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O Nadácii Pontis
Naša vízia
Svet slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a život okolo seba.

Naše poslanie
Motivujeme jednotlivcov, komunity a firmy k zodpovednosti za seba a okolitý svet.

Naše ciele
o
o
o

Podpora dlhodobej finančnej udržateľnosti mimovládnych neziskových organizácií, ich
inštitucionálneho posilnenia a organizačného rozvoja.
Podpora firemnej filantropie a presadzovanie spoločensky zodpovedného podnikania firiem na
Slovensku i v zahraničí.
Podpora jednotlivcov a občianskej spoločnosti v krajinách, kde stále vládnu diktátorské režimy,
alebo ktoré po ich páde prechádzajú ťažkým transformačným procesom.

Naše hodnoty
o
o
o
o
o

Sme inovatívni,
máme profesionálny prístup,
sme priateľskí,
presadzujeme pozitívne zmeny,
pomáhame každému preberať vlastnú zodpovednosť.

Sme zodpovednou nadáciou
Hlásime sa k dodržiavaniu základných etických princípov činnosti neziskových organizácií,
kodifikovaných Fórom donorov, ktorého sme členom.
Zodpovedne pristupujeme k životnému prostrediu:
o separujeme odpad,
o používame šetriace žiarovky,
o na výrobu tlačových materiálov uprednostňujeme recyklovaný papier,
o používame ekologické čistiace prostriedky,
o šetríme kancelársky papier využívaním obojstrannej tlače,
o uprednostňujeme slovenských dodávateľov produktov i služieb,
o pri organizovaní podujatí spolupracujeme s dodávateľmi fairtrade produktov (podpora
drobných výrobcov rozvojových krajín).

Kto sme
Členovia správnej rady
Viktor Tegelhoff, Poisťovňa GERLING Slovensko, a.s., predseda správnej rady (do apríla 2009, od
apríla 2009 člen správnej rady)
Ján Orlovský, Západoslovenská energetika, a.s.
Lívia Osvaldová, Trenkwalder, a.s.
František Ružička, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Poľsku
Ľuboš Vančo, KPMG Slovensko spol. s r.o., predseda správnej rady (od apríla 2009)

Dozorná rada/Revízor
Lucie Schweizer, DLA PIPER WEISSTESSBACH Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka

Naši ľudia v roku 2009
Lenka Surotchak – riaditeľka
Iveta Čarná – manažérka kancelárie
Gabika Zúbriková – finančná riaditeľka

Jakub Šimek – finančný asistent
Martina Petrová – účtovníčka
Vladimír Vladár – PR manažér
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oblasť podpory mimovládnych
organizácií a rozvoj filantropie
Pavel Hrica – programový riaditeľ
Alexandra Vašinová – PR manažérka
Oľga Auchenbach – programová
koordinátorka
Marieta Kováčová – programová
koordinátorka
Ivana Králová – programová koordinátorka
Norbert Maur – programový koordinátor
Monika Smolová – programová
koordinátorka

oblasť demokratizácie a rozvojovej
pomoci v zahraničí
Kinga Dabrowska – programová riaditeľka
Milan Nič – riaditeľ pre rozvoj
Matej Duman – programový asistent
Miroslava Gučikova – programová
koordinátorka
Janko Hrebík – programový koordinátor
Jana Kobzová – programová koordinátorka
Milan Šagát – programový koordinátor

oblasť rozvoja zodpovedného podnikania
Beáta Hlavčáková  programová riaditeľka
a riaditeľka Business Leaders Forum
Michal Kišša – programový koordinátor
Jana Ružická  programová koordinátorka

Sponzori - Partneri našich aktivít
AXA d.d.s., a.s.
Citibank (Slovakia) a.s.
Dell s.r.o.
Dexia banka Slovensko a.s.
DLAPiper WEISSTessbach Rechtsanwälte
GmbH, organizačná zložka v SR
HewlettPackard Slovakia, s.r.o.
Holcim (Slovensko) a.s.
IBM Slovensko s.r.o.
JohnsonControls, Bratislava s.r.o.
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Kinstellar, s.r.o.
Orange Slovensko, a.s.
Monogram Technologies s.r.o.
Pfizer Luxembourg SARL, o.z.
Philip Morris Slovakia, s.r.o.

