
Použitie 2%  prijatých v roku 2011
Suma spolu použitie 2%  za rok 2010, prijatých v roku 2011, použitých do 31.12.2012 1 022 614,74 €

Fond Program Zmluva Organizácia Projekt Účel použitia podielu zaplatenej dane Suma 2% Spôsob použitia zaplatenej dane

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis ZSE Priama podpora 2011-2012 ZSE2011_01 Nadácia - Centrum súčasného umenia Aukcia súčasného slovenského umenia 2011

podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt
10 000,00 €

ZSE2011_01: Nadácia - Centrum súčasného umenia - 9.ročník
Aukcie súčasného slov.umenia 2011 - 45 umelcov, 97 diel, 495
návštevníkov na výstave.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis ZSE Priama podpora 2011-2012 ZSE2011_02

Konvergencie - spoločnosť pre komorné
umenie

KONVERGENCIE -medzinárodný festival
komornej hudby

podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt
22 000,00 €

ZSE2011_02: Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie -
12.ročník medz. festivalu komornej hudby - 12 koncertov, 40
umelcov, 3 000 divákov

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis ZSE Priama podpora 2011-2012 ZSE2011_03

Konvergencie - spoločnosť pre komorné
umenie

CESTOU DOMOV / Dromeha Khere -
AfterPhurikane a Jana Kirschner

zachovanie kultúrnych hodnôt
10 000,00 €

ZSE2011_03: Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie - 1
nový projek v 4 mestách - spojenie rómskej, africkej a slovenskej
hudby v netradičnom  aranžmáne.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis ZSE Priama podpora 2012/2011-2012 ZSE2011_04 Slovenská nadácia na pomoc popáleným

Monitor vitálnych funkcií pre ťažko
popálených pacientov

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, 
resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000,00 €

ZSE2011_04: Slovenská nadácia na pomoc popáleným -
Zakúpenie monitora vitálnych funkcií pre ťažko popálených
pacientov pre 300 pacientov ročne.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis ZSE Priama podpora 2012/2011-2012 ZSE2011_05 Slovenské krízové centrum DOTYK ALTERNA 2012

ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania, 
poskytovanie sociálnej pomoci

5 000,00 €

ZSE2011_05: Slovenské krízové centrum DOTYK - Personálne
zabezpečenie chodu krízového centra, vďaka ktorému bola
poskytnutá priama pomoc 104 osobám a ich rodinným
príslušníkom. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis ZSE Priama podpora 2012/2011-2012 ZSE2011_06 OZ Odyseus Stop HCV

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, 
resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

5 000,00 €

ZSE2011_06: OZ Odyseus - Prevencia HCV u takmer 1000 ľudí
užívajúcich drogy vďaka zabezpečeniu terénnych pracovníkov,
poradenstva, www stránky a edukačných materiálov. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis ZSE Priama podpora 2012/2011-2012 ZSE2011_07 Slovenský cykloklub

Optimalizácia siete cyklotrás na západnom
Slovensku

ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie 
kultúrnych hodnôt, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry, ochrana a podpora zdravia; prevencia, 
liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

10 000,00 €

ZSE2011_07: Slovenský cykloklub - Zabezpečenie obnovy
značenia a vytvorenie siete horských cyklotrás, ich propagácia a
rozširovanie za aktívneho zapojenia 100 obcí na Západnom
Slovensku. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis ZSE Priama podpora 2012/2011-2012 ZSE2011_08 Slovenský skauting Odklínanie hradov 2012

ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana 
ľudských práv, podpora vzdelávania, zachovanie 
kultúrnych hodnôt 15 000,00 €

ZSE2011_08: Slovenský skauting - Zabezpečenie odbornej
starostlivosti o zrúcaniny vybraných 13 hradov, ich
zdokumentovanie, sprístupnenie a propagácia. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_09 Základná škola s materskou školou Košeca Olympiáda náš cieľ

podpora vzdelávania
1 000,00 €

ZSE2011_09: Základná škola s materskou školou Košeca -
Realizacia šk.olympiády-futbal.,basket.,volejbal.a
stolnotenis.turnajov,nákup lôpt a šp.pomôcok.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_10 Základná škola, Nitrianska 98, Branč

Športom za zdravím a zábavou vo voľnom
čase

ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana 
ľudských práv, podpora vzdelávania, zachovanie 
kultúrnych hodnôt, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry, ochrana a podpora zdravia; prevencia, 
liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_10: Základná škola, Nitrianska 98, Branč - Úprava
atletických dráh a nákup šport.vybavenia pre 225 žiakov školy pri
realizácii olympiády.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_11

Špeciálna základná škola, Ul. J. Kollára 3, 915
01 Nové Mesto nad Váhom V. ročník školskej paralympiády 

podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_11: Špeciálna základná škola, Ul. J. Kollára 3, 915 01
Nové Mesto nad Váhom - Realizácia paralympiády pre 55
žiakov,zakúpenie floorbalového vybavenia a real.športových hier.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_12

ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Centrum II, 018 41
Dubnica nad Váhom Floorball pre všetkých

podpora a rozvoj telesnej kultúry
1 000,00 €

ZSE2011_12: ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Centrum II, 018 41 Dubnica
nad Váhom - Realizácia šport. súťaží, zakúpenie florbalových
mantinelov a šport. náčinia pre 293 žiakov.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_13 SOŠ- Farského 9, 851 01 Bratislava

Týždeň olympijskeho silového viacboja o
pohár riaditeľa

podpora a rozvoj telesnej kultúry
1 000,00 €

ZSE2011_13: SOŠ- Farského 9, 851 01 Bratislava - Realizácia
olymp.viacboja, zakúpenie posilovacieho zariadenia s využitím
pre viac ako 162 žiakov.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_14

SOŠ hotelových služieb a obchodu,
Zdravotnícka 3, Nové Zámky Športujeme pre radosť

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_14: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3,
Nové Zámky - Realizácia futb.,florb.,nohejb. a volejb.súťaží pre
583 žiakov,zakúpenie šport. materiálu.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_15

Stredná odborná škola obchodu a služieb -
Kereskedelmi és Szolgáltatóipari
Szakközépiskola Budovateľská 32, Komárno OFDMS - školská olympiáda 2. ročník

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt, 
poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a podpora 
zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo 
závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_15: Stredná odborná škola obchodu a služieb -
Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Budovateľská
32, Komárno - Zakúpenie florbalových a bedmint. súprav a
realizácia šport. súťaží v disciplínach pre 240 žiakov.



Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_16 Gymnázium Pankúchova Bratislava Školskými súťažami k OH

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry, ochrana a podpora zdravia; prevencia, 
liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_16: Gymnázium Pankúchova Bratislava - Realizácia
súťaží vo volejbale,florbale,futbale a stoln.tenise pre 240 žiakov,
zakúpenie pomôcok.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_17

Základná škola Jana Amosa Komenského,
Komenského 1227/8, 926 01 Sereď Školský olympijský festival rok 2012

podpora vzdelávania

1 000,00 €

ZSE2011_17: Základná škola Jana Amosa Komenského,
Komenského 1227/8, 926 01 Sereď - Zakúpenie florbalových
setov pre realizáciu florb.a basket.turnajov,využitie pre 450
žiakov školy.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_18

Základná škola s materskou školou, Riazanská
75, 831 03 Bratislava

Školské olympijské hry základných škôl v
mestskej časti Bratislava Nové Mesto

iné, podpora vzdelávania

1 000,00 €

ZSE2011_18: Základná škola s materskou školou, Riazanská 75,
831 03 Bratislava - Zakúpenie šport.pomôcok pre realizáciu
futbal.a basket. turnajov fair play zápolenia Olymp.hier.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_19

Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova
69, Senec

Dni "KALOKAGATIE a GAUDEAMUS IGITUR"
na GAB v Senci

podpora vzdelávania
1 000,00 €

ZSE2011_19: Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69,
Senec - Zakúpenie stolnotenisových stolov a výbavy,
zrealizovanie stolnoten.turnaja pre 100 žiakov.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_20

Základná škola Tbiliská 4, 831 06 Bratislava
35 Račianska olympiáda

podpora vzdelávania
1 000,00 €

ZSE2011_20: Základná škola Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 35 -
Ralizácia olympiády atletickými disciplínami a
bask.,florb.turnajmi, zakúpenie šport.pomôcok.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_21

Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31,
Leopoldov Rozhýbeme našu školu 1 000,00 €

ZSE2011_21: Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov -
Zakúpenie šport.pomôcok pre realizáciu turnajov v stoln.tenise,
futbale, basketbale a vybíjanej.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_22 SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava Študentská strelecká liga

podpora a rozvoj telesnej kultúry
1 000,00 €

ZSE2011_22: SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava -
Zrealizovanie streleckého turnaja a dovybavenie disciplíny
potrebnými šport.pomôckami.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_23

Stredná odborná škola, Hlinícka 1, 834 01
Bratislava Olympijský víkend - cyklistické podujatie

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_23: Stredná odborná škola, Hlinícka 1, 834 01 Bratislava
- Zrealizovanie cyklistického a cykloturistického podujatia,nákup
servisného materiálu a cyklodielov.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_24

Športové gymnázium Jozefa Herdu, J. Bottu
31, 917 87 Trnava Olympijský deň

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_24: Športové gymnázium Jozefa Herdu, J. Bottu 31, 917
87 Trnava - Zakúpenie športových pomôcok na bedminton,
stolný tenis, floorbal a realizácia športových súťaží, ktorých sa
zúčastnilo spolu 200 detí.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_25

Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632,
955 01 Topoľčany Olympiáda pre všetkých

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_25: Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, 955 01
Topoľčany - Zabezpečenie šport. pomôcok, realizácia turnajov-
futbal, vybíjaná, a iných pohybových aktivít, ktorých sa zúčastnilo
103 žiakov. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_26

Základná škola Andreja Bagara, SNP 6, 914 51
Trenčianske Teplice Žijeme olympiádou

podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_26: Základná škola Andreja Bagara, SNP 6, 914 51
Trenčianske Teplice - Zakúpenie kompresora a športového
náradia slúžiaceho na realizáciu športových súťaží- gymnastika,
loptové hry,ktorých sa zúčastnilo 510 žiakov. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_27

Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13,
Hlohovec Šport nám dáva energiu 2012 1 000,00 €

ZSE2011_27: Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13,
Hlohovec - Zakúpenie fitlôpt a športových pomôcok na
bedminton, floorbal a futbal na realizáciu turnajov a zaradenie
nových šport.aktivít do Telesnej a šport. výchovy školy.  

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_28

Obchodná akadémia Inovecká 2041
Topolčany Myšlienka olympionizmu v každom z nás

podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb 1 000,00 €

ZSE2011_28: Obchodná akadémia Inovecká 2041 Topolčany -
Zakúpenie steppera na posilňovanie a florbalových hokejok na
zrealizovanie turnaja pre 200 žiakov školy. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_29

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
Hálova 16, 851 01 Bratislava Športom proti nude a pasivite

podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_29: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova
16, 851 01 Bratislava - Vyznačenie basketbal. a volejbal. ihriska a
zakúpenie floorbal. hokejok na zrealizovanie turnajov a
netradičného päťboja pre 325 žiakov školy. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_30

Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, 943 01
Štúrovo Šport - súčasť nášho života

podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt

1 000,00 €

ZSE2011_30: Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, 943 01 Štúrovo -
Zakúpenie šport. pomôcok na basketbal, atletiku, gymnastiku a
floorbal na realizáciu súťaží a turnajov, ktorých sa zúčastnilo 220
detí spolu s rodičmi. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_31 Základná škola, Mallého 2, 909 01 Skalica Malá školská olympiáda

iné, podpora a rozvoj telesnej kultúry
1 000,00 €

ZSE2011_31: Základná škola, Mallého 2, 909 01 Skalica -
Zakúpenie 12 ks florbalovej výstroje na realizáciu turnajov pre
celkovo 130 žiakov ZŠ. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_32

Základná škola Odborárska 1374, Nové
Mesto nad Váhom Olympijský týždeň na ZŠ Odborárska

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry, ochrana a podpora zdravia; prevencia, 
liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_32: Základná škola Odborárska 1374, Nové Mesto nad
Váhom - Zakúpenie šport. pomôcok na volejbal, futbal, florbal,
basketbal, hádzanú a stolný tenis a následná realizácia turnajov v
týchto športoch, ktorých sa zúčastnilo 200 detí. 



Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_33

Stredná odborná škola elektrotechnická,
Rybničná 59, 831 07 Bratislava Deň športu

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_33: Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná
59, 831 07 Bratislava - Zakúpenie florbal. výstroje, lôpt,
stolnotenis. rakiet a frisbee, za pomoci ktorých sa zorganizovali
športové súťaže v spomínaných športoch pre 190 detí. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_34

Stredná odborná škola, Na pántoch 9,
Bratislava Deň olympijzmu na SOŠ

podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_34: Stredná odborná škola, Na pántoch 9, Bratislava -
Zakúpenie športovej výbavy na stolný tenis, florbal a volejbal a
organizácia súťažných podujatí spojených s týmito športovými
disciplínami, do ktorých sa celkovo zapojilo 250 žiakov. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_35

Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská
Bystrica Krása a potreba športu

podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_35: Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská
Bystrica - Zakúpenie šport. pomôcok na florbal, speedminton a
ogosport setu na zrealizovanie športových olympiád pre 500
žiakov MŠ a ZŠ.   

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_36

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského
665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou O najlepšiu športovú triedu školy

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_36: Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2,
957 01 Bánovce nad Bebravou - Nákup šport. materiálu (volejbal.
a futbal. lopty, lano, stopky...) potrebného na zrealizovanie
rôznych športových disciplín pre 330 študentov.  

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_37

Stredná priemyselná škola - Ipari
Szakközépiskola Komárno, Petőfiho 2, 945 50
Komárno Olympijský festival mládeže a pedagógov

ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana 
ľudských práv, podpora vzdelávania, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry, ochrana a podpora zdravia; 
prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v 
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_37: Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola
Komárno, Petőfiho 2, 945 50 Komárno - Zakúpenie šport.
vybavenia na volejbal, floorbal, beach volejbal a bedminton
umožnilo zrealizovať šport. súťaže, ktorých sa zúčastnilo 650
žiakov a ich pedagógov. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_38

Obchodná akadémia
Dr.M.Hodžu,Trenčín,M.Rázusa 1 Olympijský týždeň športu

podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_38: Obchodná akadémia Dr.M.Hodžu,Trenčín,M.Rázusa
1 - Nákup šport. pomôcok na florbal, stol. tenis, volejbal,
gymnast. náradia a box. mechu na zorganizovanie turnajov a
súťaží v týchto športových disciplínach pre 450 žiakov. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_39

Špeciálna základná škola, Námestie baníkov
20, 972 51 Handlová Olympijský týždeň v ŠZŠ Handlová

podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_39: Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 20, 972
51 Handlová - Nákup šport. vybavenia na stolný tenis,
bedminton, basketbal či hojdačka prispeli k zrealizovaniu šport.
aktivít spojených s týmito disciplínami, do kt. sa zapojilo 87
žiakov školy (90,6%).  

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_40  ZŠ  L. Novomeského 11, Trenčín Športová olympiáda

iné, podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry, ochrana a podpora zdravia; prevencia, 
liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_40: ZŠ L. Novomeského 11, Trenčín - Zakúpenie šport.
pomôcok (lopty- 15 ks) a ocenení dopomohlo k zorganizovaniu
šport. turnajov (futbal,..), ktoré prispeli k upevneniu triednych
kolektívov (spolu cca 500 detí).  

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_41 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Športovanie nás baví 

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry, ochrana a podpora zdravia; prevencia, 
liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_41: Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky -
Zakúpenie šport. vybavenia- lopty, kužele, stopky, kriketky,...,
ktoré bolo nevyhnutné na zorganizovanie olympijskeho festivalu,
ktorého sa zúčastnilo 214 detí.  

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_42 Gymnázium Myjava

Súčasné trendy v kolektívnom cvičení
prostredníctvom zumby, salsy a aerobiku.

podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb 1 000,00 €

ZSE2011_42: Gymnázium Myjava - Zorganizovanie maratónu
cvičenia aerobiku, salsy a zumby za pomoci zakúpeného
technického vybavenia. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_43

Základná škola s materskou školou pri
zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, 949 01
Nitra  Energia radosti

podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_43: Základná škola s materskou školou pri
zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, 949 01 Nitra - Realizácia
šport. turnajov- bedminton, futbal, basket., kolky, šipky, a iných
zábavných šport. aktivít, na ktoré bol zakúpený potrebný
materiál. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_44

ZŠ s MŚ R.Hečku Dolná Súča, Školská 252,
913 32 Dolná Súča OFDM 2012 v Dolnej Súči

podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_44: ZŠ s MŚ R.Hečku Dolná Súča, Školská 252, 913 32
Dolná Súča - Nákup šport. vybavenia (basketbal. kôš, lopty,
žinienky) napomohol k realizovaniu športových aktivít (basketbal,
atletika), ktorých sa zúčastnilo 133 žiakov. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_45 Základná škola, Komenského ul.959, Senica II. Olympijské hry na Dvojke

podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych 
hodnôt, podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb 1 000,00 €

ZSE2011_45: Základná škola, Komenského ul.959, Senica -
Zakúpenie šport. pomôcok na basketbal, baseball, bedminton, či
trampolín a iného šport. náradia umožnilo 430 žiakom zúčastniť
sa súťaží v rôznych šport. disciplínach. 



Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_46 Stredná odborná škola Pruské Olympijské dni 2012 SOŠ Pruské

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_46: Stredná odborná škola Pruské - Zakúpený materiál
(činky, stolnotenis., futbal., volejbal. šport. vybavenie, stacionar.
bicykel) bol využitý na zrealizovanie šport. disciplín, do ktorých sa
zapojilo 380 detí, seniorov, klientov ústavu sociálnej starostlivosti 
a obyvateľov obce. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_47

Základná škola, Ul. J.Braneckého 130/15 ,
Trenčianska Teplá Vráťme šport do života

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_47: Základná škola, Ul. J.Braneckého 130/15 ,
Trenčianska Teplá - Zakúpené šport. vybavenie (šach, fotbal. a
volejbal. lopty, floorbal. výstroj, žinienka) boli využité na
realizáciu šport. aktivít, ktorých sa zúčastnilo 365 žiakov. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_48

Stredná priemyselná škola stavebná,
Cabajská 4, Nitra Hokejbal - turnaj žiakov stredných škôl

podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_48: Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4,
Nitra - Zakúpenie hokejbal. výstroje a realizovanie hokejbal.
turnaja, ktorého sa zúčastnili družstvá zo 4 stredných škôl (72
hráčov). 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_49

Špeciálna základná škola Púchov, Športovcov
1 461, 020 01 Púchov Elá hop!

