 

Svadba na Zemplíne ZŠ s MŠ Rakovec nad ondavou 4 000 Sk 

altánok pre hru, učenie a zábavu Materská škola Nábrežná, Nové Zámky 3 470 Sk 

Skvalitňujeme živitné prostredie detí Materská škola Hliník nad Váhom 4 000 Sk 

Podpora vzniku a rozbehnutie detského 
florbalového športového oddielu 
ŠK Hargašova pri ZŠ v ZB

Bystrický svet najmenších, Záhorská Bystrica 4 000 Sk 

Pozri, čo dokážem celkom sám ! Špeciálna základná škola Šaľa 4 000 Sk 

Výstava fotografií sluchovo postihnutých Myslím – rozvoj myslenia nielen pre sluchovo 
postihnutých, Bratislava 4 000 Sk 

Detský flklórny súbor Leváranek: obnova 
fašiangových tradícií v obci Čisté srdce, o.z., Veľké Leváre 3 200 Sk 

oddychovo relaxačný kútik Domov sociálnych služieb pre dospelých Straník, 
Žilina 4 000 Sk 

iNFoKLUBinternetová študovňa občianske združenie Pre púchovskú mládež, 
Púchov 4 000 Sk 

Maľovaný rok očami detí občianske združenie MŠ Myjavská, Bratislava 2 003 Sk 

Trenčín  mesto fotografov Trenčianska nadácia, Trenčín 4 000 Sk 

Telepov náučný chodník Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné 
Karpaty, Snina 4 000 Sk 

Výstavba všešportového areálu 
alebo nie všetkých nás baví futbal Športový klub Partizán Čierny Balog 4 000 Sk 

Šport nás spája Centrum komunitného rozvoja, Nitra 3 149 Sk 

Spolu  1 �89 �99 Sk 
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Nadačný fond spoločnosti accenture a Nadácie Pontis

Názov projektu Názov organizácie (prijímateľ grantu) Výška 
grantu

Záchrana BŠ Kalvárie Nadácia BadenPowella, Banská Štiavnica 102 600 Sk 

iT Camp pre deti z detských domovov Pro Vida, Bernolákovo 34 200 Sk 

Rozvoj a vzdelávanie dobrovoľníkov Saleziáni Don Bosca – Slovenská provincia, stredisko 
Bratislava Mamateyova 27 000 Sk 

Multifunkčné ihrisko Detský domov Macejko, Malacky 27 000 Sk 

Déčko Mládežnícka organizácia Plusko, Bratislava 22 500 Sk 

Divadloparódia na Susedov Galant, Bratislava 22 500 Sk 

Vodu stačí cítiť! Kanoistický klub Karlova Ves, Bratislava 19 800 Sk 

Zlatá rybka Základná škola Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovci 14 274 Sk 

Pomoc domovu sociálnych služieb Domov sociálnych služieb „DÚHa“, Svätý Peter, n.o., 
Komárno 18 000 Sk 

Hudbou proti násiliu DoMKa – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko 
Brezno 13 500 Sk 

Poďme sa pohojdať na Bavlnke Centrum komunitného rozvoja, Bratislava 13 500 Sk 

Humanizácia prostredia nemocníc Združenie osmijanko, Šaľa 10 800 Sk 

Rozvoj sluchového vnímania a konverzácie Spolok na založenie a podporu Spoločnej nemecko
slovenskej školy, Bratislava 6 300 Sk 

Kontakt ii SME TU, Bratislava 13 770 Sk 

Talentované deti a mládež PMaT, n.o., Bratislava 5 000 Sk 

Detský klub kanoistiky Klub vodného slalomu Karlova Ves, Bratislava 2 500 Sk 

Follow me Slovenské krízové centrum – DoTYK, Bratislava 278 000 Sk 

alfa Maják, občianske združenie, Bratislava 278 000 Sk 

Prevencia obchodovania s ľuďmi pre učiteľov 
a študentov stredných škôl

ioM – Medzinárodná organizácia pre migráciu, 
Bratislava 1 351 Sk 

aj ja chcem byť animátorom! DoMKa  Združenie saleziánskej mládeže, stredisko 
Bratislava  Mamateyova 2 550 Sk 