PricewaterhouseCoopers Slovensko sro
Provident Financial, s.r.o.
Sanoma Magazines Slovakia, a.s.
Skanska CS a.s., organizačná zložka v SR
Slovak Telekom, a.s.
Slovenské elektrárne, Enel, a.s.
Slovnaft, a.s.
Tatra banka, a.s.
Telefonica O2, a.s.
TESCO STORES SR, a.s.
TMobile Slovensko, a.s.
US Steel Košice, s.r.o.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Východoslovenská energetika, a.s.
Whirlpool Slovakia
Západoslovenská energetika, a.s.

Darcovia - Prijaté príspevky od organizácií
Slovenská
agentúra
pre
medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu (SAMRS), SR
EU Platforma  RPP, Rakúsko spolu s PMVRO 
Slovensko
The Charles Stuart Mott Foundation, USA
The International Republican Institute, USA
The Management System International, USA
The National Endowment for Democracy, USA

Trust for Civil Society in CEE
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR
Ministerstvo zahraničných vecí Dánskeho
kráľovstva
Medzinárodný Vyšehradský fond, SR
ARI Movement, Turecko
Central European Initiative, Taliansko

Dary od firiem
Accenture Global Fund
Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
DLA PIPER WEISSTESSBACH Rechtsanwälte
GmbH, organizačná zložka v SR
Ernst & Young k.s.

Holcim (Slovensko) a.s.
IBM Slovensko s.r.o.
Kraft Food
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Západoslovenská energetika, a.s.
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Darcovia - Prijaté príspevky od fyzických osôb
o
o

Príspevky od jednotlivcov do Verejnej zbierky pre rodiny kubánskych disidentov; a
príspevky od jednotlivcov na projekt Dobrá krajina.

Naši individuálni podporovatelia
o
o
o
o
o

Členovia hodnotiacej komisie ceny Via Bona, ktorí venujú svoj čas a dobrovoľne sa zúčastňujú
hodnotenia nominovaných spoločností a jednotlivcov;
odborníci, zástupcovia firiem, médií, neziskových organizácií, ktorí podporujú naše aktivity
formou dobrovoľnej účasti v hodnotiacich komisiách pre grantové programy;
členovia hodnotiacej komisie Súťaže o najlepšiu diplomovú prácu na tému západný Balkán,
ktorí s nami nezištne spolupracujú;
členovia hodnotiacej komisie Bieloruského fondu pre verejnú politiku; a
dobrovoľní cestovatelia a doručovatelia pomoci rodinám kubánskych politických väzňov, ako aj
prispievatelia do verejnej zbierky na túto sociálnu podporu.

Ďakujeme všetkým jednotlivcom a firmám, ktorí venovali na
aktivity Nadácie Pontis 2% daňovej asignácie!
Naši partneri
Spolupracujeme s mnohými slovenskými a zahraničnými neziskovými organizáciami, nadáciami a
inštitúciami. Zo spolupráce čerpáme mnoho skúseností, inovatívnych nápadov i zahraničného
knowhow v oblastiach podpory občianskej spoločnosti, pomoci neziskovému sektoru
a demokratizácie a rozvojovej pomoci v zahraničí. Na medzinárodnej úrovni sprostredkúvame
zahraničným partnerom slovenské knowhow v celej šírke portfólia našich aktivít.
o

Na Slovensku: 1. Slovenské neziskové servisné centrum, Človek v ohrození, Inštitút pre
verejné otázky, Nadácia Integra, Univerzita Komenského v Bratislave

o

V zahraničí: Academy for the Development of the Philanthropy, Poľsko; ARI Movement,
Turecko; Belgrade Fund for Political Excellence, Srbsko; Belarusian Institute for Strategic
Studies, Litva; Business in the Community, Veľká Británia; B92, Srbsko; Center for Institutional
DevelopmentCIRa, Macedónsko; Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Česká
republika; CSR Europe, Belgicko; European Partnership for Democracy, Belgicko; European
Venture Philanthropy Association, Veľká Británia; Foundation for a Civil Society, USA;
Foundation for Development of Democratic Rights, Maďarsko; International Business Leaders
Forum, Veľká Británia; Institute for the Danube Region and Central Europe, Rakúsko; Nadace
Via, Česká republika; Office for a Democratic Belarus, Belgicko; Polish Robert Schuman
Foundation, Poľsko; Smart Kolektiv, Srbsko; The Citizens' Pact for South Eastern Europe,
Srbsko; The Civil Society Development Foundation Hungary, Maďarsko; Trust for Civil Society
in Central and Eastern Europe, Poľsko; William Davidson Institute, USA