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_49: Špeciálna základná škola Púchov, Športovcov 1 461,
020 01 Púchov - Realizácia šport. disciplín- kolky, prekážkové
behy, rôzne pohybové hry, zakúpenie potrebného vybavenia,
zúčastnilo sa 90 detí. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_50

Základná škola Lipóta Gregorovitsa s VJM-
Jelka, školská 399/1, 92523 Jelka Šport a zdravie

podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_50: Základná škola Lipóta Gregorovitsa s VJM- Jelka,
školská 399/1, 92523 Jelka - Realizácia atletických disciplín,
futbal., basketbal. a volejbal. turnaja s využitím zakúpeného
šport. vybavenia za účasti 120 detí. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_51

Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce; Štúrova
16; Želiezovce

Športom k zodpovednosti, trpezlivosti a
vytrvalosti 

podpora vzdelávania

1 000,00 €

ZSE2011_51: Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce; Štúrova 16;
Želiezovce - Realizácia turnajov vo floorbale, ringu, badmintone a
gymnastické súťaže prebehli za účasti takmer 150 žiakov. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_52 Spojená škola, Pod kalváriou 941, Topoľčany Olympijské dni v Spojenej škole

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_52: Spojená škola, Pod kalváriou 941, Topoľčany -
Zakúpenie 4 kolobežiek, bicykla, 3 fúrikov a kriket. loptičiek
umožnilo realizáciu šport. a pohyb. disciplín, ktorých sa
zúčastnilo 85 detí s viacnásobným postihnutím.  

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_53 Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica Školská olympiáda

podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_53: Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica -
Realizovanie turnajov vo floorbale, volejbale, bedmintone a
prehadzovanej s využitím nakúpených športových pomôcok pre
239 žiakov.  

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_54

Gymnázium Á. Vámbéryho Dunajská Streda,
Nám. Sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda Rumba

podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_54: Gymnázium Á. Vámbéryho Dunajská Streda, Nám.
Sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda - Zrealizovanie basketbal.,
stolnotenis. floorbal. turnajov a so zapojením 150 detí z rôznych
škôl s využitím zakúpeného šport. vybavenia.  

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_55

Stredná zdravotnicka škola - Egészségügyi
Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky Športom k harmonickému rozvoju človeka

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_55: Stredná zdravotnicka škola - Egészségügyi
Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky - Zrealizovanie
floorbal., volejbal. turnajov, zakúpenie potrebnej šport. výbavy,
účasť 150 žiakov. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_56 Obchodná akadémia,Račianska 107 Bratislava Športový deň

podpora vzdelávania

1 000,00 €

ZSE2011_56: Obchodná akadémia,Račianska 107 Bratislava -
Zrealizovanie futbal. a volejbal. turnaja a iných šport. disciplín za
pomoci zakúpených šport. pomôcok (volej. stlpiky, žinienky) pre
147 žiakov.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_57

SOŠ-SzKI Nitrianska cesta 61 940 01 Nové
Zámky Energia pre šport 

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_57: SOŠ-SzKI Nitrianska cesta 61 940 01 Nové Zámky -
Zrealizovanie futbal., basketbal. stolnotenis., streleckej súťaže a
rôznych atletických disciplín, zakúpenie potrebného športového
vybavenia. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_58

Základná škola s materskou školou Samuela
Timona, Trenčianska Turná 3O, 91321
Trenčianska Turná, Bánovská ul.30 Športovať sa oplatí.....skús to aj ty!

podpora vzdelávania

1 000,00 €

ZSE2011_58: Základná škola s materskou školou Samuela
Timona, Trenčianska Turná 3O, 91321 Trenčianska Turná,
Bánovská ul.30 - Zrealizovanie typických (skok, beh) ale aj
netypických (preteky na kolobežkách, skákanie na trampolíne,
cvičenie s fitloptami) šport. disciplín v duchu fair-play, ktorých sa
zúčastnilo takmer 100 detí. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_59

Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5,
926 01 Sereď Športom ku zdraviu

podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb 1 000,00 €

ZSE2011_59: Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01
Sereď - zakúpenie bežiaceho pása na podporu a realizáciu
pohybových aktivít počas ale aj mimo vyučovacieho procesu. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_60

Gymnazium Grosslingová, Bratislava,
Grosslingová 18 Športom k zdraviu

podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_60: Gymnazium Grosslingová, Bratislava, Grosslingová
18 - Zorganizovanie volej., basketbal., stolnotenis. florbal
maratónu aj vďaka zakúpenému materiálu, ktorý využilo 328
detí. 



Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_61

Špeciálna základná škola, Radlinského 1605,
Bánovce nad Bebravou Kamzík

podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_61: Špeciálna základná škola, Radlinského 1605,
Bánovce nad Bebravou - Zakúpenie futbal., volejbal.,
bedminton., hokej. pomôcok, úprava doskočiska, zrealizovanie
šport. disciplín s tým spojených za účasti všetkých žiakov školy. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_62

Stredná odborná škola - Szakközépiskola,
Sv.Štefana 81, Štúrovo GAUDEAMUS IGITUR - Naj športovejšia trieda

podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_62: Stredná odborná škola - Szakközépiskola,
Sv.Štefana 81, Štúrovo - Zakúpenie rôznorodých šport. pomôcok
umožňujúcich realizáciu šport. súťaží (atletické discipl., loptové
hry), do ktorých sa zapojilo mesačne 189 detí. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_63

Gymnázium M.R. Štefánika, Športová 41,
Nové Mesto nad Váhom Šport nás baví

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, ochrana a podpora zdravia; prevencia, 
liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_63: Gymnázium M.R. Štefánika, Športová 41, Nové
Mesto nad Váhom - Zakúpenie šport. vybavenia (bedminton,
floorbal) a doplnkových pomôcok (stopky, kužele,..) na
zrealizovanie šport. turnajov pre 150 detí.  

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_64

Základná škola s materskou školou Štefanov,
329, Štefanov ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

podpora vzdelávania

1 000,00 €

ZSE2011_64: Základná škola s materskou školou Štefanov, 329,
Štefanov - Zakúpenie doskočiska a iných pomôcok na
zrealizovanie atletických disciplín, ktorých sa zúčastnilo takmer
200 detí. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_65

Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova
35, Bratislava Školská olympiáda družstiev

podpora a rozvoj telesnej kultúry, podpora 
vzdelávania

1 000,00 €

ZSE2011_65: Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35,
Bratislava - Zrealizovanie florbal., volejbal., stolnotenis. súťaží a
pretekov v rôznych atletických disciplínach, zakúpenie šport.
pomôcok (žinienka, florbal., volejbal. a stolnotenis. vybavenie)
pre 75 účastníkov.

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_66

Gymnázium F.V. Sasinka Skalica, Námestie
slobody 3, Skalica Školská športová olympiáda

ochrana ľudských práv, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry, ochrana a podpora zdravia; prevencia, 
liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_66: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica, Námestie slobody
3, Skalica - Zrealizovanie florbal., stolnotenis., a futbal. turnajov,
zakúpenie potrebného vybavenia na ich realizáciu. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_67 Spojená škola Chemikov 8, Nováky Športujeme v tretrách

podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_67: Spojená škola Chemikov 8, Nováky - Zakúpenie 19
párov tretier pre skvalitnenie prípravy a účasti žiakov na
atletických súťažiach v školských, okresných a krajských kolách. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_68

Stredná odborná škola Ivanská cesta 21
Bratislava HEURÉKA

iné, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania

1 000,00 €

ZSE2011_68: Stredná odborná škola Ivanská cesta 21 Bratislava -
Realizácia futbal, florbal, stolnotenis., bedminton. turnajov,
ktorých sa zúčastnilo 300 žiakov a pedagógovia školy. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_69 Gymnázium, Golianova 68, Nitra ŠOH - Golianko do Londýna

iné, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_69: Gymnázium, Golianova 68, Nitra - Realizácia
atletických pretekov a šport. hier (basketbal, hádzaná, futbal,
florbal, hádzaná, stolný tenis) za účasti takmer 450 žiakov. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_70 SPŠE K. Adlera 5, Bratislava Olympijský deň Adlerákov

podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych 
hodnôt, podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_70: SPŠE K. Adlera 5, Bratislava - Realizácia šport. súťaží
(futbal, basketbal) a atletických pretekov, ktorých sa zúčastnilo
162 žiakov. Zakúpené šport. vybavenie sa bude naďalej využívať
na hodinách TV. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_71

Stredná priemyselná škola strojnícka,
Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava Fajnorka športuje

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_71: Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo
nábrežie 5, 814 75 Bratislava - Zakúpenie a položenie trávnika,
kde boli realizovane šport. súťažné disciplíny (volejbal,
bedminton, petangue, preťahovanie lanom) za účasti viac ako
200 žiakov školy.  

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_72 Základná škola, Dudova 2, Bratislava Olympijský týždeň na ZŠ Dudova

iné, podpora vzdelávania
1 000,00 €

ZSE2011_72: Základná škola, Dudova 2, Bratislava - Zakúpenie
florbal. vybavenia, švihavdiel a kriketiek na realizáciu šport.
súťaží pre 230 detí. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_73

Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2,
840 11 Bratislava Olympijský festival PaSA

zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora a rozvoj 
telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_73: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, 840 11
Bratislava - Florbal., volejbal., stolnotenis. turnaja a streľby zo
vzduchovky sa zúčastnilo 184 žiakov. Zakúpilo sa vybavenie na
jednotlivé šport. discplíny, ktoré sa bude využívať aj na hodinách
TV. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_74

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany,
Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany Olympijsky deň  OFDMS

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_74: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany,
Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany - Zakúpenie kanoe setu a
vzduchoviek na zrealizovanie šport. disciplín na ihrisku aj vo
vode, ktorých sa zúčastnilo vyše 350 žiakov. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_75

Základná škola Partizánske, Športovcov
372/21, 95804 Partizánske Slniečko

veda a výskum, podpora a rozvoj telesnej kultúry, 
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, 
resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_75: Základná škola Partizánske, Športovcov 372/21,
95804 Partizánske - Zakúpenie šport. vybavenia na volejbal,
basketbal, švihadiel a dresov na realizáciu šport. turnajov v
rôznych disciplínach, ktorých sa zúčastnilo 15O detí. 



Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_76

Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37,
971 01 Prievidza Jeden za všetkých, všetci za pohyb!

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_76: Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01
Prievidza - Zakúpenie florbal., futbal. výbavy a šport. pomôcok na
atletické disciplíny (žinienky, tretry, švédske bedne) pre 150 detí. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_77 KSŠ F. Fegyvernekiho s vjm Šahy Pohybom a športom ku zdraviu

podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych 
hodnôt, podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_77: KSŠ F. Fegyvernekiho s vjm Šahy - Zakúpenie
doskočiska, trampolíny, kolobežiek a volej. siete na zrealizovanie
šport. hier pre žiakov, rodičov a učiteľov (cca 350 osôb).   

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_78 SPŠS - ÉKI, Konkolyho 8, 947 01 Hurbanovo Deň paťboja všestrannosti. 

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_78: SPŠS - ÉKI, Konkolyho 8, 947 01 Hurbanovo - Nákup
šport. vybavenia na realizáciu volejbal. a futbal. turnajov, ktorých
sa zúčastnilo 150 detí.  

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_79 ZŠ s MŠ Komenského 133 Šoporňa OFDMS na ZŠ s MŠ Šoporňa

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_79: ZŠ s MŠ Komenského 133 Šoporňa - Zakúpenie
florbal. výstroje, dresov, bránok a iných šport. pomôcok na
zrealizovanie florbal. turnaja a atletických disciplín pre 400 detí.  

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_80

ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Hlavná
193, Orechová Potôň Škola v pohybe

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej 
pomoci, podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana 
a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb 1 000,00 €

ZSE2011_80: ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Hlavná 193,
Orechová Potôň - Zrealizovanie florbal. turnaja za pomoci
zakúpenej výstroje pre hráčov. Zúčastnilo sa 200 detí spolu s
rodičmi. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_81

Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6,
Nitra Zoborský olympijský deň

podpora vzdelávania

1 000,00 €

ZSE2011_81: Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra -
Zakúpenie lukov (3), gymnast. obručí (12) a rôznych šport.
pomôcok slúžilo na zrealizovanie 12 disciplín OH, ktorých sa
zúčastnilo 360 detí. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_82 Gymnázium, Hubeného ,  Bratislava Hľadáme olympijské nádeje

zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora a rozvoj 
telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_82: Gymnázium, Hubeného , Bratislava - Zrealizovanie
florbal., basketbal., stolnotenis. turnajov za pomoci zakúpených
šport. pomôcok, ktoré sa budú naďalej využívať na hodinách TV. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_83 ZŠ s MŠ Krajné, 916 16 Krajné 173 Olympijský týždeň v škole

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_83: ZŠ s MŠ Krajné, 916 16 Krajné 173 - Realizácia
florbal, futbal. turnajov a atletických pretekov pre vyše 200 detí.
Zakúpenie vybavenia na skvalitnenie šport. výkonov. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_84 Gymnázium, ul. 1. mája 8, Malacky Školské olympijské hry - floorbal

iné, podpora vzdelávania

1 000,00 €

ZSE2011_84: Gymnázium, ul. 1. mája 8, Malacky - Zakúpenie
florbal. výstroje a materiálu pre dva tímy na realizáciu turnaja,
ale aj na ďalšie využívanie v rámci hodín TV. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_85

Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6,
Bratislava Olympijská Vazka

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_85: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava -
Zakúpenie florbal., futbal., volejbal. a basketbal. šport. pomôcok
na zorganizovanie turnajov pre 400 detí. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_86

Stredná odborná škola - Szakközépiskola,
Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Deň olympijských nádejí

podpora vzdelávania

1 000,00 €

ZSE2011_86: Stredná odborná škola - Szakközépiskola,
Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno - Zakúpenie kotúčov na
činky (11 sád), veslárskeho trenažéra a vzpieračskej tyče na
zrealizovanie disciplín v rámci školských OH pre 300 detí. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_87 Základná škola Andreja Radlinského Kúty Školská olympiáda

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry, ochrana a podpora zdravia; 
prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v 
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_87: Základná škola Andreja Radlinského Kúty -
Zorganizovanie súťaží v rôznych atletických disciplínach
realizovaných za pomoci zakúpených šport. pomôcok. Aktívne sa
zapojilo 160 detí. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_88

Základná škola F. E. Scherera, E. F. Scherera
40, 92101 Piešťany Športom ku zdraviu

podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb 1 000,00 €

ZSE2011_88: Základná škola F. E. Scherera, E. F. Scherera 40,
92101 Piešťany - Realizácia atletickej olympiády, florbal.,
volejbal., bedminton. turnaja pre 120 žiakov školy s využitím
zakúpeného materiálu. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_89

Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36,934
80 Levice Balančné pomôcky 

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej 
pomoci, podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_89: Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36,934 80
Levice - Nákup balančných pomôcok, posilňovačov, stepperov a
drobných gymnastických doplnkov pre zefektívnenie a
zatraktívnenie športových aktivít na škole. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_90

Základná škola s materskou školou, Školská
22, Svätý Peter Svätopeterský olympijský festival

zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora a rozvoj 
telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_90: Základná škola s materskou školou, Školská 22,
Svätý Peter - Usporiadanie florbal., bedminton. turnaja a súťaže v
skákaní na trampolíne za pomoci nakúpeného šport. vybavenia.
Zúčastnilo sa 205 detí.  

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_91

Gymnázium L.Novomeského,Tomášikova
2,Bratislava Najšportovejšia trieda

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_91: Gymnázium L.Novomeského,Tomášikova
2,Bratislava - Doplnenie materiálového vybavenia telocvične a
posilňovne (žinienky, posilovacie podložky, náradie) na realizáciu
gymnast. a silových súťaží. 



Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_92 Stredná zdravotnícka škola, Nitra Olympiáda hviezd a hviezdičiek

podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ZSE2011_92: Stredná zdravotnícka škola, Nitra - Materiálové
zabezpečenie šport. disciplín (skákacie vrecia, bedminton. rakety,
lopty), ktorých sa zúčastnilo 100 detí z MŠ aj špeciálnej školy. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_93 Základná škola Podzámska 35 Hlohovec Šport bez hraníc

podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb 1 000,00 €

ZSE2011_93: Základná škola Podzámska 35 Hlohovec - Nákup
športového materiálu (florbal., futbal., basketbal, pomôcky na
atletické disciplíny), potrebného na realizáciu šport. súťaží, do
ktorých sa zapojilo 600 žiakov.  

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_94

Gymnázium Karola Štúra; Nám. slobody 5;
900 01 Modra Pádlovaním k pozitívnej energii 1 000,00 €

ZSE2011_94: Gymnázium Karola Štúra; Nám. slobody 5; 900 01
Modra - Nákup vodáckeho materiálu (lode- 25 ks, pádla, záchr.
vesty) na zrealizovanie splavov pre 150 detí. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_95

Základná škola, Ulica Kornela Mahra 11, 917
08 Trnava Fair play

iné, podpora vzdelávania

1 000,00 €

ZSE2011_95: Základná škola, Ulica Kornela Mahra 11, 917 08
Trnava - Zakúpenie dresov a lôpt pre zrealizovanie a
zatraktívnenie futbal. turnaja, ktorý tvoril súčasť Dňa športu.
Zúčastnilo sa takmer 300 detí. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_96 Základná škola, Hlavná 86, Pusté Úľany Náš Deň olympizmu

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry, ochrana a podpora zdravia; prevencia, 
liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_96: Základná škola, Hlavná 86, Pusté Úľany - Realizácia
turnajov vo florbale, futbale, stolnom tenise a vybíjanej pre 350
detí vďaka zakúpenému šport. vybaveniu na jednotlivé disciplíny.   

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_97

ZŠ s MŠ Ružindol, Ružindol č. 3, 919 61
Ružindol OFDMS - Ružindolské olympijské aktivity

iné

1 000,00 €

ZSE2011_97: ZŠ s MŠ Ružindol, Ružindol č. 3, 919 61 Ružindol -
Realizácia turnajov vo florbale, futbale, vybíjanej a stolnom
tenise, zakúpenie potrebných šport. pomôcok. Zúčastnilo sa 220
detí od 5 do 15 rokov. 

Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Pozitívna energia pre šport 2012/
2011-2012 ZSE2011_98

Gymnázium J. Hollého na Hlinách 7279/30,
Trnava Gym - Holl - cyklokros štafeta do vrchu

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry, ochrana a podpora zdravia; 
prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v 
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

1 000,00 €

ZSE2011_98: Gymnázium J. Hollého na Hlinách 7279/30, Trnava -
Zakúpenie horského bicykla (1 ks) na zrealizovanie pretekov
horskej cyklistike, ktorých sa zúčastnilo 35 študentov. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis

Kia Innovation Award Konferencia
2012 KIA_W náklady na konferenciu a ocenenie víťazov Kia Innovation Award Konferencia 2012

veda a výskum, podpora vzdelávania

10 203,50 €

rôzne faktúry: KIa Innovation Award - konferencia - Študenti si
zvýšili svoje prezentačné zručnosti, získali nové vedomosti a
elektroniku využívajú na vzdelávacie účely. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Kia Innovation Award 2011 Kia2010_21 Stredná odborná škola strojnícka

Detekcia mŕtveho uhla stätných zrkadiel a
bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami

podpora vzdelávania

5 050,00 €

Kia2010_21: Stredná odborná škola strojnícka - Grant prispel k
dovybaveniu a zmodernizovaniu školského pneuservisu. Na účely
odborného vyučovania slúžia dataprojektor v špecializovanej
učebni motorov a diagnostické zariadenie elektroniky
automobilov.

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Kia Innovation Award 2011 Kia2010_22 Stredná odborná škola elektrotechnická žilina

Energeticky nezávislý systém napájania
elektrických pohonných jednotiek

veda a výskum, podpora vzdelávania

7 050,00 €

Kia2010_22: Stredná odborná škola elektrotechnická žilina -
Finančné prostriedky boli použité na nákup fotovoltaických
článkov, akumulátorov a iných zariadení na výrobu modelu
energeticky nezávislého systému získavania energie pre potreby
napájania elektromotora. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Kia Innovation Award 2011 Kia2010_23 SOŠ sv. Jozefa Robotníka Anti Aquaplaning Systém

veda a výskum, podpora vzdelávania
3 050,54 €

Kia2010_23: SOŠ sv. Jozefa Robotníka - Vďaka podpore škola
zakúpila trainer system, ktorý slúži v laboratóriu na vyučovanie
elektrotechnických predmetov. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_01 Aktívny vozík, občianske združenie

Rekondično-integračný pobyt pre rodiny so
zdravotne postihnutými Slovensko 2012

iné, poskytovanie sociálnej pomoci, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry

3 000,00 €

Kia2012_01: Aktívny vozík, občianske združenie - Zdravotne
ťažko postihnutí deti a ich rodičia sa zúčastnili na víkendovom
pobyte, počas ktorého realizovali viaceré aktivity ako tvorivé
dielne a športové aktivity. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_02 Materská škola Dopravné ihrisko

iné, podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

2 750,00 €

Kia2012_02: Materská škola - Vďaka podpore sa podarilo v
školskom areály vyznačiť detské dopravné ihrisko a zakúpiť
detské dopravné prostriedky.

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_03 Mesto Kysucké Nové Mesto Dopravné ihrisko Radosť

podpora vzdelávania, ochrana a podpora zdravia; 
prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v 
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

3 000,00 €

Kia2012_03: Mesto Kysucké Nové Mesto - Kysucké Nové Mesto v
spolupráci s materskou školou vybudovali detské dopravné
ihrisko. Financie boli použité na asfaltový betón.

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_04 Základná škola J. A. Komenského Dopravné ihrisko

podpora vzdelávania

2 999,30 €

Kia2012_04: Základná škola J. A. Komenského - Finančné
prostriedky získané z projektu boli použité na úhradu
vodorovného a zvislého značenia, na nákup dopravných
prostriedkov a doplnkov.

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_05 Truc sphérique Mobilita k tvorivosti

zachovanie kultúrnych hodnôt

3 000,00 €

Kia2012_05: Truc sphérique - Vďaka projketu došlo k totálnej
debarierizácii kultúrneho centra. Zakúpením tzv. schodolezu bolo
spristúpnené 1. poschodie (divadelnú sálu) a pivnica (2
miestnosti pre workshopy), zároveň bolo zmenené WC na
bezbaiérové.



Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_06 Občianské združenie Detská komunita S vetrom vo vlasoch

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

2 823,00 €

Kia2012_06: Občianské združenie Detská komunita - Podarilo sa
zakúpiť nové a lepšie bicykle, kolobežky reflexné a ochranné
prostriedky.

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_07 Základná škola Ružomberok - Černová Spája nás pohyb a bezpečnosť

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej kultúry

3 000,00 €

Kia2012_07: Základná škola Ružomberok - Černová - Škola
vybudovala nové funkčné dopravné ihrisko pre žiakov základnej
školy, ktoré využíva 40 detí za mesiac a 50 iných návštevníkov
obce za mesiac. Spevnili plochu školského dvora, kúpili dopravné
značky a bicykle. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_08

Základná škola s materskou školou
J.D.Matejovie Bezpečne na ceste

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry

2 475,00 €

Kia2012_08: Základná škola s materskou školou J.D.Matejovie -
Škola zakúpila dopravné prostriedky - bicykle, korčule, odrážadlá
, autíčka. Zároveň obstarala prenosné dopravné ihrisko so
značkami, farby, ktorými vyznačili dopravné ihrisko.

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_09 Obec Vlachy K bezpečnosti a ochrane životov našich detí

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 820,00 €

Kia2012_09: Obec Vlachy - Prostriedky využila obec na rozšírenie
dopravného ihriska. Pre deti vybudovala okolo 90 metrov cestnej
komunikácie v šírke 1,5 m. s vodorovným dopravným značením,
dvoma zákrutami a  dvoma križovatkami. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_10 Klub OMD Farfalletta Žilina

Boccia bez bariér - ked vzdialenosť nie je
prekážkou 

podpora a rozvoj telesnej kultúry

3 000,00 €

Kia2012_10: Klub OMD Farfalletta Žilina - Vďaka sociálno-
prepravnej službe Samaritán, n.o. sa podarilo zabezpečiť lepšie
prepravné podmienky pre športovcov boccie a ich aktívnu účasť
na podujatiach zameraných na rozvoj športových a iných
zručností. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_11 Mesto Rajecké Teplice Dopravné ihrisko

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

2 909,60 €
Kia2012_11: Mesto Rajecké Teplice - Vďaka podpore bolo na
antukovej ploche vybudované detské dopravné ihrisko. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_12 Centrum Návrat Žilina Nezvyčajný víkend pokračuje!

poskytovanie sociálnej pomoci

929,00 €

Kia2012_12: Centrum Návrat Žilina - Víkendový pobyt pre rodiny
v kríze pomohlo k zlepšeniu komunkácie medzi rodičmi a deťmi.
Financie boli použité na cestovné, ubytovanie a materiál pre
arteterapeutické aktivity. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_13 Chrabromil Pohyb je radosť

ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania, 
poskytovanie sociálnej pomoci, podpora a rozvoj 
telesnej kultúry

3 000,00 €

Kia2012_13: Chrabromil - Vďaka grantu zakúpilo občianske
združenie pre ťažko zdravotne znevýhodnené deti a dospelých
bicykle, kolobežky, cyklistické prilby, reflexné vesty a osvetlenie
na bicykle. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_14 Manus občianske združenie Lezecká stena

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, 
resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

2 758,44 €

Kia2012_14: Manus občianske združenie - Prostriedky boli
využité na kúpu a prevoz materiálu a tiež na odmeny za prácu na
stavbe lezeckej steny kvalifikovanými ľuďmi z OZ Preles. Do
stavby steny boli aktívne zapojení aj samotní klienti RS Manus.

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_15

Detské centrum, prvá slovenská spoločnosť
pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti

V. Združené majstrovstvá detí a mládeže
odkázanej na náhradnú starostlivosť

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry, ochrana a podpora zdravia; prevencia, 
liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

3 000,00 €

Kia2012_15: Detské centrum, prvá slovenská spoločnosť pre
pomoc deťom v náhradnej starostlivosti - Projektu sa zúčastnilo
76 detí a 15 vychovávateľov z 10 zariadení náhradnej
starostlivosti v SR. Grant bol využitý na zabezpečenie ubytovania
a stravovania účastníkov a tiež dopravy

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_16 Hasičský zbor Priekopa Školenie detí

podpora vzdelávania, ochrana a podpora zdravia; 
prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v 
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

800,00 €

Kia2012_16: Hasičský zbor Priekopa - Hasiči školili deti ako sa
správať na ceste, čo ma obsahovať bicykel a jazdec, ako sa
správať pri dopravnej nehode. Finančné prostriedky z grantu sa
použili na stravovanie školiteľov a výrobu školiacich plagátov.

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_17 Obec Kamenná Poruba Bez nehody od škôlky k dospelosti

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

3 000,00 €

Kia2012_17: Obec Kamenná Poruba - Obec vybudovala dopravné
ihrisko. Finančné prostriedky použili v rámci výstavby
dopravného ihriska - a to konkrétne na materiál potrebný k
výstavbe /dlažba, piesok/ a práce, ktoré bolo nutné vykonať
pomocou dopravných strojov.  

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_18

Občianske združenie Gaštanko pri Materskej
škole na ul A. Bernoláka 17 Gaštanko na cestách

podpora vzdelávania, ochrana a podpora zdravia; 
prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v 
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

1 091,16 €

Kia2012_18: Občianske združenie Gaštanko pri Materskej škole
na ul A. Bernoláka 17 - V spolupráci s rodičmi vzniklo v areály
materskej školy dopravné ihrisko, zakúpili kolobežky, prilby,
dopravné a svetelné značenie. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_19 Špeciálna základná škola internátna Bytča Dráha "ožije"

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

2 244,50 €

Kia2012_19: Špeciálna základná škola internátna Bytča - Finančné 
prostriedky použili na zakúpenie dopravných pomôcok a
materiálu, z ktorého zamestnanec Kia motors Slovakia zhotovil
drevený vláčik, o ktorý sa budú žiaci starať.

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Mobilita 2012 Kia2012_20 Dogdocs o.z. CYKLOFILm

iné, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania

2 400,00 €

Kia2012_20: Dogdocs o.z. - Poskytnuté prostriedky použilo
občianske združenie na vytvorenie dokumentárneho filmu s
názvom CYKLOFILm, ktorého témou je mestská cyklistika a
verejný priestor. 



Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Kia Cyklotrasy 2012 Kia2012_21 Turčianska bicyklová skupina JUS Turčianske rozhľadne

iné, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
a rozvoj telesnej kultúry

20 000,00 €

Kia2012_21: Turčianska bicyklová skupina JUS - Vznikli dve nové
rozhľadne na Turčianskej cyklomagistrále, ktoré bude využívať
približne 1000 cykloturistov ročne. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Bezpečné a zelené cesty 2012 Kia2012_21 ZŠ Ž. Bosniakovej, Teplička nad Váhom Budujeme modernú školu

podpora vzdelávania

1 500,00 €

Kia2012_21: ZŠ Ž. Bosniakovej, Teplička nad Váhom - Grant
pomohol škole zakúpiť interaktívnu tabuľu, ktorá prispela k
modernizácii vyučovacieho procesu a skvalitnila výučbu.

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Kia Cyklotrasy 2012 Kia2012_22 OZ Mulica Inštalácia cyklostojanov v Žiline

iné, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
a rozvoj telesnej kultúry 7 600,00 €

Kia2012_22: OZ Mulica - V meste je nainštalovaných 90
cyklostojanov. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Bezpečné a zelené cesty 2012 Kia2012_22 ZŠ Limbová, Žilina Bezpečnosť podľa Alberta

podpora vzdelávania
1 500,00 €

Kia2012_22: ZŠ Limbová, Žilina - Škola kúpila do jednej učebne
dataprojektor, čím zvýšili kvalitu výučby. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Bezpečné a zelené cesty 2012 Kia2012_23 ZŠ Karpatská 8063/11 EkoJeep

iné, podpora vzdelávania

1 000,00 €

Kia2012_23: ZŠ Karpatská 8063/11 - Žiaci sa prostredníctvom
dataprojektoru dokážu lepšie sústrediť na prednášanú látku a
prostredníctvom stavebníc Boffin sa naučili jemnej motorike a
fantázie. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Bezpečné a zelené cesty 2012 Kia2012_25 ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Ekoauto ANG 800,00 €

Kia2012_25: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku - Škola kúpila pomôcky,
ktoré pomôžu zefektívniť a zatraktívniť vyučovanie na fyzike,
geografii a ruskom jazyku( napr. laser, edukačný
softvér,turistické mapy ai.). 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Bezpečné a zelené cesty 2012 Kia2013_24 ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom Bezpečné a zelené cesty

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej kultúry

700,00 €

Kia2013_24: ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom - Škola zakúpila pre
žiakov elektrosúpravy, ktoré sú využívané pri vyučovacom
procese. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Komunitné záhrady 2012 KiaKZ2012_01 oz papavero KOMUNITNÉ  ZÁHRADY 2012

iné, ochrana a tvorba životného prostredia
20 300,00 €

KiaKZ2012_01: oz papavero - Boli revitalizované tri lokality v
Žiline, vysadili sa zelené plochy, upravil trerén. Obyvatelia sa
začali sami starať o svoje okolie. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Pre obce 2012 KiaPO2012_01 Obec Gbeľany Prístupová cesta KD Gbeľany

ochrana a tvorba životného prostredia
5 285,61 €

KiaPO2012_01: Obec Gbeľany - Vybudovaním chodníka ku
kultúrnemu domu sa skrášlilo životné prostredie a okolie
kultúrneho domu v obci Gbeľany. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Pre obce 2012 KiaPO2012_02 Obec Nededza Materská škola

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry

7 500,00 €

KiaPO2012_02: Obec Nededza - Bola zrekonštruovaná časť
priestorov matzerskej školy v obci Nededza. akúpili sa tri nové
sociálne zariadenia pre deti a vybudoval sa sprchový kút s
bezbariérovým prístupom. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Pre obce 2012 KiaPO2012_03 Obec Gbeľany

Interiérové vybavenie Materskej školy v
Gbeľanoch

iné, podpora vzdelávania
2 214,39 €

KiaPO2012_03: Obec Gbeľany - Prostriedky boli použité na nákup
interiérového vybavenia triedy v materskej škole v Gbeľanoch.

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Pre obce 2012 KiaPO2012_04 Obec Varín Odstránenie bariéry pre hendikepovaného

poskytovanie sociálnej pomoci

2 320,00 €

KiaPO2012_04: Obec Varín - Vďaka grantu bola zrekonštruovaná
miestna komunikácia, po ktorej sa pohybuje vozičkár, ktorému sa
týmto odbúralo množstvo bariér brániacich v presunoch. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Pre obce 2012 KiaPO2012_05 Krasňany

Rešpektovanie rozdielnosti, oprava
miestnych komunikácií v okrajových častiach
obce

iné, ochrana a tvorba životného prostredia, 
poskytovanie sociálnej pomoci

7 500,00 €

KiaPO2012_05: Krasňany - Boli opravené časti miestnych
komunikácií, vďaka čomu boli zabezpečené rovnaké podmienky
dostupnosti obydlí pre občanov žijúcich v okrajových častiach
obce.

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Pre obce 2012 KiaPO2012_06 Obec Varín Lepšie využívanie ihriska

podpora a rozvoj telesnej kultúry

3 156,82 €

KiaPO2012_06: Obec Varín - Získaný grant bol využitý na
zrekonštruovanie priestorov spŕch a šatní v športovom areáli
Juraja Sobolu vo Varíne, čím sa prispelo k zlepšeniu prostredia
pre deti, mládež ale aj dospelých, ktorý majú záujem aktívne
využívať svoj voľný čas.

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Pre obce 2012 KiaPO2012_07 Obec Mojš Mobilita občanov obce Mojš

iné

7 479,92 €

KiaPO2012_07: Obec Mojš - Vzniklo nové dopravné ihrisko pre
deti z obce Mojš, podarilo sa vyznačiť cesty a tým zabezpečiť
bezpečnú mobilitu chodcov a cyklistov po obci.

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Pre obce 2012 KiaPO2012_08 Obec Teplička nad Váhom Tancujúca škôlka

podpora vzdelávania
7 500,00 €

KiaPO2012_08: Obec Teplička nad Váhom - Do škôlky bol
nakúpený nábytok a vzdelávacie pomôcky. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Kia Innovation Award 2012 KIAW2012_01 Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina

Elektromobilita a ekologické zdroje energie
pre ňu

podpora vzdelávania

3 000,00 €

KIAW2012_01: Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina -
Nákupom rôzneho materiálu (elektroniky, auto-moto) umožňuje
škola v budúcnosti realizovať vlastné malé projekty spojené s
oblasťou obnoviteľných zdrojov energie. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Kia Innovation Award 2012 KIAW2012_02 Spojená škola Korekcia pohybu po nerovnomernom teréne

iné, veda a výskum, ochrana a tvorba životného 
prostredia, podpora vzdelávania

2 000,00 €

KIAW2012_02: Spojená škola - Poskytnuté prostriedky využila
škola na nákup učebných pomôcok. Vďaka ním sa žiaci našej
školy mohli lepšie zorientovať v problematike "výpočtovej
techniky" a "informatiky". 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Kia Innovation Award 2012 KIAW2012_03 Stredna odborna škola strojnícka Bezkontaktné dobíjanie elektromobilov

podpora vzdelávania

4 000,00 €

KIAW2012_03: Stredna odborna škola strojnícka - Grant vo
forme financií sme použila škola na zakúpenie a vybavenie
školského pneuservisu novým a moderným náradím a
osvetlením. 



Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Kia Innovation Award 2012 KIAW2012_04 SPOJENÁ ŠKOLA

Riešenie tuhých a kvapalných odpadov -
recyklácia

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej kultúry

2 000,00 €

KIAW2012_04: SPOJENÁ ŠKOLA - Študenti využili grant na nákup
materiálu pre svoj projekt - environmentálneho vzdelávania.
Tlačoviny a propagačný materiál bude určený pre deti 1. stupňa
ZŠ. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Kia Innovation Award 2012 KIAW2012_05 Stredná odborná škola Pasívna bezpečnosť v automobile

ochrana a tvorba životného prostredia

2 000,00 €

KIAW2012_05: Stredná odborná škola - Získané prostriedky
použila škola na skvalitnenie vyučovacieho procesu zakúpením
výučbového systému HD - elektronika, určeného na simuláciu
javov a procesov v motorových vozidlách. 