Kurz pre animátorov detských skupiniek občianske združenie Pax et bonum, Bratislava 2 643 Sk 

Spring of Science 2006 Mladí vedci Slovenska, Kluknava 5 000 Sk 

Spolu  915 502 Sk

Fond TESCo SToRES, a. s. Nadácie Pontis

Názov projektu Názov organizácie (prijímateľ grantu) Výška grantu

Revitalizácia parku a vybudovanie detského 
ihriska pri i. Základnej škole Krupina Základná škola Krupina 145 000 Sk 

Revitalizácia mestského parku Mesto Nové Mesto nad Váhom 196 173 Sk 

Rímsky parčík v Rusovciach Natura Rusovce 20 000 Sk 

oddych v zelenom parku Mesto Nové Zámky 200 000 Sk 

Minipark  SídliskoTesco v ŠaliVeči 
Založenie miniparku pri novostavbách Mesto Šaľa 198 956 Sk 

Spolu 760 129 Sk
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 Nadačný fond ČSoB, a.s. v Nadácii Pontis

Názov projektu Názov organizácie (prijímateľ grantu) Výška grantu

Záchrana tufového kameňolomu v Hrušove 
– oplotenie občianske združenie Kortvélyes, Hrušov 24 000 Sk 

Darujme si radosť občianske združenie DiKapy Kapušany 24 000 Sk 

Vzdelávaním dobrovoľníkov ku skvalitneniu 
práce v svojpomocných skupinách závislostí. BUDÚCNoSť, n.o., Nitra 23 883 Sk 

Klubovňa pre agility klub Skiper agility klub SKiPER Bratislava 24 000 Sk 

Pre radostné dni s deťmi eRko  HKSD, oblastné centrum Hradište 23 920 Sk 

Talent bez sponzorov Florbalovohokejbalový klub STaRS MaLaCKY 24 000 Sk 

Tvorivé inšpirácie Spoločnosť Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš 20 800 Sk 

Zlepšenie zdravotného stavu klientov v 
Charitnom dome Útočište

Diecézna charita Banská Bystrica, Charitný dom 
ÚtočišteDSS Kremnica 24 000 Sk 

„Tvorte s nami v Haligande“ HaLiGaNDa, občianske združenie, Košice 12 000 Sk 

integrácia prostredníctvom umenia artEstpolyestetické vzdelávanie znevýhodnenej 
mládeže, Košice 20 000 Sk 

„Chceme odborne rásť a využiť svoje 
vedomosti pre pomoc deťom a mladým ľuďom“

Saleziáni Don Bosca – Slovenská provincia, 
stredisko Bratislava Mamateyova 24 000 Sk 

Učíme sa dotýkať prírody srdcom Rodičovské združenie pri ZŠ v Lučenci 24 000 Sk 

Priblížme vtáctvo deťom i dospelým Priatelia Národného parku Malá Fatra, Zázrivá 16 360 Sk 

Hravo a zdravo Materské centrum Medulienka, Levice 11 120 Sk 

Výnimočný ples USMEJ Sa Na MŇa, Košice 24 000 Sk 

obecná knižnica ako knižničnoinformačné 
centrum občianske združenie ZáBiEDoVČÍK, Zábiedovo 12 000 Sk 

Zdravé pracovné prostredie učebne SRRZ  RZ pri ZŠ na Krosnianskej ulici č. 4, Košice 12 000 Sk 

Spolu 344 083 Sk

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

Názov projektu Príjemca grantu Dary spolu 

Verejná zbierka na pomoc rodinám väznených 
Kubánskych disidentov rodiny Kubánskych disidentov, Kuba 131 533 Sk 