Naše členstvo v organizáciách
Sme aktívnym členom viacerých organizácií na Slovensku i v zahraničí.
o

Na Slovensku: Americká obchodná komora, Britská obchodná komora, Fórum donorov,
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií.

o

V zahraničí: Business in the Community, Veľká Británia; CONCORD  European NGO
Confederation for Relief and Development, Belgicko; CSR Europe, Belgicko; European
Foundation Centre, Belgicko; European Venture Philanthropy Association, Belgicko; International
Business Leaders Forum, Veľká Británia; William Davidson Institute, USA.
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Míľniky našej histórie
1997

 založenie Nadácie pre občiansku spoločnosť  NOS
 prvý dobrovoľnícky projekt: Venuj hodinu svojho času
 prvý prieskum o inštitucionálnej vyspelosti MVO

1998

 kampaň Rock Volieb ´98
 prvý prieskum o firemnej filantropii na Slovensku
 prvé udelenie ocenení Via Bona Slovakia

1999

 projekt Rock Volieb Export o kampani Rock Volieb ´98 pre partnerské organizácie na
Ukrajine, v Srbsku a v Chorvátsku

2000

 vydávame pokračovanie publikácie Občan do vrecka
 spolupracujeme so srbským hnutím Otpor

2001

 premenovanie Nadácie pre občiansku spoločnosť, stávame sa Nadáciou Pontis
 mimovládnymi organizáciami v Bielorusku odovzdávame skúsenosti s mobilizáciou
voličov a o vytváraní koalícií pred prezidentskými voľbami

2002

 kampaň Rock Volieb ´02
 vznik programu Demokratizácia a rozvojová pomoc

2003

 udeľujeme prvé pôžičky pre mimovládne organizácie
 prvé nadačné fondy firiem Západoslovenská energetika, Východoslovenská
energetika, Tesco Stores
 začíname spolupracovať s thinktankmi a analytickými združeniami v Bielorusku
 návšteva kubánskeho disidenta Oswalda Payu v spolupráci s OZ Človek v ohrození
 spoločne s OZ Človek v ohrození sme vyhlásili verejnú zbierku na pomoc rodinám
kubánskych politických väzňov z jari 2003 a ich manželkám a ženám z hnutia Dámy
v bielom

2004

 zakladáme združenie Business Leaders Forum, začíname vydávať BLF Newsletter
 1. konferencia o spoločenskej zodpovednosti firiem na Slovensku
 otvárame dva mládežnícke kluby v Srbsku – v Smedereve a Smederevskej Paľanke
 začíname projekt tvorby ekonomických reforiem v Bielorusku
 prvý krát cestujeme na Kubu odovzdať výnosy z verejnej zbierky manželkám
a rodinám politických väzňov

2005

 zakladáme Slovak – Belarus Task Force
 2. prieskum o vnímaní firemnej filantropie slovenskou verejnosťou rozšírený o oblasť
spoločenskej zodpovednosti firiem
 návšteva Žanny Litviny, nezávislej novinárky z Bieloruska, nositeľky Sacharovovej
ceny Európskeho parlamentu, v spolupráci s IRI
 organizujeme prvý ročník súťaže o najlepšiu diplomovú prácu na tému západný Balkán

2006

 1. trhovisko nápadov Ideaxchange
 založili sme semestrálny kurz o spoločenskej zodpovednosti firiem na FSEV UK
 začíname ponúkať metodiku merania komunitného investovania Štandard komunitné
investovanie
 spoluzakladáme Kanceláriu pre demokratické Bielorusko v Bruseli
 návšteva Alexandra Milinkieviča, predstaviteľa Zjednotenej bieloruskej opozície na
Slovensku
 otvárame prvé semestrálne kurzy o západnom Balkáne na FF UK a FSEV UK
 otvárame 1. ročník Balkánskych štúdií pre pokročilých