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Kia Innovation Award 2012 KIAW2012_06 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica Zvýšenie bezpečnosti vozidla

veda a výskum, podpora vzdelávania

2 000,00 €

KIAW2012_06: Stredná priemyselná škola Považská Bystrica -
Grant bol použitý na obstaranie počítačov,PC monitorov,
projektorov a kancelárskych potrieb do učebne a laboratória
elektrotechniky.

Nadačný fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii Pontis Kia Innovation Award 2012 KIAW2012_07 SOŠ sv. Jozefa Robotníka Elektronické ovládanie ventilov

podpora vzdelávania

5 168,53 €

KIAW2012_07: SOŠ sv. Jozefa Robotníka - Grant poskytnutý pre
školu priniesol komplexné vybavenie trenažérovej učebne a to aj
kompletné audio vizuálne vybavenie tejto učebne.

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_01

Občianske združenie Klub priateľov futbalu
Kengura Podpora mládežníckeho futbalu FK Rača.

iné, podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych 
hodnôt, poskytovanie sociálnej pomoci, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry, ochrana a podpora zdravia; 
prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v 
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

1 000,00 € ST2011_01: Občianske združenie Klub priateľov futbalu Kengura - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_02

OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. Ružová v
Stupave Bezpečná plavba

iné, podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 000,00 €

ST2011_02: OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. Ružová v Stupave
- Projekt nielenže dopomohol k vytvoreniu bezpečného a
využiteľného priestoru, multifunkčného detského ihriska,
podporujúceho zdravý rozvoj detí, ale jeho realizácia poskytla
príležitosť na vznik a upevnenie vzťahov medzi zúčastnenými
rodinami.

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_03 Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc Metodická príručka pre domovy na pol ceste

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci
1 000,00 € ST2011_03: Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_04 PLAMIENOK n.o.

LETNÝ TÁBOR PRE SÚRODENCOV "NIE SI
SÁM" 2012

iné, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb

1 000,00 €

ST2011_04: PLAMIENOK n.o. - Vďaka tomuto projektu bol
zorganizovaný letný tábor, ktorého sa zúčastnilo 39 detí, ktoré
prežili stratu blízkej osoby. Aktivity boli zamerané na
znovunadobudnutie istoty, získanie dôvery a vyrovnanie sa s
traumatizujúcou skúsenosťou. 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_05 PŠC Pezinok Junior Futbalové nádeje v zime

podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ST2011_05: PŠC Pezinok Junior - Vďaka zrealizovanému projektu
sa podarilo zorganizovať dva futbalové sústredenia pre 40 detí,
medzi ktorými boli aj deti zo sociálne slabších rodín. Pohybová
príprava mimo domu prispela nielen k zdravšiemu a
efektívnejšiemu tráveniu voľného času detí. 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_06 Materská školoa - Óvoda V krajine hier a rozprávok II.

iné, podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych 
hodnôt, podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ST2011_06: Materská školoa - Óvoda - Realizácia projektu
prispela k zefektívneniu prípravy detí na nástup do 1.ročníka ZŠ.
Vďaka edukačným aktivitám, do ktorých boli zapojení aj rodičia,
si deti rozvíjali motoriku, kognitívne myslenie, podporovali
emocionalitu a sociabilitu.

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_07 Klub stolného tenisu Kremnica Poďme sa hrať!

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry, ochrana a podpora zdravia; 
prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v 
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

1 000,00 €

ST2011_07: Klub stolného tenisu Kremnica - Vďaka realizácii
projektu bolo vybudované miniihrisko pre deti, ktoré poskytuje
lepšie podmienky pre život obyvateľov danej lokality. Okrem
toho, účasť na tomto projekte, zabezpečuje posilnenie vzťahov v
rámci komunite a rozvoj občianskej angažovanosti. 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_08 Materská škola Zahrajme sa spolu

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

ST2011_08: Materská škola - Vďaka realizácii projektu sa
podarilo revitalizovať prostredie detského ihriska, ktoré
poskytuje podnetné prostredie na športové a edukačné aktivity,
či na oddych detí a ich rodičov. Poskytol príležitosť na posilnenie
vzťahov v rodine a s pedagógmi. 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_09 PONS Denný integračný tábor 2012

podpora a rozvoj telesnej kultúry

927,50 €

ST2011_09: PONS - Vďaka realizovanému projektu bolo
umožnené 60 klientom so zdravotným postihnutím absolvovať
letný integračný tábor, ktorý nielenže poskytol priestor na
zaujímavé a zdraviu prospešné strávenie letných prázdnin, ale
prispel aj k sociálnej integrácii detí.



Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_10 Materské centrum Budatko Montessori kútik pre deti

iné, podpora vzdelávania

933,61 €

ST2011_10: Materské centrum Budatko - Realizovaný projekt
ponúkol alternatívnu možnosť trávenia voľného času pre rodičov
a deti v Montessori kútiku, ktorého hry pomáhajú deťom využiť
maximálny potenciál ich schopností, rozvíjajú ich psychiku,
logické a analytické myslenie. 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_11 Obec Trstín Detský svet v pohybe

podpora a rozvoj telesnej kultúry
1 000,00 € ST2011_11: Obec Trstín - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_12 Základná škola s materskou školou Voderady Kniha - cesta k poznaniu

podpora vzdelávania
1 000,00 € ST2011_12: Základná škola s materskou školou Voderady - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_13 Lilies Lilies - Trnava ma talent

iné, podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych 
hodnôt, podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 € ST2011_13: Lilies - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_14

Rada rodičov pri MŠ, Fándlyho 2, 903 01
Senec "Detský vodičský preukaz"

ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania, 
podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb 1 000,00 € ST2011_14: Rada rodičov pri MŠ, Fándlyho 2, 903 01 Senec - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_15 ŠČAVNIČAN

Integrácia rómskych detí do spoločenského a
športového diania v obci

poskytovanie sociálnej pomoci, podpora a rozvoj 
telesnej kultúry

1 000,00 € ST2011_15: ŠČAVNIČAN - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_16 Nadácia detského kardiocentra Tvorivé aktivity v detskom kardiocentre

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, 
resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb 998,52 € ST2011_16: Nadácia detského kardiocentra - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_17 Základná škola, Lipová 13. Spišská Nová Ves Ekoostrov detskej radosti

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, ochrana a podpora zdravia; prevencia, 
liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

1 000,00 € ST2011_17: Základná škola, Lipová 13. Spišská Nová Ves - 
Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_18 KARMEL n.o. Viacúčelové ihrisko pre deti a mládež

podpora a rozvoj telesnej kultúry
999,35 € ST2011_18: KARMEL n.o. - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_19

Občianske združenie detí a mládeže so
sluchovým postihnutím Permoník "Kútik relaxu"

podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb 991,00 €

ST2011_19: Občianske združenie detí a mládeže so sluchovým
postihnutím Permoník - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_20 ŠK FBK BOGDAU STUPAVA Stupava Florbal Cup

podpora a rozvoj telesnej kultúry
1 000,00 € ST2011_20: ŠK FBK BOGDAU STUPAVA - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_21 Združenie pre podporu rodín a detí - DaR Dnes dávam, zajtra dostanem

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej 
pomoci, podpora a rozvoj telesnej kultúry 998,00 € ST2011_21: Združenie pre podporu rodín a detí - DaR - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_22

Telovýchovná jednota Nohejbalový klub
Zalužice Nohejbalový kemp mládeže

podpora a rozvoj telesnej kultúry
950,00 € ST2011_22: Telovýchovná jednota Nohejbalový klub Zalužice - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_23

HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov
sociálnych služieb a útulok Osvieženie života v domove

poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a podpora 
zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo 
závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

924,00 €
ST2011_23: HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov
sociálnych služieb a útulok  - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_24 Základná škola s materstkou školou Orešie Centrum voľného času

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt, 
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000,00 € ST2011_24: Základná škola s materstkou školou Orešie - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_25 Občianske združenie Malachovská škola Naučme sa kompostovať

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania 1 000,00 € ST2011_25: Občianske združenie Malachovská škola - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_26 Športový klub karate SEIWA Sústredenie Liptovský Mikuláš 2012

iné, podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych 
hodnôt, podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 € ST2011_26: Športový klub karate SEIWA - 
Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_27 Rodičovské združenie pri Základnej škole Športujme zdravo a hravo

podpora vzdelávania
996,00 € ST2011_27: Rodičovské združenie pri Základnej škole - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_28

Spoločnosť priateľov detí z detských
domovov Úsmev ako dar - pobočka Košice Desať zázrakov a dúha

poskytovanie sociálnej pomoci
1 000,00 €

ST2011_28: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
Úsmev ako dar - pobočka Košice - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_29

Združenie rodičov Materskej školy
Ožvoldíkova

Bezpečne a zdravo (revitalizácia detského
ihriska MŠ Ožvoldíkova)

podpora a rozvoj telesnej kultúry
1 000,00 € ST2011_29: Združenie rodičov Materskej školy Ožvoldíkova - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_30 Občianske združenie Prales

Prirodzený kraj pre včely = zdravý kraj pre
človeka

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt

910,00 € ST2011_30: Občianske združenie Prales - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_31 Základná škola Mierová 1 Strážske Sme takí akí sme

podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb 1 000,00 € ST2011_31: Základná škola Mierová 1 Strážske - 



Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_32 Krasokorčuliarsky klub Trnava Z Popolušky princezná / pokračovanie

podpora a rozvoj telesnej kultúry
1 000,00 € ST2011_32: Krasokorčuliarsky klub Trnava - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_33 FONTIS - občianske združenie Spoznávajme včielky

iné, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt, 
podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb 1 000,00 € ST2011_33: FONTIS - občianske združenie - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_34

OZ Srdiečko - Materská škola Karpatská 3,
Banská Bystrica

Pomáhame komunite - Od pracovnej terapie
pre väzňov k vytvoreniu krajšieho prostredia
pre deti  v materskej škôlke

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €
ST2011_34: OZ Srdiečko - Materská škola Karpatská 3, Banská
Bystrica - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_35 Rada rodičov  MŠ Hronská 7 Dopraváčik malý som, môžem jazdiť s ocinom

ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana 
ľudských práv, podpora vzdelávania, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry 1 000,00 € ST2011_35: Rada rodičov  MŠ Hronská 7 - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_36 Čierny hrad Predstavme Čierny hrad svetu

iné, zachovanie kultúrnych hodnôt
1 000,00 € ST2011_36: Čierny hrad  - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_37 Materská škola Až raz budem žiačikom

podpora vzdelávania
881,40 € ST2011_37: Materská škola - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_38 TRIPTYCH hidePark - revitalizácia 2

ochrana a tvorba životného prostredia
1 000,00 € ST2011_38: TRIPTYCH - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_39

Súkromná základna škola s materskou školou
pre žiakov a deti s autizmom Tvorivá dielňa 

podpora vzdelávania
732,65 €

ST2011_39: Súkromná základna škola s materskou školou pre
žiakov a deti s autizmom - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_40 Materská škola Pohyb zdravý, ale aj hravý

podpora a rozvoj telesnej kultúry
0,00 € ST2011_40: Materská škola - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_41

Atletický klub Slávia Technická univerzita
Košice Atletika deťom

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry, ochrana a podpora zdravia; prevencia, 
liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

225,45 € ST2011_41: Atletický klub Slávia Technická univerzita Košice - 
Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_42 Občianske združenie Poza školu Hrdinovia dejín

podpora vzdelávania
825,00 € ST2011_42: Občianske združenie Poza školu - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_43 Miesto v dome Dajme deťom možnosť..

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci
950,00 € ST2011_43: Miesto v dome - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_44 Združenie Hradu Bystrica záchrana bránovej bašty

zachovanie kultúrnych hodnôt
900,00 € ST2011_44: Združenie Hradu Bystrica - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_45

Akademik Technická univerzita Košice-
florbalový klub 

Medzinárodný florbalový turnaj CASSOVIA
GAMES 

podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb 973,00 €

ST2011_45: Akademik Technická univerzita Košice- florbalový
klub  - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_46 Materská škola-Óvoda Pohybom ku zdraviu

iné, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
a rozvoj telesnej kultúry 500,00 € ST2011_46: Materská škola-Óvoda - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_47 Gymnázium Bilíkova, Bratislava Átrium, cesta k zeleni okolo nás

iné, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, ochrana a podpora zdravia; prevencia, 
liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

560,00 € ST2011_47: Gymnázium Bilíkova, Bratislava - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_48 Materské centrum Obláčik Deti v bezpečí a veci verejné

ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb 655,70 € ST2011_48: Materské centrum Obláčik - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_49 Rodinné centrum Ráčik Ani chvíľu bez pohybu

iné, poskytovanie sociálnej pomoci, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry 1 000,00 € ST2011_49: Rodinné centrum Ráčik - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_50 Obec Horné Zelenice - obecný úrad Rekonštrukcia ihriska

podpora a rozvoj telesnej kultúry
935,00 € ST2011_50: Obec Horné Zelenice - obecný úrad - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_51 Združenie RONDEL Horúca malta - dedičstvo našich predkov

ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie 
kultúrnych hodnôt 800,00 € ST2011_51: Združenie RONDEL - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_52 OZ Hrad Tematín Severák

veda a výskum, ochrana a tvorba životného 
prostredia, zachovanie kultúrnych hodnôt 600,00 € ST2011_52: OZ Hrad Tematín - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_53 Rákociho cesta Hradokurz - škola dobrovoľníkov

ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie 
kultúrnych hodnôt 860,00 € ST2011_53: Rákociho cesta - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_54 Novum castrum Obnova nádvoria  

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt

950,00 € ST2011_54: Novum castrum - 
Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_55

Rodičovské združenie pri Materskej škole
Gelnická 34 v Bratislave Spoznáme svet zvierat

iné, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania 654,80 €

ST2011_55: Rodičovské združenie pri Materskej škole Gelnická
34 v Bratislave - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_56 Cirkevná základná škola Narnia Ako? EKO!

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania 900,00 € ST2011_56: Cirkevná základná škola Narnia - 



Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_57 Združenie priateľov Hričovského hradu

ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie 
kultúrnych hodnôt 900,00 € ST2011_57: Združenie priateľov Hričovského hradu - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_58 Renova Záchrana hradu Dobrá Voda 2012

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt

900,00 € ST2011_58: Renova - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_59 Združenie na záchranu Zborovského hradu

Oprava juhovýchodnej bránovej veže a
príľahlých častí-II.etapa

veda a výskum, ochrana a tvorba životného 
prostredia, podpora vzdelávania, zachovanie 
kultúrnych hodnôt, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry, ochrana a podpora zdravia; prevencia, 
liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

900,00 € ST2011_59: Združenie na záchranu Zborovského hradu - 
Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_60 Klub vojenskej histórie Beskydy

Rekonštrukcia vojnového cintorína Zbudská
Belá IV

podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt
950,00 € ST2011_60: Klub vojenskej histórie Beskydy - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_61 Združenie na záchranu Jasenovského hradu Zachráňme hrad

zachovanie kultúrnych hodnôt
850,00 € ST2011_61: Združenie na záchranu Jasenovského hradu - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_62

NADÁCIA PRE ZÁCHRANU KULTÚRNEHO
DEDIČSTVA Hrad Uhrovec 2012

zachovanie kultúrnych hodnôt
800,00 € ST2011_62: NADÁCIA PRE ZÁCHRANU KULTÚRNEHO DEDIČSTVA - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_63 SRRZ-RZ pri Základnej škole Tesáre Otvorme si dvere do kuzelneho sveta knih....

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt, 
poskytovanie sociálnej pomoci 679,00 € ST2011_63: SRRZ-RZ pri Základnej škole Tesáre - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_64 Združenie na záchranu Brekovského hradu. Hradné jadro Brekov 2012

iné, ochrana a tvorba životného prostredia, 
zachovanie kultúrnych hodnôt 900,00 € ST2011_64: Združenie na záchranu Brekovského hradu.  - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_65 Domka Košice Spojme naše srdcia

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej 
pomoci, podpora a rozvoj telesnej kultúry 980,00 € ST2011_65: Domka Košice - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_66 Občianske združenie Bublina Zima v Bubline 

iné
151,19 € ST2011_66: Občianske združenie Bublina - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Pomáhame komunite 2012 ST2011_67 SARVAZA Naučný chodník Kalameny - Liptovský hrad

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt, 
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000,00 € ST2011_67: SARVAZA - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Priama podpora 2012 ST2011_68 Lucia Ďurkovičová Kaviareň U šálky

iné, podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych 
hodnôt, poskytovanie sociálnej pomoci

4 000,00 € ST2011_68: Lucia Ďurkovičová - 
Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Priama podpora 2012 ST2011_69 Inštitút pre verejné otázky (IVO)

Slovensko a sociálne siete v prostredí
internetu

iné, veda a výskum, podpora vzdelávania
5 000,00 € ST2011_69: Inštitút pre verejné otázky (IVO) - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Priama podpora 2012 ST2011_70 Nadácia LEKÁR EKG Holter 

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, 
resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb 5 988,00 € ST2011_70: Nadácia LEKÁR - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis

HĽADÁME ĎALŠÍ ZMYSEL - PRE
PODNIKANIE 2012 ST2011_71 Michal Mihálek MIE STUDIO

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci
3 320,00 € ST2011_71: Michal Mihálek - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Priama podpora 2012 ST2011_72 Junior Achievement Slovensko, n.o.

Aplikovaná ekonómia pre potreby žiakov so
sluchovým postihnutím

podpora vzdelávania
4 100,00 € ST2011_72: Junior Achievement Slovensko, n.o. - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis

HĽADÁME ĎALŠÍ ZMYSEL - PRE
PODNIKANIE 2012 ST2011_73 Andrej Krížik LIVE WEBSITE 600,00 € ST2011_73: Andrej Krížik - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Priama podpora 2012 ST2011_74 KASPIAN PIKNIK

iné, zachovanie kultúrnych hodnôt, poskytovanie 
sociálnej pomoci, podpora a rozvoj telesnej kultúry

3 000,00 € ST2011_74: KASPIAN - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Priama podpora 2012 ST2011_75 CultureForce Afriktivity

iné, ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania, 
zachovanie kultúrnych hodnôt, poskytovanie 
sociálnej pomoci, ochrana a podpora zdravia; 
prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v 
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

5 900,00 € ST2011_75: CultureForce - 
Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Priama podpora 2012 ST2011_76

Stredisko evanjelickej diakonie - Veľký
Slavkov Farma - Veľký Slavkov

poskytovanie sociálnej pomoci
5 000,00 € ST2011_76: Stredisko evanjelickej diakonie - Veľký Slavkov - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Priama podpora 2012 ST2011_77

Fond pre podporu výchovy a vzdelávania
sluchovo postihnutej mládeže n.f.