Spolu  1�1 ��� Sk 

Fond rozvoja občianskej participácie  Rozvojové partnerstvá (podporený spoločnosťou ZSE)

Názov projektu Názov organizácie (prijímateľ grantu) Výška grantu

Trvalo udržateľná advocacy organizácia Bratislavské regionálne ochranárske združenie 
– BRoZ, Bratislava 64 000 Sk 

Trvalo udržateľný thinktank Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, Bratislava 59 900 Sk 

Spolu  123 900 Sk 
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ostatné granty Nadácie Pontis

Názov projektu Názov organizácie (prijímateľ grantu) Výška grantu

Bezbariérové WC Vstúpte n.o., Malacky 99 454 Sk 

Nádedinie Bully oZ Naše Donovaly, Banská Bystrica 80 000 Sk 

Záujmové aktivity s mentálne postihnutými 
deťmi a mladými ľuďmi ZPMP Gelnica 58 513 Sk 

Big ideas Design Factory, Bratislava 55 416 Sk

Zlepšenie zdravotného stavu klientov v Charitnom 
dome Útočište Charitný dom Útočište, Kremnica 60 000 Sk

ideaXchange  organizácia regionálneho trhoviska MVo Nitrianska Komunitná nadácia, Nitra 150 000 Sk

ideaXchange  organizácia regionálneho trhoviska MVo Komunitná nadácia Liptov, Liptovský Hrádok 100 000 Sk

ideaXchange  organizácia regionálneho trhoviska MVo a&D Business relations, Košice 125 000 Sk

Príspevok na zakúpenie chladničky na uschovávanie 
sterilného materiálu oZ odyseus, Bratislava 5 000 Sk

Príspevok na „Sen malej Mišky Tkáčovej“ Komunitná Nadácia Liptov, Liptovský Hrádok 3 000 Sk

Výťažok z Verejnej zbierky na podporu liečby porúch 
prijímania potravy spoločnosti Dove

Fakultná  nemocnica s poliklinikou 
Bratislava, i. psychiatrická klinika 34 283 Sk

Spolu 770 666 Sk

Program: Demokratizácia a rozvojová pomoc  Program zahraničnej pomoci 2007 Bielorusko, Srbsko

Názov projektu Názov organizácie (prijímateľ grantu) Výška grantu

Grantový program pre Bieloruských analytikov 13 grantov pre bieloruských expertov, 
Bielorusko 887 783 Sk 

Príspevok na prevádzku kancelárie „Third Way“ Bieloruská MVo Tretia cesta, Bielorusko 153 078 Sk 

Príspevok na prevádzku kancelárie ofDB v Bruseli office for Democratic Belarus – Brusel, Belgicko 60 000 Sk 

Podpora platformy pre verejnú politiku v Bielorusku Belarusian institute for Strategic Studies, 
Bielorusko 49 768 Sk 

Spolupráca na projekte Budovanie kapacít MVo v Srbsku Maďarská MVo DemNet, Srbsko 71 448 Sk 

Podpora udržateľnosti Srbských MVo odovzdaním 
skúseností z oblasti budovania SZF zo Slovenska

Srbská partnerská organizácia Smart 
Kolektiv, Srbsko 127 101 Sk 

Spolu  1 349 178 Sk 
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Spolu suma grantov poskytnutých Nadáciou Pontis v roku 2007 
(vyplatených splátok)*

19 433 892 Sk

*Nadácia Pontis vypláca granty v dvoch splátkach, prvú splátku na začiatku projektu, druhú splátku po 
zaslaní záverečnej správy. Preto je možné, že čiastka uvedená v zozname nie je celková výška grantu, 
ale len suma vyplatená v roku 2007.



Súvaha

Vybrané údaje zo súvahy    
k 31. 12. 2007   (v tisícoch Sk) 

Strana aktív č. r.
Účtovné obdobie Bezprostr. 

predchádz. 
účt. obdobieBrutto Korekcia Netto

a. MaJEToK SPoLU 001  9 054     2 731     6 323     6 562    

2.