2007

 v 9 grantových programoch 7 firiem sme udelili 222 grantov v celkovej hodnote viac
ako 19 mil. Sk a rozdelili sme 266 repasovaných počítačov
– usporiadali sme podujatie Srbské dni na Slovensku
 prvý ročník dobrovoľníckeho podujatia Naša Bratislava
 trhoviská neziskoviek Ideaxchange sme okrem Bratislavy usporiadali aj v Nitre,
Liptovskom Mikuláši a Košiciach
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 vydali sme preklad Smerníc reportovania trvalo udržateľného rozvoja v slovenskom
jazyku
 spolu s Nadáciou Jána Langoša udeľujeme prvú medzinárodnú Cenu Jána Langoša
– kurz Balkánske štúdia získal akreditáciu Ministerstva školstva SR
2008






Ideaxchange sa mení na podujatie Trhovisko neziskoviek
organizujeme semináre o zodpovednom podnikaní aj pre malé a stredné podniky
založili sme neziskovú organizáciu Pontis n.o.
realizujeme prvý projekt vzdelávania o rozvojovej pomoci

2009

– spustili sme program individuálneho darcovstva Dobrá krajina
– zorganizovali sme 1. ročník súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci
– podľa konceptu podujatia Naša Bratislava po prvýkrát realizujeme dobrovoľnícke
podujatie Naša Žilina aj v meste Žilina

Ocenenia
V roku 2009 sme získali ocenenie Kvalitná ročná správa v súťaži Najlepšia ročná správa za
rok 2008.

Nadácia Pontis v médiách
Informácie
o
našej činnosti
pravidelne
zverejňujeme
na
našej webovej stránke
www.nadaciapontis.sk. V roku 2009 sme na stránke o našej činnosti publikovali 125 aktualít
v slovenskom jazyku a 64 aktualít v anglickom jazyku. Návštevnosť stránky dosiahla 181 181
návštev za rok, čo predstavuje nárast o viac ako 39% oproti roku 2008.
Okrem webovej stránky nadácie, uverejňujeme informácie o našich aktivitách a projektoch
na webových
stránkach:
www.blf.sk,
www.firemnafilantropia.sk,
www.darca.sk,
www.dobrakrajina.sk,
www.nasabratislava.sk,
www.nasazilina.sk,
www.viabona.sk,
www.zodpovednepodnikanie.sk.
Popri oficiálnych webových stránkach Nadácie Pontis nájdete náš profil aj v sieti Facebook.
Návštevníci
si
v našom
profile
na
adrese
http://www.facebook.com/home.php?sk=h#!/pages/NadaciaPontis/45533785629 môžu prečítať
výber informácií o našej činnosti, či pozrieť si videá z našich akcií.
Pre rôzne skupiny stakeholderov nadácie, od donorov po konečných prijímateľov rôznej grantovej
pomoci, ako aj pre rôzne skupiny sympatizantov, spolupracovníkov a účastníkov veľkého množstva
aktivít našej nadácie vydávame enewsletter v dvoch jazykových verziách. V roku 2009 sme
pripravil 10 vydaní e-newslettera v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. Slovenskú
verziu enewslettera distribuujeme na viac ako 3 900 emailových adries. Anglickú verziu e
newslettera odoberá priamo na svoju emailovú adresu viac ako 1 000 záujemcov z rôznych krajín
sveta.
V roku 2009 sme o našich aktivitách vydali 39 tlačových správ. Podľa monitoringu celoslovenskej
i regionálnej tlače bolo o aktivitách Nadácie Pontis v roku 2009 zverejnených 321 mediálnych
výstupov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom, predstavuje nárast o 12%.