Aplikovaná ekonómia pre žiakov so
sluchovým postihnutím

podpora vzdelávania
1 779,30 €

ST2011_77: Fond pre podporu výchovy a vzdelávania sluchovo
postihnutej mládeže n.f. - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis

HĽADÁME ĎALŠÍ ZMYSEL - PRE
PODNIKANIE 2012 ST2011_78 Ľubomír Ferčík Zámočníctvo

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci
3 320,00 € ST2011_78: Ľubomír Ferčík - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis

HĽADÁME ĎALŠÍ ZMYSEL - PRE
PODNIKANIE 2012 ST2011_79 Mgr. Gabriela Černáková Terénny pedagóg

poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a podpora 
zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo 
závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

1 500,00 € ST2011_79: Mgr. Gabriela Černáková - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Priama podpora 2012 ST2011_80 Občianske združenie Orin Panacea Detský onkologický tábor 2012

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, 
resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb 4 760,00 € ST2011_80: Občianske združenie Orin Panacea - 



Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis

HĽADÁME ĎALŠÍ ZMYSEL - PRE
PODNIKANIE 2012 ST2011_81 Rastislav Kuzevič Zlatník RASTÍK

podpora vzdelávania
3 320,00 € ST2011_81: Rastislav Kuzevič - 

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Krajina prívetivá k nepočujúcim - rôzny dodávatelia služieb Krajina prívetivá k nepočujúcim

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci

5 470,16 €

Školenie pre začínajúcich nepočujúcich podnikateľov, ktoré trvalo
7 dní a bolo zamerané základy z oblasti marketnigu, financií,
legislatívy a tvorby podniakteľského plánu

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Krajina prívetivá k nepočujúcim - rôzny dodávatelia služieb Krajina prívetivá k nepočujúcim

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci

713,89 €

Grafika, programovanie a webhosting webu
www.nepocujucipodnikatelia.sk, ktoreho cieľom je priblížiť
produkty a služby nepočujúcich podnikateľov širšej verejnosti

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Krajina prívetivá k nepočujúcim - rôzny dodávatelia služieb Krajina prívetivá k nepočujúcim

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci
184,91 €

Natáčanie dokumentárneho videa pri príležitosti dňa
nepočujúcich

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Krajina prívetivá k nepočujúcim - rôzny dodávatelia služieb Krajina prívetivá k nepočujúcim

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci

3 840,65 €

Výročné hodnotiace stretnutie nepočujúcich podnikateľov, ktorí
úspešne podnikajú. Cieľom stretnutia bolo získanie spätnej väzby
a výmena skúseností nepočujúcich podniakteľov.

Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis Krajina prívetivá k nepočujúcim - rôzny dodávatelia služieb Krajina prívetivá k nepočujúcim

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci

10 516,23 €

Kurzy posunkové jazyka pre verejnosť, ktoré sa uskutočnili v 3
slovenských mestách vždy v trvaní 4 dni. Pre účastníkov, ktorými
boli najmä rodina a príbuzní nepočujúcich, boli kurzy zdarma.

Accenture nadačný fond - 
Nadácia Pontis

Zamestnanecký grantový program
2011: Skills to Succed ACC2011_01 M.A.G. občianske združenie Hlinený svet

ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana 
ľudských práv, podpora vzdelávania, zachovanie 
kultúrnych hodnôt, poskytovanie sociálnej pomoci, 
podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb

1 480,00 € ACC2011_01: M.A.G. občianske združenie - 
Accenture nadačný fond - 
Nadácia Pontis

Zamestnanecký grantový program
2011: Skills to Succed ACC2011_02 Slovenský zväz telesne postihnutých

Pracovná a sociálna integrácia občanov s
ťažkým telesným postihnutím

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry 2 000,00 € ACC2011_02: Slovenský zväz telesne postihnutých - 

Accenture nadačný fond - 
Nadácia Pontis

Zamestnanecký grantový program
2011: Skills to Succed ACC2011_03

Univerzita Komenského, Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky Kroky k úspechu

ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania, 
poskytovanie sociálnej pomoci 1 049,61 €

ACC2011_03: Univerzita Komenského, Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky - 

Accenture nadačný fond - 
Nadácia Pontis

Zamestnanecký grantový program
2011: Skills to Succed ACC2011_04 Mensa Slovensko Zelená pre nadanie

iné, podpora vzdelávania
574,59 € ACC2011_04: Mensa Slovensko - 

Accenture nadačný fond - 
Nadácia Pontis

Zamestnanecký grantový program
2012: Skills to Succeed ACC2012_01 Občianske združenie PRO VIDA Buddy

iné, podpora vzdelávania

2 000,00 €

ACC2012_01: Občianske združenie PRO VIDA - 14 dobrovoľníkov
sa podieľalo na spoločných stretnutiach s deťmi z detských
domovoch. Vďaka stretnutiam sa podarilo zlepšiť komunikáciu s
dospelými ľuďmi mimo detského domova. 

Accenture nadačný fond - 
Nadácia Pontis

Zamestnanecký grantový program
2012: Skills to Succeed ACC2012_02 P-MAT, n.o. Khan Academy v slovenčine

podpora vzdelávania
2 000,00 €

ACC2012_02: P-MAT, n.o. - Vďaka 115 dobrovoľníkom sa
podarilo preložiť 243 videí, ktoré sa používajú ako nový koncept
vo vyučovaní. 

Accenture nadačný fond - 
Nadácia Pontis

Zamestnanecký grantový program
2012: Skills to Succeed ACC2012_03 Linka detskej istoty pri SV UNICEF

Follow up: Pracovať a žiť v zahraničí alebo
ako "sa nechytiť do siete globalizácie 

podpora vzdelávania

1 660,21 €

ACC2012_03: Linka detskej istoty pri SV UNICEF - 443 mladých
ľudí deklarovalo po absolvovaní workshopoch pozitívnu zmenu v
postojoch a ambíciach pri svojich plánoch v práci v zahraničí.   

Accenture nadačný fond - 
Nadácia Pontis

Zamestnanecký grantový program
2012: Skills to Succeed ACC2012_04 Rodinné centrum Ráčik Hurá do práce

podpora vzdelávania

1 000,00 €

ACC2012_04: Rodinné centrum Ráčik - 23 žien absolvovalo
tréning, na ktorom sa inšpirovali ženy na materskej dovolenke k
tomu, aby sa uplatnili na trhu práce.  

Accenture nadačný fond - 
Nadácia Pontis

Zamestnanecký grantový program
2012: Skills to Succeed ACC2012_05 Miestne združenie YMCA Nesvady Daj si šancu - vzdelávaj sa!

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 973,00 €

ACC2012_05: Miestne združenie YMCA Nesvady - Vďaka
realizácii projektu bolo umožnené mládeži v hmotnej núdzi
zdokonaliť sa v práci s PC, zvýšili ich vzdelanostnú úroveň, stali sa
sebavedomejšími, naučili sa komunikovať, prijímať a rozdávať
informácie. 

Accenture nadačný fond - 
Nadácia Pontis

Zamestnanecký grantový program
2012: Skills to Succeed ACC2012_06 Depaul Slovensko

Pracovná terapia ako cesta k uplatneniu sa na
trhu práce

poskytovanie sociálnej pomoci

2 000,00 €

ACC2012_06: Depaul Slovensko - Vďaka grantu mohlo ďalších 9
pracovníkov absolvovať školenie na na zavedenie individuálnych
rozvojových plánov klientov. V rámci ich výcviku pilotne vytvorili
s 12 klientmi (ľuďia bez domova) úžitkovú záhradu a realizovali
tvorivé dielne.

Accenture nadačný fond - 
Nadácia Pontis

Zamestnanecký grantový program
2012: Skills to Succeed ACC2012_07 Občianske združenie Záhrada Ruky mám

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci

2 000,00 €

ACC2012_07: Občianske združenie Záhrada - Vďaka projektu 4
ženy a 1 dospievajúce dievča s Downovým syndrónom nadobudli
nové pracovné zručnosti v oblasti fyzioterapie (rôzne druhy
masáží) a PC zručností. 



Accenture nadačný fond - 
Nadácia Pontis

Zamestnanecký grantový program
2012: Skills to Succeed ACC2012_08 CENTRUM NADANIA n.o. Sociálny tréning v škole pre úspech v živote

podpora vzdelávania

1 010,15 €

ACC2012_08: CENTRUM NADANIA n.o. - Do prebiehajúcich
sociálnych tréningov zaradili audiovizuálnu techniku, aby mali
mladí ľudia možnosť nacvičovať a analyzovať sociálne situácie.
Tréningov sa zúčastnilo 14 detí a 8 mladých ľudí s AS.  

Accenture nadačný fond - 
Nadácia Pontis

Zamestnanecký grantový program
2012: Skills to Succeed ACC2012_09 Proti prúdu Nota bene

poskytovanie sociálnej pomoci

2 000,00 €

ACC2012_09: Proti prúdu - Počas projektu sa zapojilo 45 ľudí,
ktorí sú bez domova alebo im hrozilo, že o svoj domov z
finančných dôvodov prídu. Vďaka intenzívnej skupinovej práci a
práci v teréne sa zapojili do pracovnej terapie - predaja Nota
bene

Accenture nadačný fond - 
Nadácia Pontis

Zamestnanecký grantový program
2012: Skills to Succeed ACC2012_10 Klub Detskej Nádeje Kardiotábor 2012 - Pre viac šancí

iné, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb

1 000,00 €

ACC2012_10: Klub Detskej Nádeje - Cieľom celotáborovej témy
bolo zážitkovým vzdelávaním priviesť deti k aktívnemu
občianstvu, oboznámiť sa so svetom dospelých, uvedomiť si
vlastnú zodpovednosť a silu demokracie. Grant bol použitý na
uhradenie časti nákladov na ubytovanie

Accenture nadačný fond - 
Nadácia Pontis Accenture Dobrovoľníctvo 2012 ACC2012_11 Kalvársky fond Dobrovolnici pre Kalvariu

zachovanie kultúrnych hodnôt

1 443,75 €

ACC2012_11: Kalvársky fond - do projektu zapojilo 28
dobrovoľníkov z firmy Accenture. Dobrovoľníci skultivovali nové
priestory návštevníckeho centra a presťahovali inventár
expozície do trvalých priestorov, pracovali na čistení areálu od
náletovej zelene, a ďalšie práce. 

Accenture nadačný fond - 
Nadácia Pontis Accenture Dobrovoľníctvo 2011 ACCD2011_01 Kalvársky fond Očista Kalvárie

zachovanie kultúrnych hodnôt

1 790,32 €

ACCD2011_01: Kalvársky fond - Počas trvania projektu
dobrovoľníci pomohli k odstráneniu náletových drevín na
Banskoštiavnickej kallvárii, bol zabezpečený odvoz materiálu a
nákup pracovného náradia.

Nadačný fond ČSOB Finančnej 
skupiny v Nadácii Pontis ČSOB ZGP 2011-2012 ČSOB2011_01 Základná škola Kremnica Zelená učebňa pod modrou oblohou

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania

2 000,00 €

ČSOB2011_01: Základná škola Kremnica - Vytvorenie ekoučebne
v prírode - 4 lavičky,stoly,30 stromov a 5 náučných interaktívnych
tabúľ.

Nadačný fond ČSOB Finančnej 
skupiny v Nadácii Pontis ČSOB ZGP 2011-2012 ČSOB2011_02 Infosluch Multimediálny informačný systém - Infosluch

podpora vzdelávania
2 000,00 €

ČSOB2011_02: Infosluch - Graf. sprac. www stránky a 10
príbehov nepočujúcich,rozšírenie slovníka a aplikác.prstovej
abecedy.

Nadačný fond ČSOB Finančnej 
skupiny v Nadácii Pontis ČSOB ZGP 2011-2012 ČSOB2011_03 Trenčianske Hradné Divadlo MATKA

podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt
1 780,00 €

ČSOB2011_03: Trenčianske Hradné Divadlo - Príprava a realizácia
divadelného predstavenia Matka,mladým začiínajúcim režisérom
v Trenčíne.

Nadačný fond ČSOB Finančnej 
skupiny v Nadácii Pontis ČSOB ZGP 2011-2012 ČSOB2011_04

Laura, združenie mladých - stredisko
Bratislava - Kremnická Nenadávame - vzdelávame

podpora vzdelávania

1 300,00 €

ČSOB2011_04: Laura, združenie mladých - stredisko Bratislava -
Kremnická - Zlepšenie inklúzie 30 detí a mladých ľudí, rozvoj
poznáv.a komun.zručnosti v rómskej osade v Plaveckom Štvrtku.
cez 

Nadačný fond ČSOB Finančnej 
skupiny v Nadácii Pontis ČSOB ZGP 2011-2012 ČSOB2011_05 Združenie na záchranu Zborovského hradu

Historická cesta a dubová aleja na Zborovský
hrad

veda a výskum, ochrana a tvorba životného 
prostredia, podpora vzdelávania, zachovanie 
kultúrnych hodnôt, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry 2 000,00 €

ČSOB2011_05: Združenie na záchranu Zborovského hradu -
Záchrana Zborovského hradu obnovou historickej cesty a
dubovej aleje vytýčením pôvodnej trasy.

Nadačný fond ČSOB Finančnej 
skupiny v Nadácii Pontis ČSOB ZGP 2011-2012 ČSOB2011_06 Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej Messi, Ronaldino, Škrtel v materskej škôlke

ochrana ľudských práv, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry, ochrana a podpora zdravia; prevencia, 
liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

1 258,00 €

ČSOB2011_06: Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej -
Podpora 70 detí predšk.veku na rozvoj futbalu nákupom 6 lôpt a
zatrávnením hracej plochy.

Nadačný fond ČSOB Finančnej 
skupiny v Nadácii Pontis ČSOB ZGP 2011-2012 ČSOB2011_07

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Krajské stredisko

Zvýšenie finančnej gramotnosti u zrakovo
postihnutých mladých ľudí 

ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania, 
poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a podpora 
zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo 
závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

1 752,80 €

ČSOB2011_07: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Krajské
stredisko - 15 kurzov práce pre 100 ťažko zrakovo postihnutých s
elektron. nástrojmi bankovníctva,vydanie príručky o bankových
službách.

Nadačný fond ČSOB Finančnej 
skupiny v Nadácii Pontis ČSOB ZGP 2011-2012 ČSOB2011_08 OZ Hrad Tematín Severák

ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie 
kultúrnych hodnôt

800,00 €

ČSOB2011_08: OZ Hrad Tematín - Zrealizovanie 9
brigád,odpracov.680 hod.dobrovoľ.práce na záchranu hradu,
podpora materiálno- technického zabezpečenia prác.

Nadačný fond ČSOB Finančnej 
skupiny v Nadácii Pontis ČSOB ZGP 2011-2012 ČSOB2011_09 Miestne Združenie YMCA Staré Mesto

Zmysluplné využitie voľného času pre deti a
mládež.

ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana 
ľudských práv, podpora vzdelávania, zachovanie 
kultúrnych hodnôt, poskytovanie sociálnej pomoci, 
podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb

1 977,00 €

ČSOB2011_09: Miestne Združenie YMCA Staré Mesto - Pomoc a
zmyslupolné využitie voľného času pre 60 detí, návštevníkov
klubu na rozvoj osobnosti

Nadačný fond ČSOB Finančnej 
skupiny v Nadácii Pontis ČSOB ZGP 2011-2012 ČSOB2011_10 Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o. Pomôcť rodinám pri terapii

podpora a rozvoj telesnej kultúry
1 000,00 €

ČSOB2011_10: Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o. -
Pomoc 15 rodinám hypotonických detí formou absolvovania 8
kurzov hippoterapie s koíkom.



Nadačný fond ČSOB Finančnej 
skupiny v Nadácii Pontis ČSOB ZGP 2011-2012 ČSOB2011_11

Športový klub zdravotne postihnutých
Ďumbier Lopej

Zimný monoski výcvikový tábor pre
vozíčkárov

poskytovanie sociálnej pomoci, podpora a rozvoj 
telesnej kultúry, ochrana a podpora zdravia; 
prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v 
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

1 575,00 €

ČSOB2011_11: Športový klub zdravotne postihnutých Ďumbier
Lopej - Podpora 8 telesne postihnutých športovcov na zimnom
výcvikovom tábore monoski pre vozíčkárov.

Nadačný fond ČSOB Finančnej 
skupiny v Nadácii Pontis ČSOB ZGP 2011-2012 ČSOB2011_12 UP-Down syndrom Rekondičný víkend "Hľadači pokladov"

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 858,00 €

ČSOB2011_12: UP-Down syndrom - absolvovanii víkendového
workshopu živ. zrušností pre 12 detí s Downovým syndrémom a
ich rodičov a súrodencov.

Nadačný fond ČSOB Finančnej 
skupiny v Nadácii Pontis ČSOB ZGP 2011-2012 ČSOB2011_13 Orbis Institute Bicykle na hranie

veda a výskum, podpora vzdelávania, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry

1 879,75 €

ČSOB2011_13: Orbis Institute - 10 eventov,3 workshopy, 350
šstudentov informovaných o vytvorení cyklogenerátora na
vytvorenie elektr.energie.

Nadačný fond ČSOB Finančnej 
skupiny v Nadácii Pontis ČSOB ZGP 2011-2012 ČSOB2011_14 Základná škola Bobrovec Pod modrou oblohou

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania

1 400,00 €

ČSOB2011_14: Základná škola Bobrovec - Vytvorenie
ekoučebne,altánku s lavicami,náučnými tabuľami-
dreviny/živočíchy pre 260 detí/rok.

Nadačný fond ČSOB Finančnej 
skupiny v Nadácii Pontis ČSOB ZGP 2011-2012 ČSOB2011_15 REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia Park hrania a oddychu Modra (PHOM)

iné, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
a rozvoj telesnej kultúry

2 000,00 €

ČSOB2011_15: REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia -
Vytvorenie Parku hrania a oddychu pre všetky vekové kategérie,
inštal.exteriér.šachového stola.