DLHoDoBÝ HMoTNÝ MaJEToK 009  9 054     2 731     6 323     6 562    

Stavby 012  6 670     1 001     5 669     6 003    

Stroje, prístroje a zariadenia 013  1 342     816     526     304    

Dopravné prostriedky 014  510     382     128     255    

Drobný dlhodobý hmotný majetok 017  532     532              

B. oBEŽNÝ MaJEToK 028  32 158     611     31 547     22 862    

3.

KRáTKoDoBÉ PoHĽaDáVKY 041  7 406     611     6 795     6 394    

Pohľadávky z obchodného styku                      042  694     694     976    

iné pohľadávky                           048  6 712     611     6 101     5 418    

4.

FiNaNČNÝ MaJEToK 049  24 263          24 263     16 066    

Pokladnica 050  127     127     69    

Bankové účty 051  24 136     24 136     15 997    

5.

PRECHoDNÉ ÚČTY aKTÍV 056  489          489     402    

Náklady budúcich období 057  156     156     86    

Príjmy budúcich období 058  227     227     24    

odhadné účty aktívne 059  106     106     292    

AKTÍVA celkom 060  �1 �1�     � ���     37 870     �9 ���    
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Strana pasív č. r. Účtovné obdobie
Bezprostr. 
predchádz. 
účt. obdobie

a b Brutto Korekcia Netto 6

a. VLaSTNÉ ZDRoJE KRYTia STáLYCH a oBEŽNÝCH aKTÍV 061  30 993     30 993     21 939    

1.

Fondy organizácie 062  27 396     27 396     17 907    

Základné imanie 063  500     500     500    

Fondy účtovnej jednotky 065  26 896     26 896     17 404    

2.

Výsledok hospodárenia 066  3 597     3 597     4 035    

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 067 438    438    122    

Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov 068  4 035     4 035     4 157    

B. CUDZiE ZDRoJE                                                                 070  6 877     6 877     7 485    

1.
REZERVY ZáKoNNÉ 071  65     65    

Krátkodobé zákonné rezervy 073  65     65    

2.

DLHoDoBÉ ZáVÄZKY 074  1     1     171    

Záväzky z prenájmu 076  171    

Sociálny fond 078  1     1         

3.

KRáTKoDoBÉ ZáVÄZKY 081  1 170     1 170     874    

Záväzky z obchodného styku 082  901     901     786    

Záväzky voči zamestnancom 083  79     79     14    

Zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpeč. 084  25     25     7    

Daňové záväzky 085  101     101     24    

ostatné záväzky                                                                  
(379aÚ+373aÚ+954aÚ+959aÚ) 090  64     64     43    

4.

BaNKoVÉ VÝPoMoCi a PÔŽiČKY 091  885     885     1 475    

Dlhodobé bankové úvery 092  295     295     885    

Bežné bankové úvery 093  590     590     590    

5.
PRECHoDNÉ ÚČTY PaSÍVNE 095  4 756     4 756     4 965    

Výnosy budúcich období 097  4 756     4 756     4 965    

PASÍVA celkom 99  37 870     37 870     �9 ���    
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Výkaz  ziskov a strát

k 31. 12. 2007   (v tisícoch Sk)      

Číslo účtu Náklady Č. r.

Činnosť

Hlavná 
nezdaňovaná

Podnikateľ. 
zdaňovaná Spolu

Bezprostr. 
predchádz. 
účt. obdobie

501 Spotreba materiálu                    01  413     413     496    

502 Spotreba energie                      02  40     40     74    

511 opravy a udržiavanie                 05  225     225     315    

512 Cestovné                               06  265     265     41    

513 Náklady na reprezentáciu               07  818     818     410    

518 ostatné služby  08  15 441     3 887     19 328     17 229    

521 Mzdové náklady   09  1 618     1 618     1 676    

524 Zákonné sociálne poistenie                    10  123     123     156    

527 Zákonné sociálne náklady       12  1     1     1    

538 ostatné dane a poplatky        16  10     1     11     16    

544 Úroky                                         20  108     108     149    

545 Kurzové straty         21  388     388     795    

548 Manká a škody       24  1     1     5    

549 iné ostatné náklady      25  204     2     206     132    

551 odpisy DNM a DHM       26  972     195     1 167     841    

556 Tvorba zákonných rezerv          30  65     65         

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám      34  19 302     19 302     11 866    