Nové sídlo Nadácie Pontis
Nadácia Pontis sa 1. novembra presťahovala do nových priestorov. Dňom 2. decembra 2009
vstúpila do platnosti aj oficiálna zmena sídla nadácie, odkedy sa nová adresa stala oficiálnou aj
fakturačnou
adresou.
Nová
adresa
je:
Zelinárska
2,
821
08
Bratislava.
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Naše aktivity v roku 2009
Podpora mimovládnych organizácií a rozvoj filantropie
Jedným z našich dlhoročných hlavných cieľov je podpora dlhodobej finančnej udržateľnosti,
inštitucionálneho posilnenia a organizačného rozvoja mimovládnych organizácií.
Neziskové organizácie na Slovensku podporujeme udeľovaním grantov, iniciovaním spolupráce s
podnikateľským sektorom a organizovaním vzdelávacích podujatí pre mimovládne organizácie
a vzdelávacích podujatí o mimovládnych organizáciách pre verejnosť.

Grantová činnosť nadačných fondov v roku 2009
V roku 2009 sme spravovali spolu desať firemných nadačných fondov.Granty poskytujeme vždy
v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výške 90% grantu zasielame na začiatku realizácie projektu a
zvyšných 10% zasielame až po ukončení projektu a obdržaní a schválení záverečnej správy. V
tabuľke Zoznam udelených grantov, ktorá sa nachádza vo finančnej časti tejto výročnej správy,
nájdete zoznam vyplatených splátok v roku 2009. Tabuľka obsahuje druhé splátky grantov
udelených v roku 2008 a prvé splátky grantov udelených v roku 2009, preto sa údaje v tabuľke a v
popise udelených grantov pri jednotlivých fondoch môžu odlišovať. Viac informácií uvádzame v
časti Finančná správa a na http://www.nadaciapontis.sk/granty, kde nájdete informácie aj
o aktuálnych grantových výzvach.

Nadačný fond Accenture
Nadačný fond Accenture v Nadácii Pontis sa strategicky zameriava na dve hlavné oblasti 
pomoc obetiam obchodu s ľuďmi a podporu resocializácie väzňov. Podporuje aj aktivity rôznych
iných mimovládnych organizácií.
Nadačný fond Accenture v Nadácii Pontis v roku 2009 prerozdelil na podporu komunitných
projektov celkovú sumu 35 557 €. V rámci zamestnaneckého grantového programu pre rok 2009
získalo podporu 20 projektov s nosnou témou „Skills to Succeed“ (Zručnosti pre úspech). Cieľom
všetkých projektov je zvýšenie zručností, ktoré majú prispieť k aktívnemu zapojeniu sa do
spoločenského a ekonomického života.
Okrem toho Accenture už štvrtý rok podporila činnosť občianskych združení Maják a Dotyk,
dlhodobých strategických partnerských organizácií. Občianske združenie Maják získalo podporu
7 000 € a Slovenské krízové centrum DOTYK podporu vo výške 6 000 €.

Nadačný fond ČSOB Finančná skupina
Nadačný fond ČSOB Finančná skupina je zameraný na podporu komunít, ochrany a tvorby
životného prostredia, vzdelávania, podpory športu, poskytovania sociálnej pomoci a ďalších aktivít.
Z nadačného fondu bolo v roku 2009 určené na prerozdelenie finančné prostriedky vo výške
60 745 € v dvoch grantových kolách. V prvom zamestnaneckom grantovom kole podporu získalo
22 neziskových organizácií podporu do výšky 2 000 €, v celkovej výške 29 875 €. V druhom
grantovom kole Aby rodiny fungovali boli podporené projekty zamerané na systematickú prácu s
rodinami v kríze, preventívne programy pre ohrozené rodiny a programy orientované na rozvinutie
rodinných foriem starostlivosti o deti z detských domovov. Z Nadačného fondu ČSOB FS v Nadácii
Pontis bolo celkovou sumou 30 870 eur podporených päť projektov. Zo Zamestnaneckého
grantového kola a Aby rodiny fungovali boli v roku 2009 zaplatené prvé splátky grantov v sume
36.260,19€. Takisto boli prevádzané z fondu ešte druhé splátky grantových kôl z roku 2008 v
celkovej výške 5.068,83€. Priamu podporu z fondu vo výške 41.492,40€ bolo použitých na
realizáciu Detského parku – mobilného športoviska zameraného na deti a mládež počas letného
hudobného festivalu Pohoda.