Nadačný fond ČSOB Finančnej 
skupiny v Nadácii Pontis ČSOB ZGP 2011-2012 ČSOB2011_16 OZ Centrum pre rodinu - Nitra Uzdravme rodiny - uzdravíme spoločnosť

iné, podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych 
hodnôt, poskytovanie sociálnej pomoci

1 695,00 €

ČSOB2011_16: OZ Centrum pre rodinu - Nitra - Podpora 46 rodín,
podpora zdravej rodiny vytvorením priestoru na komunik.a
tvorivé aktivity.

Nadačný fond ČSOB Finančnej 
skupiny v Nadácii Pontis ČSOB ZGP 2011-2012 ČSOB2011_17

Združenie KAMPINO PLUS, občianske
združenie Pomôž mi, aby som to urobil sám!

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci

2 000,00 €

ČSOB2011_17: Združenie KAMPINO PLUS, občianske združenie -
Pmoc 15 deťom a 35 ml.ľuďom s ment.a zdrav. postihnutím
zakúpením 5 didakticko-terapeutických pomôcok vzdelávania
Márie Montessori.

Nadačný fond Stredoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis Jazdím bez nehôd 2012 SSEJBN2012_01 Obec Vysoká nad Kysucou

Vybudovanie dopravného ihriska pri ZŠ E. A.
Cernana

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

4 560,00 €

SSEJBN2012_01: Obec Vysoká nad Kysucou - Vzniklo nové
dopravné ihrisko, ktoré využíva 250 detí za mesiac. Súčasťou
projektu bol i nákup potrebného vybavenia dopravného ihriska
t.j.: kolobežky, šlapacie autíčka, bicykle, trojkolky a zvislé
dopravné značenie a semafóry.

Nadačný fond Stredoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis Jazdím bez nehôd 2012 SSEJBN2012_02 Mesto Krupina Učíme sa jazdiť bez nehôd

iné, podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

4 886,00 €

SSEJBN2012_02: Mesto Krupina - Vďaka grantu sa podarilo
rekonštruovať dopravné ihrisko v Krupine a zakúpiť kolobežky na
nácvik dopravných situácií. 

Nadačný fond Stredoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis Jazdím bez nehôd 2012 SSEJBN2012_03 Občianske združenie Púpavienka Začínam jazdiť a bez nehody

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej kultúry

2 639,00 €

SSEJBN2012_03: Občianske združenie Púpavienka -
Prostredníctvom projektu boli zakúpené bicykle (15 ks) a
kolobežky (15 ks), dopravné značky exteriérové, drevené
dopravné značky na hranie a výučbu dopravnej výchovy. Materiál
slúži na dopravnú výchovu detí materských škôl na sídlisku
Sásová v BB

Nadačný fond Stredoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis Jazdím bez nehôd 2012 SSEJBN2012_04

Základná škola, Nám. mladosti 1, 010 15
Žilina Bezpečne na bicykli

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej kultúry, 
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, 
resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

3 300,00 €

SSEJBN2012_04: Základná škola, Nám. mladosti 1, 010 15 Žilina -
Vďaka grantu zakúpila škola bicykle, ktoré využíva na praktické
cvičenia dopravných situácií pri dopravnej výchove. Okrem toho
škola zakúpila pomôcky na cvičenie prvej pomoci. 

Nadačný fond Stredoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis Jazdím bez nehôd 2012 SSEJBN2012_05 Spojená škola, Oslobodenia č.165, Belá Dopravné ihrisko Belianček

podpora vzdelávania

5 560,00 €

SSEJBN2012_05: Spojená škola, Oslobodenia č.165, Belá - Škole
sa podarilo vybudovať nové dopravné ihrisko, ktoré je jediné v
okruhu 10 km. Ihrisko využíva približne 800 detí z Belej a
okolitých obcí Terchovej, Lysice, Dolnej Tižiny.

Nadačný fond Stredoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis Jazdím bez nehôd 2012 SSEJBN2012_06 Mesto Martin Cyklotrasa po tankovej ceste v Turci

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry

2 800,00 €

SSEJBN2012_06: Mesto Martin - Vyznačila sa cyklotrasa po
pôvodnej tankovej ceste s napojením na sieť cyklotrás v Turci.
Grant pokryl náklady na značenie (trasa, materiál, grafika a
zhotovenie značiek), propagačné materiály (tričká, plagáty,
nálepky) a občerstvenie k promojazde. 

Nadačný fond Stredoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis Jazdím bez nehôd 2012 SSEJBN2012_07 Základná škola Lodno 67 Dopravná výchova - mladí záchranári

podpora vzdelávania, ochrana a podpora zdravia; 
prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v 
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

3 255,00 €

SSEJBN2012_07: Základná škola Lodno 67 - Prostriedky z grantu
boli použité na nákup učebných pomôcok na skvalitnenie
vyučovania predmetu Mladý záchranár. Zakúpené boli bicykle,
kolobežky, ochranné helmy, prenosné dopravné značky,
semafory, dopravné hry, autoškola pre deti, výučbové CD, atď. 

Nadačný fond Johnson Controls 
v Nadácii Pontis JC Priama podpora 2012/2011-2012 JC2011_01 Základná škola Envirooko v Javorníkoch

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania

1 109,16 €

JC2011_01: Základná škola - 30 žiakov sa zúčastnilo
environment.exkurzie v Javorníkoch spojenej s čistením
turist.chodníkov.

Nadačný fond Johnson Controls 
v Nadácii Pontis JC Priama podpora 2012/2011-2012 JC2011_02 občianske združenie Pro Vida Buddy - Tvoj kamoš

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

1 109,16 €

JC2011_02: občianske združenie Pro Vida - Zakúpenie materiálu
využitého pri stretnutiach dobrovoľníkov s deťmi z 3 detských
domovov - pomôcky na maľovanie, výrobu šarkanov. Zapojených
bolo 35 detí z DD.   



Nadačný fond Johnson Controls 
v Nadácii Pontis JC Priama podpora 2012/2011-2012 JC2011_03

PRIMA, n.o., Domov sociálnych služieb pre
dopselých

Zabezpečenie bezbariérovosti a bezpečnosti
v PRIME

poskytovanie sociálnej pomoci

1 109,16 €

JC2011_03: PRIMA, n.o., Domov sociálnych služieb pre dopselých
- Vybudovanie bezbariérových priestorov umožňujúcich voľný a
bezpečný pohyb 11 klientov DSS (zakúpenie plošiny pre
vozíčkárov, ostránenie prahov a nebezpečných káblov).

Nadačný fond Johnson Controls 
v Nadácii Pontis JC Priama podpora 2012/2011-2012 JC2011_04 Nadácia Horský park Komunikačné tabule v Horskom parku 2012

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania 1 109,16 €

JC2011_04: Nadácia Horský park - Výroba a montáž 6 drevených
informačných tabúľ v areáli Horského parku. 

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis 

Energia pre vzdelanie 2012 - grantová
výzva SE12_002 Spojená škola Využitie fotovoltaiky v záhradnej architektúre

veda a výskum, ochrana a tvorba životného 
prostredia, podpora vzdelávania

472,00 €

SE12_002: Spojená škola - Kolektív študentov SOŠ vybudoval v
školskej záhrade prírodné jazierko a altánok, na ktoré boli
nainštalované energetické prvky na báze fotovoltaiky (osvetlenie,
vodný mlyn, vodné čerpadlo). Z grantu zakúpili potrebný
elektrotechn. materiál.

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis 

Energia pre vzdelanie 2012 - grantová
výzva SE12_003

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,
Univerzita Komenského Farnsworthov fúzor

veda a výskum, podpora vzdelávania

456,60 €

SE12_003: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita
Komenského - Talentovaný stredoškolák Michal Račko zostrojil
Farnsworthov fúzor a vykonal s ním sériu experimentov. Z grantu
bolo zakúpené okienko vákuovej komory, ťažká voda na výrobu
deutéria, laboratórny materiál a hradené náklady na výrobu
súčiastok.

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis 

Energia pre vzdelanie 2012 - grantová
výzva SE12_004 SOŠ polytechnická Prievidza

Rekonštrukcia osvetľovacej sústavy na
chodbách školy

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania

500,00 €

SE12_004: SOŠ polytechnická Prievidza - Študenti SOŠ
naprojektovali v programe DIALux úsporné a ekologické
interiérové osvetlenie, ktoré následne nainainštalovali na
chodbách školy, a získali tak odbornú prax v inštalácii technických
zariadení. Grant slúžil na nákup technologických prvkov.

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis 

Energia pre vzdelanie 2012 - grantová
výzva SE12_005 SOŠ drevárska Krásno nad Kysucou

Antropogénny vplyv na kvalitu vody v rieke
Kysuca 

ochrana a tvorba životného prostredia

460,00 €

SE12_005: SOŠ drevárska Krásno nad Kysucou - Stredoškoláci
skúmali kvalitu vody v rieke Kysuca. Okrem jej fyzikálno-
chemickej analýzy uskutočnili aj biomonitoring brehových
porastov, nelegálnych skládok a inváznych rastlín. Grant slúžil na
zakúpenie Checkit komparátora s diskami a príslušenstvom.

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis 

Energia pre vzdelanie 2012 - grantová
výzva SE12_006 SOŠ drevárska Krásno nad Kysucou

Monitoring pH v zrážkových vodách na území
Kysúc

veda a výskum, ochrana a tvorba životného 
prostredia

430,00 €

SE12_006: SOŠ drevárska Krásno nad Kysucou - Žiaci SOŠ merali
pH v zrážkových vodách na území Kysúc, čím si osvojili vysoko
aktuálnu problematiku kyslých dažďov a získali zručnosti pri práci
s modernými technológiami. Z grantu zakúpili pH meter s
kalibračnými roztokmi a techicko-admin. pomôcky. 

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis 

Energia pre vzdelanie 2012 - grantová
výzva SE12_007 Gymnázium Nepodceňujme UV žiarenie!

veda a výskum, ochrana a tvorba životného 
prostredia, podpora vzdelávania, ochrana a podpora 
zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo 
závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

493,10 €

SE12_007: Gymnázium - Žiaci uskutočnili 5 experimentov
zameraných na meranie UVA a UVB žiarenia (testovanie krémov,
okuliarov, textilu, fototypov pokožky). Z finančných prostriedkov
zakúpili senzory UVA a UVB žiarenia, príslušný softvér a prístroj
na meranie UV indexu. 

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis 

Energia pre vzdelanie 2012 - grantová
výzva SE12_008 Gymnázium Jána Chalupku

Monitoring Ca2+, Mg2+ a pH pitnej vody v
okolí Brezna

podpora vzdelávania

500,00 €

SE12_008: Gymnázium Jána Chalupku - Študenti zrealizovali
monitoring kvality: pitnej vody v 22 obciach, vody z 25
prírodných prameňov a vody v rieke Hron v 6 oblastiach, aby
zistili, či je vhodná na pitie či akvaristiku. Z grantu zakúpili
meracie senzory s príslušenstvom.

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis 

Energia pre vzdelanie 2012 - grantová
výzva SE12_009

Amavet klub 727 pri Gymnáziu v
Krompachoch

Hráme sa a poznávame alternatívne zdroje
energie

veda a výskum, ochrana a tvorba životného 
prostredia, podpora vzdelávania

493,50 €

SE12_009: Amavet klub 727 pri Gymnáziu v Krompachoch - Séria
6 workshopov pripravených členmi Amavet klubu pre deti od 10
do 15 rokov ich naučila, ako sa premieňa energia z obnoviteľných
zdrojov (slnko, biomasa, morský príboj, voda) na elektrickú
energiu. Princípy si overili v rámci praktických experimentov.

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis 

Energia pre vzdelanie 2012 - grantová
výzva SE12_010 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Animálny model demencie a deficity pamäte
u Long-Evans potkanov zhodnotené
behaviorálnymi úlohami

veda a výskum

500,00 €

SE12_010: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. - Výskum študentky na
laboratórnych zvieratách priniesol nové poznatky pri testovaní
antipsychotík určených na liečbu demencie a schizofrénie a pri
skúmaní patofyziológie choroby. Grant slúžil na nákup
laboratórneho materiálu. 

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis 

Energia pre vzdelanie 2012 - grantová
výzva SE12_011

Stredná odborná škola pre žiakov so
sluchovým postihnutím internátna

Povrchové teploty plôch vo vykurovaných
priestoroch

veda a výskum, ochrana a tvorba životného 
prostredia, podpora vzdelávania

0,00 €

SE12_011: Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým
postihnutím internátna - Z finančnej podpory študenti zakúpili
diaľkový infračervený teplomer a meraniami vo vykurovaných i
nevykurovaných priestoroch si prakticky overili poznatky z fyziky.
Experiment podčiarkol význam a efektívnosť tepelnej izolácie
budov.



Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis 

Energia pre vzdelanie 2012 - priame
granty SE12_012

Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky CERN Accelerator School

veda a výskum, podpora vzdelávania

1 250,00 €

SE12_012: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta
elektrotechniky a informatiky - Vďaka grantu absolvovali 3
študenti FEI STU týždňový kurz Cern Accelerator School
zameraný na oblasť urýchľovačov a iónových zdrojov na najvyššej
medzinárodnej úrovni, čím motivovali i ostatných spolužiakov k
ďalšiemu štúdiu fyziky a techniky.

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis 

Energia pre vzdelanie 2012 - priame
granty SE12_013

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU,
UJFI Fyzika na kolesách

veda a výskum, podpora vzdelávania

6 000,00 €

SE12_013: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, UJFI - 43
najlepších študentov FEI STU navštívilo v Švajčiarsku
najdokonalejšie vedecké pracovisko na svete CERN a jadrovú
elektráreň v Bezau. Exkurzia ukázala študentom ďalší rozmer
vedy a zvýšila ich záujem o štúdium jadrovej techniky a
energetiky.

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis SE priame granty 2012 SE12_019 Mestské zásahy Klenovec Spolu 2012

zachovanie kultúrnych hodnôt

740,30 €

SE12_019: Mestské zásahy - Z prostriedkov bolo zorganizované
nové hudobno-umelecko-športové podujatie, ktorého sa
zúčastnilo 700 miestnych rómskych i nerómskych obyvateľov s
cieľom eliminácie predsudkov a psychologických bariér na oboch
stranách.

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis SE priame granty 2011 SEP11_01

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo
Slovenska

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo
Slovenska

podpora a rozvoj telesnej kultúry

39 254,50 €

SEP11_01: Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska -
Vďaka podpore bol zrealizovaný 55. ročník cyklistických
pretekov, ktorý prispel k propagácii športu. Preteky absolvovalo
114 súťažiacich. Z grantu sa hradila organizácia, cestovné tímov a
konvoja, ubytovanie a ceny pre športovcov.

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis SE priame granty 2011 SEP11_03

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej -
Vzdelanie a zdravie pre všetkých

Pomoc zdravotne hedikepovaným deťom v
školských zariadeniach a pri rehabilitačných
činnostiach

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci

15 000,00 €

SEP11_03: Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a
zdravie pre všetkých - Zakúpenie špeciálnych učebných pomôcok
pre 5 špeciálnych škôl (interaktívne tabule, pomôcky na
Snoezelen terapiu) a poskytnutie 12 jednorazových štipendií na
štúdium ŤZP deťom a mládeži zo sociálne slabých rodín.

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis SE priame granty 2011 SEP11_05

Dolnooravská nemocnica MUDr. L.N.Jégého
Dolný Kubín

Prístrojové a materiálne zabezpečenie pre
ODCH 

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, 
resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb 6 000,00 €

SEP11_05: Dolnooravská nemocnica MUDr. L.N.Jégého Dolný
Kubín - Nákup zdravotných pomôcok pre dlhodobo chorých
pacientov nemocnice.

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis SE priame granty 2011 SEP11_06 Národný ústav reumatických chorôb Piešťany

Zlepšenie diagnosticko-terapeutických
postupov v reumatologii

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, 
resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb 6 000,00 €

SEP11_06: Národný ústav reumatických chorôb Piešťany -
Zakúpenie nového prístrojového vybavenia skvalitnilo
rehabilitáciu reumatických pacientov.

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis SE priame granty 2011 SEP11_07 REFUGIUM, n.o.

Zvyšovanie kvality života seniorov a ťažko
chorých v Hospici Milosrdných sestier v
Trenčíne

poskytovanie sociálnej pomoci

5 450,00 €

SEP11_07: REFUGIUM, n.o. - Zvýšenie komfortu života ťažko
chorých pacientov v hospici a domove sociálnych služieb. Grant
bol použitý na zakúpenie a montáž nového vybavenia (skrine,
regále, sieťky proti hmyzu), revíziu výťahu, opravu schodiska a
iných drobných závad, krytie energií.

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis SE strategické projekty 2011 SEP11_08

AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a
techniku I-SWEEEP

veda a výskum, podpora vzdelávania

2 400,00 €

SEP11_08: AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku -
Vďaka finančnej podpore sa mohli traja úspešní mladí vedci zo
Slovenska zúčastniť na medzinárodnej olympiáde udržateľného
rozvoja I-SWEEP v USA.

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis SE strategické projekty 2011 SEP11_09 Mladí vedci Slovenska Scientia Pro Futuro 2011

podpora vzdelávania

3 600,00 €

SEP11_09: Mladí vedci Slovenska - Šesť mladých bádateľov do 20
rokov sa vďaka príspevku na letenku zúčastnilo 2 prestížnych
medzinárodných súťaží vo vede a technike v USA. 

Nadácia Pontis Priame granty 2010-11 PrG10_006 Slovenské krízové centrum DOTYK INTEGRA

ochrana ľudských práv, poskytovanie sociálnej 
pomoci

7 600,00 €

PrG10_006: Slovenské krízové centrum DOTYK - Podpora
fungovania Zariadenia núdzového bývania v Beckove a
odborných sociálnych služieb ubytovaným klientom
(predovšetkým matkám s deťmi).

Nadácia Pontis Priame granty 2010-11 PrG12_002 Slovenský zväz cyklistiky Zlatý pedál 2012

podpora športu a rozvoj telesnej kultúry

4 650,00 €

Informovanie verejnosti o úspechoch slovenských cyklistov v
svetovej cyklistike a kvalite, úrovni a dosahu tradičných
slovenských medzinárodných cyklistických pretekov Okolo
Slovenska, na rozvoj telesnej kultúry a športu a pozitívneho
vplyvu na rast popularity cyklistiky u verejnosti

Nadačný fond Dell v Nadácii 
Pontis

Dell Priama podpora 2012/ 2011-
2012 DELL2011_01 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Oživme Medickú záhradu!