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám         35  131     131     102    

Účtovná trieda 5 celkom r. 1 až 35 36  40 125     4 085    44 210  34 304    

Číslo účtu Výnosy Č. r.

Činnosť

Hlavná 
nezdaňovaná

Podnikateľ. 
zdaňovaná Spolu

Bezprostr. 
predchádz. 
účt. obdobie

644 Úroky                                 51       1 068     1 068     695    

645 Kurzové zisky                     52  106     106     52    

647+649 osobitné výnosy a iné ostatné výnosy             53  2 157     3 406     5 563     3 464    

651 Tržby z predaja DNM a DHM       54            33    

662 Prijaté príspevky od iných organizácií                64  17 333     17 333     18 469    

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb                  65  49     49     211    

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane     67  19 757     19 757     11 304    

Účtová trieda 6 celkom r. 37 až 68 69  39 402     4 474    43 876  34 228    

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 6936 70 723     389    334    76    

591 Daň z príjmov        71       104     104     46    
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Nadačné fondy a verejné zbierky  prehľad
v SKK

Názov stav k 1.1.2007 príjem výdaj stav k 
31.12.2007

Fond Západoslovenská energetika, a.s.  5 737 955 Sk  11 172 016 Sk  8 800 195 Sk  8 109 776 Sk 

Fond TMobile Slovensko, a.s.  741 677 Sk  8 608 469 Sk  1 689 299 Sk  7 660 847 Sk 

Fond Východoslovenská energetika, a.s.  2 990 034 Sk  7 216 213 Sk  6 719 093 Sk  3 487 154 Sk 

Fond accenture  100 086 Sk  2 126 521 Sk  1 081 980 Sk  1 144 627 Sk 

Fond ČSoBzamestnanecký grantový 
program   Sk  500 000 Sk  344 083 Sk  155 917 Sk 

Fond Dom Svitania   Sk  152 886 Sk  152 886 Sk 

Fond Vstupte n.o.   Sk  114 454 Sk  99 454 Sk  15 000 Sk 

Fond ZPMP Gelnica   Sk  73 513 Sk  58 513 Sk  15 000 Sk 

Fond Friends of Slovakia  46 757 Sk  17 Sk  42 869 Sk  3 906 Sk 

Fond TESCo SToRES SR  760 135 Sk   Sk  760 135 Sk   Sk 

Fond Design Factory  5 000 Sk  56 018 Sk  61 018 Sk   Sk 

Fond Rozvojové partnerstvá  122 900 Sk   Sk  122 900 Sk   Sk 

Verejná zbierka Na pomoc rodinám 
Kubánskych disidentov  49 155 Sk  197 681 Sk  130 611 Sk  116 225 Sk 

Verejná zbierka Na pomoc ľuďom 
s poruchami prijímania potravy   Sk  37 450 Sk  35 110 Sk  2 340 Sk 

Spolu  10 553 699 Sk  30 255 237 Sk  19 9�� ��9 Sk  20 863 677 Sk 

Ostatné prílohy
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Prehľad o nákladoch v členení podľa činnosti nadácie a osobitne výšku nákladov na správu nadácie