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry

20 000,00 €

DELL2011_01: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto - Obnova a
revitalizácia detského ihriska s 10 prvkami,vysadením 20 kríkov v
Medickej záhrade,BA.

Nadačný fond Venture 
Philanthropy / Dell v Nadácii 
Pontis Venture Philanthropy VP2012_01 Návrat O.Z. Advokačno metodické centrum II

ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania, 
poskytovanie sociálnej pomoci

7 229,84 €

Financie boli použité na koordináciu projektu a lektorov. Vďaka
grantu sa podarilo vyškoliť 25 interných a 20 externých
pracovníkov. 



PwC Nadačný fond
Zamestnanecký grantový program
Pomocná ruka 2011 PwC2011_01

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Gelnici Spájame sa so svetom...

podpora vzdelávania

1 073,25 €

PwC2011_01: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Gelnici - Projekt bol zameraný na formovanie
počítačovej gramotnosti u 8 mladých ľudí s mentálnym
postihnutím. Z grantu boli nakúpený desktop, jeden laptop a
tlačiareň. 

PwC Nadačný fond
Zamestnanecký grantový program
Pomocná ruka 2011 PwC2011_02 Ochrana dravcov na Slovensku

Výstavba voliéry pre hendikepované
živočíchy

ochrana a tvorba životného prostredia

921,23 €

PwC2011_02: Ochrana dravcov na Slovensku - Vďaka grantu bola
vystavená nová voliéra pre zranených vtákov, čím sa vytvorila
možnosť umiestnenia hendikepovaných živočíchov do nových
priestorov a zefektívnila sa starostlivosť o tieto živočíchy. 

PwC Nadačný fond
Zamestnanecký grantový program
Pomocná ruka 2011 PwC2011_03 DEPAUL SLOVENSKO Zdravotnícky materiál pre bezdomovcov

poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a podpora 
zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo 
závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

1 000,00 €

PwC2011_03: DEPAUL SLOVENSKO - Prostriedky grantu boli
využité na nákup liekov, dezinfekčných prostriedkov a
zdravotníckeho materiálu, ktorý používa Depaul pri každodennej
práci s klientmi v nízkoprahovej nocľahárni sv. Vincenta ako aj v
útulku sv. Lujzy de Marillac. 

PwC Nadačný fond
Zamestnanecký grantový program
Pomocná ruka 2011 PwC2011_04

Organizacia pomoci telesne postihnutej
mladeze Šport nás spája

podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb 1 499,83 €

PwC2011_04: Organizacia pomoci telesne postihnutej mladeze -
Pridelený grant bol použitý na nákup športových pomôcok a
športového náradia pre deti materskej a základnej školy. 

PwC Nadačný fond
Zamestnanecký grantový program
Pomocná ruka 2011 PwC2011_05 Obecný úrad Hodruša-Hámre

Drevená stavba a rozšírenie informačnej
infraštruktúry projektu BAJKOM K TAJCHOM

iné, ochrana a tvorba životného prostredia, 
zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora a rozvoj 
telesnej kultúry

1 000,00 €

PwC2011_05: Obecný úrad Hodruša-Hámre - Osadením
informačnej tabule projektu Bajkom k tajchom v sedle Červená
Studňa sa podarilo zvýšiť návštevnosť cykloturistov na
bicyklových tratiach a zvýšiť informovanosť aj ostatných
návštevníkov regiónu o turistických možnostiach a histórii. 

PwC Nadačný fond
Zamestnanecký grantový program
Pomocná ruka 2011 PwC2011_06 EURÓPSKY ŠKÔLKAR Malé dopravné ihrisko pre deti

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry

495,80 €

PwC2011_06: EURÓPSKY ŠKÔLKAR - Získané peniaze boli použité
na vytvorenie malého dopravného ihriska v areáli materskej
školy Kalinčiakova Modra a na dokúpenie dopravných
prostriedkov pre deti [odrážadlá a kolobežky]. 

PwC Nadačný fond
Zamestnanecký grantový program
Pomocná ruka 2011 PwC2011_07 Rodinné centrum Ráčik Pomôž mi, aby som to zvládol sám 

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej 
pomoci, podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

PwC2011_07: Rodinné centrum Ráčik - V rámci celkovej
rekonštrukcie centra boli upravené a zariadené priestory starej
predajne na viacúčelovú herňu, ktorú využívajú rodičia a deti.
Materské centrum zakúpilo nevyhnutné zariadenie, nábytok,
didaktické a montessori pomôcky, koberčeky,...

PwC Nadačný fond
Zamestnanecký grantový program
Pomocná ruka 2011 PwC2011_08 3lobit

Profesijné uplatnenie osôb s poruchami
autistického spektra

iné, veda a výskum, podpora vzdelávania, 
poskytovanie sociálnej pomoci

1 000,00 €

PwC2011_08: 3lobit - Udelený grant prispel výraznou mierou k
rozšíreniu možností pracovnej integrácie osôb s vysokofunkčným
autizmom (VFA) a Aspergerovým syndrómom (AS). Umožnil
vybudovať internetovú stránku, prostredníctvom ktorej
organizácia komunikuje poskytované služby.  

PwC Nadačný fond
Zamestnanecký grantový program
Pomocná ruka 2011 PwC2011_09

Púpava - pedagogicko-psychologické služby,
n.o. Kukučky

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej 
pomoci, podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000,00 €

PwC2011_09: Púpava - pedagogicko-psychologické služby, n.o. -
Grant bol použitý na jednu návštevu dobrovoľníkov v detskom
domove a na jeden víkendový pobyt detí mimo domova. Umožnil
zážitkovou formou rozvíjať 22 detí v oblasti komunikácie,
spolupráce a tvorby hodnôt.

PwC Nadačný fond
Zamestnanecký grantový program
Pomocná ruka 2011 PwC2011_10

Občianskom združení Barlička - Praktická
škola Aj malý krok znamená pre nás veľa !

ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania, 
poskytovanie sociálnej pomoci, podpora a rozvoj 
telesnej kultúry, ochrana a podpora zdravia; 
prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v 
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

1 500,00 €

PwC2011_10: Občianskom združení Barlička - Praktická škola -
Rehabilitačný prístroj, ktorý bol zakúpený, pomáha 30 zdraotne
znevýhodneným klientom pri precvičovaní ich horných a dolných
končatín. Bezbariérový a protišmykový prístup na druhej strane
umožňuje kvalitnejší a bezpečnejší prístup klientov do areálu
zaria

PwC Nadačný fond Priama podpora PwC 2011 PwCPP2011_01 Križovatky,n.o., Azylove centrum Betánia výmena okien
poskytovanie sociálnej pomoci

2 000,00 €
PwCPP2011_01: Križovatky,n.o., Azylove centrum Betánia -
Vďaka grantu sa podarilo vymeniť 5 okien na izbách klientov.

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_01 Občianske združenie TATRY

Logistické zabezpečenie zberu kovových
obalov vo výchovno – vzdelávacích
zariadeniach v meste Liptovský Mikuláš 

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania

3 500,00 €
V rámci projektu sa podarilo distribuovať 9 školám lisy a nádoby
na triedenie kovových obalov. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_02 Združenie Slatinka Zvolenský Central park

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania

2 500,00 €

Dobrovoľníci Združenia Slatinka vyčistili Mestský park Lanice od
odpadu, spriechodnili zarastenú cestičku popri vodnom toku,
obnovili ďalšie cestičky pri jazierku, opravili informačné tabule a
inštalovali novú, osadili vtáčie búdky a informačné prvky. 



Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_03 Mesto Nové Mesto nad Váhom Rekultivácia a výsadba zelene v parku 

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania

2 000,00 €

Finančné prostriedky z projektu nadácie boli použité na nákup
13 ks javora mliečneho , 2 ks lipy malolistej, 5 ks smreka
omorika. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_04 Základná škola Jozefa Cígera Hronského Zelená zóna v školskou areáli

ochrana a tvorba životného prostredia

1 500,00 €

Výsledkom realizácie projektu je vzniknutá oddychová zóna,
ktorá bola vytvorená na nevyužitej ploche v školskom areáli pri
ZŠ J. C. Hronského v Krupine. Z grantu boli zakúpené lavičky a
zeleň. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_05

Združenie na záchranu stredovekého
architektonického dedičstva nitrianskeho
kraja - LEUSTACH Revitalizácia parku židovského cintorína

ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie 
kultúrnych hodnôt

2 865,40 €

Vďaka projektu sa revitalizoval park židovského cintorína. Bolo
vyčistené územie o veľkosti vyše 160m2, odstránených množstvo
čiernych skládok, odstránená náletová zeleň a osadená
informačná tabuľa o histórii života židovskej komunity

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_06 OZ PAPAVERO NÁBREŽIE PRE ODDYCH

ochrana a tvorba životného prostredia

600,00 €

Občianske združenie v spolupráci s 23 dobrovoľníkmi vyčistili
nábrežie od odpadu a prestrihali krovinaté dreviny. Chodník
popri rieke upravili a vysypali riečnym štrkom. Financie boli
použité na veľkokapacitný kontajner

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_07 Mesto Lučenec Zdravšie mesto Lučenec

ochrana a tvorba životného prostredia

1 500,00 €

Projekt bol zameraný na nákup zberných nádob pre dve
kontajnerové stanovištia, ktoré slúžia na skvalitnenie zberu
separovaného odpadu na Cintorínskej ulici v Lučenci. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_08 Materská škola Limbová 26 Zelený raj

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, podpora športu detí, mládeže a 
občanov zdravotne postihnutých 3 500,00 €

Vďaka grantu vybudovala škola altánok na vyučovanie
environmentálnej výchovy a vysadila v školskom areály zeleň. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_09 MŠ Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 

KURIKULÁRNY PROJEKT „Príroda sa
prebúdza“

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania

1 000,00 €

Projekt bol zameraný na revitalizáciu školského dvora, zlepšenie
životného prostredia. Z prostriedkov grantu boli zakúpené
okrasné dreviny, ihličnaté stromčeky, ktoré okrem zlepšenia
životného prostredia prispeli aj k estetizácii areálu MŠ. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_10 Mesto Šaľa

Spoločne pre čisté verejné priestranstvá v
Šali - Veči

ochrana a tvorba životného prostredia

1 000,00 €

Obsahom projektu bolo osadenie špeciálnych smetných nádob
na psie exkrementy, čím sa zlepšili podmienky pre skvalitnenie
životného prostredia na sídlisku a stav čistoty verejných plôch. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_11 Mesto Nové Zámky Zelený park

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
športu detí, mládeže a občanov zdravotne 
postihnutých

3 994,23 €

Vyčistil sa park od smetí a polámaných konárov. Vysadila sa nová
zeleň, vytvorili sa nové chodníky, odstránili sa nebezpečné
stromy, postavilo sa nové detské ihrisko a pieskovisko.
Nefunkčná studňa s artézskou vodou sa opravila a vyčistila.

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_12 Obec Chorvátsky Grob

Revitalizácia detského ihriska na školskom
dvore 

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, podpora športu detí, mládeže a 
občanov zdravotne postihnutých 4 000,00 €

Vďaka financiám z projektu TESCO sa zakúpili nové prvky a
hlavne sa celý priestor vysypal kamienkami, takže teraz sa deti už
nemusia hrať v blate keď poprší.

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_13 Mesto Vranov nad Topľou Revitalizácia zelene v MŠ Kukučínova

ochrana a tvorba životného prostredia

2 000,00 €

Zrealizovaním projektu bola oživená a sfunkčnená zelená plocha
v Materskej škole. Vďaka grantu bola vysadená zeleň a
vybudovaný detský záhradný domček v areáli materskej školy
Kukučínova vo Vranove nad Topľou, v mestskej časti Čemerné.. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_14 Mesto Hnúšťa Skrášlime si park

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania

745,00 €

Vďaka projektu sa podarilo skrášliť okolie mestskej knižnice.
Dobrovoľníci pomohli nakúpiť a vysadiť okrasné kríky, trávy a
tuje. Vytvorila sa tak časť oddychovej zóny výsadbou tují a kríkov,
tráv. Z grantu sa podarilo zakúpiť záhradné šachové figúrky. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_15 Súkromná základná škola waldorfská Ekoland

- ochrana a tvorba životného prostredia- podpora 
vzdelávania- podpora športu detí, mládeže a 
občanov zdravotne postihnutých- ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb 3 000,00 €

Vďaka grantu bol upravený areál školy, bol vybudovaný
prístrešok a hlinená pec na pečenie chleba. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_16 Základná škola Júliusa Juraja Thurzu Škola galériou

ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana 
ľudských práv, podpora vzdelávania, zachovanie 
kultúrnych hodnôt, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry 2 000,00 €

Žiaci základnej školy zmenili nepoužívaný zarastený pozemok
pred školou na prírodnú učebnicu liečivých rastlín

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_17 Mesto Trebišov

"Nová zeleň na sídlisku - viac detí na
pieskovisku"

ochrana a tvorba životného prostredia

2 000,00 €

V rámci projektu boli odstránené staré detské prvky, konali sa
dve brigády (čistenie trávnatej plochy, výsadba zelene, atď.),
osadené boli nové detské prvky a ihrisko bolo pred začatím
prázdnin slávnostne otvorené.



Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_18 Materská škola Zástranie Bezpečné hry detí - úprava detského ihriska

ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie 
kultúrnych hodnôt, podpora športu detí, mládeže a 
občanov zdravotne postihnutých

2 100,00 €

V rámci projektu bol vyrovnaný terén ihriska minibagrom a ručne
za pomoci rodičov a dobrovoľníkov z obce Zástranie. Následne
bola zabezpečená pokládka dlažby pod preliezky už na existujúce
ihrisko. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_19 Materská škola  Separujme spolu!

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, ochrana a podpora zdravia; prevencia, 
liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

1 300,00 €
Dobrovoľníckou prácou boli vykonané terénne úpravy, zrovnanie
priestoru, položenie dlažby a širokú výsadbu krovín a drevín.

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_20

Slovenský skauting 112. zbor Prameň Prešov - 
Sekčov Zdravý park v betónovej džungli

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry

3 851,00 €

Vysadili 300 kusov buxusov a 6 briez. Zhotovili základy pod fitnes
prvky a naviezli 60t štrku aby vytvorili bezpečnú dopadovú zónu.
Následne osadili 6 fitnes preliezok. Na záver bolo
namontovaných 6 lavičiek. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_21 LUXOR n.o Úprava detského ihriska LUXOR

ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie 
kultúrnych hodnôt, podpora športu detí, mládeže a 
občanov zdravotne postihnutých

1 850,00 €

Vďaka projektu sa výrazne oddelila hracia plocha detí od hlavnej
ulice a ihrisko získalo estetický vzhľad. Bol upravený terén ihriska,
boli vysadené kvety a tráva.

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_22 Mestská časť Bratislava -Nové Mesto Separujeme na Kuchajde

ochrana a tvorba životného prostredia

2 500,00 €

Výsledkom projektu bolo zavedenie separovaného zberu (
inštalácia nových malých smetných košov na separovaný odpad)
a realizácia prednášok v oblasti environmentálnej výchovy.     

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_23 Nitriansky horský spolok Jarné čistenie Zobora

ochrana a tvorba životného prostredia

2 100,00 €

Vyše 120 dobrovoľníkov vyzbieralo tri veľkokapacitné kontajnery
(3,13 t odpadu) v okolí turistických chodníkov Zoborských vrchov
a odstránili 2 nelegálne skládky. Prostriedky boli použité na
nákup prac. pomôcok, vriec, občerstvenia pre účastníkov, PHM...

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_24 Základná škola Recyklujme, chráňme a žime v zelenom svete

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania

2 000,00 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup lavičiek a rôznych
druhov zelene. Lavičky sú umiestnené v átriu školy, kde prebieha
vyučovanie, zeleň okrášlila átrium a exteriér školy.

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_25 Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o. Záhrada - priestor pre oddych a hry

ochrana a tvorba životného prostredia

3 500,00 €

V rámci 10 verejných brigád bolo vybudované detské a
petangové ihrisko, oddychová zóna s lavičkami a chodníky.
Prostriedky z grantu boli použité na nákup materiálu a náradia,
na občerstvenie pre účastníkov brigád a honoráre lektorov
workshopov.

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_26 Mestská časť Bratislava Ružinov Cyklotrasy do Ružinova

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry

3 000,00 €

Mestskej časti sa podarilo vybudovať 4 cyklotrasy. Osadené bolo
zvislé značenie združený chodník pre peších a cyklistov. Na
Vl.Clementisa bola pribudlo aj vodorovné značenie zvýšený
pohyb chodcov. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_27

Združenie rodičov pri Základnej škole,
Krymská 5 Zdravšia škola, zdravšie mesto, zdravší svet.

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania

3 000,00 €

Vďaka projektu bola v školskom areáli vybudovaná pre žiakov
ekoplocha. Slúži ako miesto pre environmentálnu výchovu na
základnej škole. Z grantu boli zakúpené prvky drobnej
architektúry, recyklačné kontajnery a materiál výsadbu plochy. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_28 Mesto Banská Bystrica "MOSTY, KTORÉ SPÁJAJÚ NIE LEN BREHY"

ochrana a tvorba životného prostredia

2 500,00 €

Vďaka projektu bola revitalizovaná časť vnútrobloku na sídlisku v
Banskej Bystrici. Z grantu bolo zakúpené náradie, hojdačky,
stojan na bicykle, basketbalový kôš a iný materiál. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_29 Mikroregión Krupinská planina V sedle bicykla za poznaním a prírodou

podpora vzdelávania, podpora športu detí, mládeže 
a občanov zdravotne postihnutých, ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb 2 733,14 €

Po prípravných prácach (výstavba lavičiek, informačnej tabule a
cyklosmerovníkov) a dodaní cyklosmeroviek z centrály
Slovenského cykloklubu boli vyznačené 3 cyklotrasy v celkovej
dĺžke cca 65 km. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_30 Oikos, n. o. Centrum Samorast - pôda

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania

1 500,00 €

Vďaka podpore z grantu sa podarilo vybudovať za jeden rok
takmer funkčné environmentálne vzdelávacie centrum s
rodiacou bio-záhradou. Vďaka grantu bolo zakúpené náradie na
obrábanie pôdy, celodenná strava počas kurzov. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_31 Občianske združenie Zámoček

Naša Zámocká záhrada - naše návyky - naša
komunita

- ochrana a tvorba životného prostredia- podpora 
vzdelávania- zachovanie kultúrnych hodnôt- 
podpora a rozvoj telesnej kultúry

2 500,00 €

Projekt priniesol úžitok najmä rodičom, deťom a personálu
Materskej školy Kuzmányho–obnovu záhrady a aktívnejší postoj
v enviro oblasti. Záhradu upravili odborníci aj rodičia na piatich
dobrovoľníckych brigádach. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_32 OZ Mulica Cyklodielňa Recykel

- iné- ochrana a tvorba životného prostredia- 
podpora vzdelávania- podpora športu detí, mládeže 
a občanov zdravotne postihnutých

2 100,00 €

Cyklodielňa Recykel prežila prvý rok. Vďaka grantu bol
zabezpečený prenájom priestorov dielne na celý rok. Združenie
zorganizovalo 4 interné workshopy pre servismanov v dielni a 2
externé workshopy so špeciálnymi hosťami pre verejnosť. 



Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_33 Mesto Moldava nad Bodvou Stromy pre život, kvety pre radosť

ochrana a tvorba životného prostredia

1 500,00 €

V rámci projektu si obyvatelia vysadili 24 okrasných stromov na
sídlisku, mládež 10 stromov pri brehu Bodvy v centre mesta, na
námestí boli vysadené letničky a boli nahradené vyschnuté tuje. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_34 Mesto Kráľovský Chlmec Revitalizácia zelene na Hlavnej ulici

ochrana a tvorba životného prostredia

3 000,00 €

Vďaka grantu Mesto Kráľovský Chlmec vysadilo stromy a kríky,
vybudovalo nové chodníky smerom do centra mesta. Grant bol
využitý výlučne na nákup rastlín. Vysadením stromov sa skrášlil
vstup do mesta a zlepšil sa vzduch pri Hlavnej ulici. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_35 Materská škola Čarovná záhrada

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, podpora športu detí, mládeže a 
občanov zdravotne postihnutých

2 000,00 €

Vznikla takzvaná "živá učebňa", súčasťou ktorej sa stal altánok s
lavičkami a stolom, ktorý slúži na realizáciu edukačných aktivít. V
školskej záhrade vznikla bylinková záhrada, kvetinový záhon a
lesná škôlka. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_36 TRIPTYCH HidePark - revitalizácia 2b

ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie 
kultúrnych hodnôt

3 850,00 €

Vďaka grantu revitalizovali dobrovoľníci z občianskeho združenia
kalové pole, následne na tomto poli postavili altánok, ktorý slúži
ako pódium počas letných festivalov. Vytvorili sedenie pre
návštevníkov. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_37 Špeciálna základná škola-Speciális Alapiskola Chceme prírodu vidieť, počuť a cítiť

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, podpora športu detí, mládeže a 
občanov zdravotne postihnutých 700,00 €

Vďaka grantu sa podarilo upraviť nerovný terén v areáli školy a
vysadiť na ňom trávu. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_38

Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové
Mesto nad Váhom Zelená zdravému prostrediu

ochrana a tvorba životného prostredia
2 000,00 €

Vďaka grantu bola postavená nová náraďovňa a odstránený
azbest zo starého prístrešku. 

Nadačný fond TESCO pre 
zdravšie mestá v Nadácii Pontis Tesco pre zdravšie mestá 2011 Tesco2011_39 Mesto Púchov Zelená karta

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania

2 200,00 €

Mesto nakúpilo 25 kompostérov pre materské a základné školy a
rodinné domy. Zorganizovalo 6 pracovných seminárov o
minimalizácii odpadov a bio kompostovaní. Vykonalo audit
odpadov v mestských organizáciách. 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_45 Základná škola s materskou školou Pomôžme deťom
iné, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
a rozvoj telesnej kultúry 160,00 € NM2011_45: Základná škola s materskou školou - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_46
Domov sociálnych služieb pre deti a
dospelých Maľovanie oplotenia domova

poskytovanie sociálnej pomoci
200,00 € NM2011_46: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_48 Rodičovské združenie pri MŠ Budovateľská 10
Oživenie plota a zvýšenie bezpečnosti na
záhrade pre škôlkarov

iné
55,00 € NM2011_48: Rodičovské združenie pri MŠ Budovateľská 10 - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_49 Detský domov Studienka Pomoc pre Detský domov Studienka poskytovanie sociálnej pomoci 34,50 € NM2011_49: Detský domov Studienka - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_51 OZ Odyseus Hľadá sa ihla v kope lekární

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, 
resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb 44,00 € NM2011_51: OZ Odyseus - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_52 Sloboda zvierat Super deň s útulkáčmi Slobody zvierat iné 100,00 € NM2011_52: Sloboda zvierat - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_53
Cirkevná materská škola Gianny Beretty
Mollovej

Kto chce plôtik natierať,nech sa pridá k nám,
štetcom sem, štetcom tam,tak ja plôtik
natieram

ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana 
ľudských práv, podpora a rozvoj telesnej kultúry

176,00 € NM2011_53: Cirkevná materská škola Gianny Beretty Mollovej - 
Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_54 Domov sociálnych služieb Hestia S prírodou v prírode poskytovanie sociálnej pomoci 49,00 € NM2011_54: Domov sociálnych služieb Hestia - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_55 Nadácia LÚČ v Žiline NÁŠ LÚČ 2011

ochrana ľudských práv, poskytovanie sociálnej 
pomoci, ochrana a podpora zdravia; prevencia, 
liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb

50,00 € NM2011_55: Nadácia LÚČ v Žiline - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_56 Mestské zásahy, o.z. Maľovanie pod Novým mostom
ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie 
kultúrnych hodnôt 500,00 € NM2011_56: Mestské zásahy, o.z. - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_57 Materská škola Naše mesto 2011 ochrana a tvorba životného prostredia 200,00 € NM2011_57: Materská škola - 
Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_58 materská škola Naše Mesto 2011 ochrana a tvorba životného prostredia 200,01 € NM2011_58: materská škola - 
Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_59 F84, o.z. Výroba úloh pre deti s autizmom podpora a rozvoj telesnej kultúry 50,00 € NM2011_59: F84, o.z. - 
Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_60 Centrum voľného času Dúha Olympiáda v tvorivosti a športe podpora vzdelávania 50,00 € NM2011_60: Centrum voľného času Dúha - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_61 Stupavský okrášľovací spolok Čistenie grófskeho skleníka
ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie 
kultúrnych hodnôt 200,00 € NM2011_61: Stupavský okrášľovací spolok - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_62 Nadácia Krajina harmónie Spolu je to ľahšie poskytovanie sociálnej pomoci 70,00 € NM2011_62: Nadácia Krajina harmónie - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_65 Pajštún Pomáhame pod Pajštúnom (Pajštúnsky rínek)
ochrana a tvorba životného prostredia, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry 106,00 € NM2011_65: Pajštún - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_66
ArtEst-polyestetické vzdelávanie
znevýhodnenej mládeže Aktivity sociálneho kontaktu

podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej 
kultúry 50,00 €

NM2011_66: ArtEst-polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej
mládeže - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_68 ZŠ Gejzu Dusíka Naše Mesto 2011 ochrana a tvorba životného prostredia 100,00 € NM2011_68: ZŠ Gejzu Dusíka - 
Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_69 ZŠ Gejzu Dusíka Naše Mesto 2011 ochrana a tvorba životného prostredia 200,00 € NM2011_69: ZŠ Gejzu Dusíka - 
Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_70 ZŠ Sídl. SNP Plot ochrana a tvorba životného prostredia 50,00 € NM2011_70: ZŠ Sídl. SNP  - 
Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_71 Technické služby mesta Galanta ochrana a tvorba životného prostredia 840,66 € NM2011_71: Technické služby mesta Galanta - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_72 Základná škola sv.Cyrila a Metoda, Košice Úprava átria školy
ochrana a tvorba životného prostredia

45,00 € NM2011_72: Základná škola sv.Cyrila a Metoda, Košice  - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_74
Špeciálna základná škola a Špeciálna
materská škola Žilina Naše mesto

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania 96,78 €

NM2011_74: Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola 
Žilina - 



Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_75 DOMKA Košice Pomôž, ako vieš

ochrana ľudských práv, zachovanie kultúrnych 
hodnôt, poskytovanie sociálnej pomoci, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry, ochrana a podpora zdravia; 
prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v 
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

100,00 € NM2011_75: DOMKA Košice - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_76
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v SNV Pracujeme v dielničke   

poskytovanie sociálnej pomoci
39,88 €

NM2011_76: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v SNV - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_77
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife
Slovensko mapovanie dážďovníkov

ochrana a tvorba životného prostredia
50,00 €

NM2011_77: Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife
Slovensko - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_78 Patria Domov dôchodcov v Galante Pekný deň

poskytovanie sociálnej pomoci, podpora a rozvoj 
telesnej kultúry, ochrana a podpora zdravia; 
prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v 
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

50,00 € NM2011_78: Patria Domov dôchodcov v Galante - 
Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_80 Materské centrum Lentilka Prvé detské ihrisko v obci podpora vzdelávania 50,00 € NM2011_80: Materské centrum Lentilka - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_81
Cirkevná materská škola Panny Márie
Pomocnice veselá záhrada

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania 49,96 € NM2011_81: Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_82 Materské centrum HOJDANA-Ružinov Údržba záhrady

ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie 
kultúrnych hodnôt, poskytovanie sociálnej pomoci, 
podpora a rozvoj telesnej kultúry

50,00 € NM2011_82: Materské centrum HOJDANA-Ružinov - 
Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_83 Akadémia vzdelávania Pomôžme ZOO v SNV ochrana a tvorba životného prostredia 65,00 € NM2011_83: Akadémia vzdelávania - 
Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_84 Rodinné centrum Macko Maľovanie plota záhrady poskytovanie sociálnej pomoci 57,80 € NM2011_84: Rodinné centrum Macko - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_85 Základná škola, Lipová 13. Spišská Nová Ves Úprava školskej oddychovej zóny
ochrana a tvorba životného prostredia, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry 108,60 € NM2011_85: Základná škola, Lipová 13. Spišská Nová Ves - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_87 Gymnázium Naše mesto 2011

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej kultúry

59,00 € NM2011_87: Gymnázium - 
Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_02 Bratislavská arcidiecézna charita Vymknutie zo stereotypu poskytovanie sociálnej pomoci 60,00 € NM2011_02: Bratislavská arcidiecézna charita - 
Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_03 Iniciatíva rodičov Lamača Deň pre našu škôlku iné 50,00 € NM2011_03: Iniciatíva rodičov Lamača - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_04 Združenie na záchranu Lietavského hradu Revitalizácia areálu hradu Lietava
zachovanie kultúrnych hodnôt

266,75 € NM2011_04: Združenie na záchranu Lietavského hradu - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_10 Materské centrum Dietka DAR - DArujme si Radosť
podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci

50,00 € NM2011_10: Materské centrum Dietka - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_15 Gym. oddiel TJ Slávia UK Bratislava
Zdravšie a bezpečnejšie prostredie pre
športujúce deti a mládež

iné, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a podpora zdravia; 
prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v 
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

350,00 € NM2011_15: Gym. oddiel TJ Slávia UK Bratislava - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_26
Domov sociálnych služieb pre deti a
dospelých SIBÍRKA Úprava záhrady a pieskoviska

poskytovanie sociálnej pomoci, podpora a rozvoj 
telesnej kultúry 124,50 €

NM2011_26: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
SIBÍRKA - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_36 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Krajšie prostredie pre ľudí so zrakovým
postihnutím

ochrana ľudských práv, poskytovanie sociálnej 
pomoci, podpora a rozvoj telesnej kultúry

60,00 € NM2011_36: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_50 ZŠ s MŠ M.R.Štefánika úprava školského areálu, výsadba 
ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
vzdelávania 50,00 € NM2011_50: ZŠ s MŠ M.R.Štefánika - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_67 Mestská časť Bratislava - Dúbravka čistenie zelene iné, ochrana a tvorba životného prostredia 200,00 € NM2011_67: Mestská časť Bratislava - Dúbravka - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_86 Autistické centrum Andreas n.o.
Som "IN" - Pomáham v "AUT"istickom centre
III.

poskytovanie sociálnej pomoci, podpora a rozvoj 
telesnej kultúry 400,00 € NM2011_86: Autistické centrum Andreas n.o. - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_14 Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister
Skrášlenie Kultúrneho a vzdelávacieho centra
Ister

podpora vzdelávania
30,00 € NM2011_14: Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_47 OZ Šťastík Plot u Šťastíkov v nových šatách ochrana a tvorba životného prostredia 220,00 € NM2011_47: OZ Šťastík - 
Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_13 Občianske združenie DOMOV - DÚHA Pomoc krízovému stredisku DÚHA ochrana a tvorba životného prostredia 50,43 € NM2011_13: Občianske združenie DOMOV - DÚHA - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_17 INEX Slovakia - občianske združenie Rozdaj radosť iným
iné, poskytovanie sociálnej pomoci, podpora a 
rozvoj telesnej kultúry 184,18 € NM2011_17: INEX Slovakia - občianske združenie - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_21 Mestske lesy v Bratislave Čistenie lesa, Železná studienka ochrana a tvorba životného prostredia 350,00 € NM2011_21: Mestske lesy v Bratislave - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_43
Bratislavské regionálne ochranárske
združenie (BROZ)

ošetrovanie vysadených stromčekov a
čistenie chráneného územia

ochrana a tvorba životného prostredia
218,70 €

NM2011_43: Bratislavské regionálne ochranárske združenie
(BROZ) - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_63 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce SKALKA
ochrana a tvorba životného prostredia

100,00 € NM2011_63: ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_79 Mestská časť Bratislava - Staré mesto
Čistenie priestorov Pisztoryho paláca a jeho
nádvoria

iné, zachovanie kultúrnych hodnôt
195,40 € NM2011_79: Mestská časť Bratislava - Staré mesto - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_90
Materská škola,Pivonková
9,Bratislava/E.Kršáková/ Naša Bratislava

iné, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora 
a rozvoj telesnej kultúry 50,00 € NM2011_90: Materská škola,Pivonková 9,Bratislava/E.Kršáková/ - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_91 Centrum voľného času Adam Mesto deťom podpora a rozvoj telesnej kultúry 40,00 € NM2011_91: Centrum voľného času Adam - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_92 Truc sphérique
Mobiliár a záverečné úpravy mestského
parku pod Rondlom

zachovanie kultúrnych hodnôt
300,00 € NM2011_92: Truc sphérique - 



Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_93
DOMKA – združenie saleziánskej mládeže,
stredisko Žilina úprava detského ihriska

poskytovanie sociálnej pomoci, podpora a rozvoj 
telesnej kultúry 80,00 €

NM2011_93: DOMKA – združenie saleziánskej mládeže, stredisko
Žilina - 

Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_94 MULTIKULTÚRA V NÁS Arkádia ochrana a tvorba životného prostredia 30,00 € NM2011_94: MULTIKULTÚRA V NÁS - 
Nadácia Pontis Naše Mesto 2011 NM2011_73 Materská škola Hlohovec Štvorlístok ochrana a tvorba životného prostredia 100,00 € NM2011_73: Materská škola Hlohovec - 

Nadácia Pontis Naše Mesto NM Nadácia Pontis Naše Mesto 14 683,17 €

Rozvoj dobrovoľníctva v prospech sociálnych, environmentálnych
a verejno-prospešných aktivít. Zabezpečenie organizácie
podujatia Naše Mesto

Nadácia Pontis Dobrá krajina DK Nadácia Pontis Dobrá krajina 38 000,00 €

Podpora rozvoja darcovského programu Dobra krajina.sk v
prospech sociálnych, vzdelávacích, zdravotných, kultúrnych a
environmentálnych projektov. Zabezpečenie organizácie
programu v roku 2011,2012

Nadácia Pontis Via Bona Slovakia FFF Nadácia Pontis Via Bona Slovakia 10 000,00 €

Osvetové podujatie Via Bona 2012 - vzdelávanie verejnosti a
firemnej komunity o zodpovednom prístupe k životnému
prostrediu, komunite, zamestnancom a zákazníkom.
Zabezpečenie organizácie podujatia.

Nadácia Pontis Fórum o Firemnej Filantropii FFF Nadácia Pontis Fórum o Firemnej Filantropii

podpora vzdelávania

3 000,00 €

Vzdelávacie podujatie, ktorého účastníci rozvíjajú vedomosti o
firemnej filantropii a jej komunikácii prostredníctvom rôznych
typov médií. Zabezpečenie organizácie podujatia - 5. ročníka Fóra
o firemnej filantropii

Nadácia Pontis Srdce pre deti SPD Nadácia Pontis Srdce pre deti
poskytovanie sociálnej pomoci

32 338,03 €

prvotný vklad do zbierky Srdce pre deti, príspevok na konanie
galavečera a náklady na koordináciu charitatívneho projektu
Srdce pre deti

Nadácia Pontis
administrovanie 15tich nadačných
fondov Nadácia Pontis administrovanie 15tich nadačných fondov 82 863,54 €

Správa grantových kôl, t.j. pokrytie administratívno-
prevádzkových nákladov: nájomné, účtovná kontrola a finančný
audit, cestovné a komunikačné náklady, a mzdy programových
koordinátorov, ktorí pripravujú podklady pre grantové kolá,
administrujú hodnotiaci a výberový proces, manažujú pridelenie
grantov v odsúhlasených termínoch a splátkach, kontrolujú
priebežné správy o realizácii a monitorujú projekty v teréne,
ďalej komunikácia kompletných informácií o poskytovaných
grantoch a podmienkach ich poskytnutia pre MVO a verejnosť

Nadácia Pontis

rozvoj firemnej a individuálnej
filantropie, podpora demokracie a
zahraničnej pomoci/spolupráce a
rozvoj zodpovedného podnikania v
rokoch 2011 a 2012 Nadácia Pontis

realizácia vyše 80tich projektov Nadácie
Pontis v rokoch 2011 a 2012 21 976,69 €

rozvoj nových a realizacia existujúcich programov Nadácie Pontis
v súlade s použitím podielu dane. 

SPOLU 2% za rok 2010,  prijaté v roku 2011, použité do 31.12.2012 1 022 614,74 €

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, 
resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb, podpora športu detí, mládeže a 
občanov zdravotne postihnutých, poskytovanie 
sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, 
podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, 
ochrana a tvorba životného prostredia, veda a 
výskum

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, 
resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb ochrana a 
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a 
sociálnych služieb, podpora športu detí, mládeže a 
občanov zdravotne postihnutých, poskytovanie 
sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, 
podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, 
ochrana a tvorba životného prostredia, veda a 
výskum