 Grantový program

Grantové programy z Fondov, ostatné granty              17 578 181 Sk 39,7%

Granty partnerským organizáciám / Bieloruský projekt  1 150 628 Sk 2,6%

Granty partnerským organizáciám / Srbský projekt  198 549 Sk 0,4%

Granty jednotlivcom  z Verejnej zbierky na Kubu  130 611 Sk 0,3%

 Priame programové náklady 

Demokratizácia a rozvojová pomoc  prenos knowhow, tréningy  4 554 588 Sk 10,3%

Demokratizácia a rozvojová pomoc  Bieloruský program             3 062 953 Sk 6,9%

Demokratizácia a rozvojová pomoc  Srbský program                 3 275 136 Sk 7,4%

ideaXchange  posiľňovanie MVo       1 735 770 Sk 3,9%

Konferencia o zodp. podnikaní firiem a trhovisko fir. riešení  1 420 100 Sk 3,2%

Business Leaders Forum  správa, aktivity           1 430 314 Sk 3,2%

Via Bona Slovakia za rok 2006 v roku 2007          1 206 802 Sk 2,7%

Grantový program  správa, propagácia a monitoring grantov  1 125 253 Sk 2,5%

Demokratizácia a rozvojová pomoc  Kubánsky program               776 579 Sk 1,8%

Tréningy pre MVo                     671 875 Sk 1,5%

Newsletter  o Spoločenskej zodpovednosti firiem  BLF Newsletter  492 874 Sk 1,1%

Štandard komunitné investovanie  meranie efektivity darcovstva  452 129 Sk 1,0%

Pracovná skupina ENGaGE  firemné dobrovoľníctvo  423 548 Sk 1,0%

Pôžičkový program  pôžičky pre MVo  239 198 Sk 0,5%

Demokratizácia a rozvojová pomoc  Globálne vzdelávanie           232 253 Sk 0,5%

index rozvoja MVo  22 200 Sk 0,1%

 administratívne náklady 

administratívne a rozvojové náklady                               4 135 144 Sk 9,3%

 Spolu  44 314 685 Sk 100,0%
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Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu

Prijaté príspevky z 2%

Podiel zaplatenej dane Fo a Po                                                           
(prostriedky vo fondoch ZSE, VSE, Tmobile, Tesco, accenture, ČSoB)  19 757 298,50 Sk 45,0%

Prijaté príspevky  granty, dary

Demokratizácia a rozvojová pomoc / granty z USa, Rakúska, EÚ, Japonska  9 592 579,86 Sk 21,9%

Demokratizácia a rozvojová pomoc / granty zo Slovak aid, zahraničné am
basády v SR, PVMRo  4 524 944,75 Sk 10,3%

Rozvoj MVo / granty tuzemské  1 328 900,00 Sk 3,0%

Rozvoj MVo / granty zo zahraničia  889 072,82 Sk 2,0%

accenture Global Fund  príspevok do accenture Fondu  650 769,00 Sk 1,5%

Prijaté príspevky ostatné  216 483,60 Sk 0,5%

Výnosy z činnosti

Výnosy z aktivít: BLF členské príspevky, CSR konferencia, BLF newsletter, 
školenia pre MVo, meranie/ŠKi, prac.skupina ENGaGE, ideaXchange  5 506 358,60 Sk 12,5%

Úroky bankové  termínované a bežné účty  607 565,98 Sk 1,4%

Úroky z pôžičkového programu  460 695,14 Sk 1,0%

Kurzové zisky                        106 031,38 Sk 0,2%

ostané výnosy          56 614,18 Sk 0,1%

Prijaté príspevky  dary od jednotlivcov

Prijaté príspevky od fyzických osôb  48 539,00 Sk 0,1%

Prijaté príspevky Verejná zbierka na pomoc rodinám Kubánskych disidentov     130 611,03 Sk 0,3%

SPOLU výnosy  43 876 463,84 Sk 100,0%
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Výrok audítora
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nadácia pontis, grösslingová 59, 811 09 bratislava
tel.: (421 2) 5710 8111, fax: (421 2) 5710 8125 

pontis@nadaciapontis.sk, pontis@pontisfoundation.sk 
www.nadaciapontis.sk      
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