Nadačný fond Dell
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V grantovom programe Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti Nadačný fond Dell v Nadácii
Pontis podporil 10 organizácií, ktoré sa venujú vzdelávacím tréningom a školeniam mladých ľudí
v oblasti informačných technológii. Nadačný fond Dell v Nadácií Pontis prerozdelil na tento účel
celkovo 23 000 eur. Grantový program bol vyhlásený v novembri 2009. Podporené projekty budú
realizované v roku 2010.

Nadačný fond Holcim
Pre efektívne riešenie filantropických aktivít zriadil Holcim spolu s českou divíziou v roku 2008 v
Nadácii Pontis svoj nadačný fond, ktorý podporuje projekty v oblasti vzdelávania, infraštruktúry a
projekty, ktoré podporujú udržateľný rozvoj v komunitách. Spoločnosť Holcim v roku 2009
zverejnila v októbri 2009 výzvu na podporu z Nadačného fondu Holcim v Nadácii Pontis. Na
túto výzvu bolo určených na prerozdelenie spolu 12 000 eur na projekty zvyšujúce kvalitu života
v oblastiach kde žijú a pracujú zamestnanci spoločnosti.

Nadačný fond Johnson Controls
Hlavným cieľom Nadačného fondu Johnson Controls v Nadácii Pontis je podpora aktivít v
oblasti vzdelávania, výchovy mladých ľudí a rozvoja ich talentu. Prostredníctvom
environmentálnych projektov chceme zároveň prispieť k zlepšeniu a ochrane prostredia okolo nás.
Prvý grantový program zameraný na zvýšenie kreativity u detí a súčasne na podporu umeleckých
škôl v Bratislavskom kraji, bol vyhlásený koncom roka 2009. V grantovom programe Mladí
výtvarníci pomáhajú Nadačný fond Johnson Controls Bratislava v Nadácii Pontis podporil tri
základné umelecké školy (ZUŠ) v Bratislavskom kraji a troch žiakov, celkovou sumou
3 600,- €.

Nadačný fond KIA Motors Slovakia
Cieľom filantropických aktivít z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia je zvýšenie kvality života
najmä v žilinskom regióne prostredníctvom podpory environmentálnych a sociálnych projektov.
Dôraz kladie Kia na zvýšenie mobility občanov, kde podporuje športové aktivity zdravotne
znevýhodnených občanov, výstavbu ihrísk a športovísk, lokálnu infraštruktúru, bezpečnostnú
premávku a mobilitu zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľov.
V roku 2009 bolo v rámci grantovej výzvy Starajme sa o lepší život z nadačného
podporených 14 projektov celkovou sumou 16 597 €. Okrem toho, bola Športovému
telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča udelená priama finančná podpora vo
8 417 €. Táto podpora bola použitá na prípravu dvoch juniorských športovcov na
paralympijské hry 2010 vo Vancouveri.

fondu
klubu
výške
Zimné

Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky
Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis realizuje časť svojich
filantropických aktivít prostredníctvom súťaže pre svojich zamestnancov Jazdím bez nehôd. Cieľom
súťaže je zapojiť referentských vodičov do celoročnej aktivity – jazdy bez nehôd, na konci ktorej
majú možnosť spolurozhodovať o podpore projektov neziskových organizácií so zameraním na
ochranu zdravia, rozvoj nemotorovej dopravy, alebo rozvoj dopravných ihrísk.
Z nadačného fondu bola v roku 2009 udelená podpora štyrom neziskovým organizáciám v
celkovej hodnote 33 250 €. O podpore rozhodli hlasovaním zamestnanci spoločnosti, ktorí sa
zapojili do súťaže Jazdím bez nehôd.

Nadačný fond Tesco
Nadačný fond Tesco Stores SR, a.s. sa sústreďuje na zlepšovanie kvality života ľudí v mestách s
Tesco obchodmi v súlade s firemným Plánom zodpovedného susedstva.
V roku 2009 bolo v zamestnaneckom programe Tesco pre zdravšie mestá podporených 13
projektov zameraných na podporu projektov s environmentálnym zameraním. Celkovo bolo
v programe rozdelených 39 949 €.
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Z nadačného fondu bola udelená podpora ďalším dvom projektom. Nitrianska komunitná
nadácia získala čiastku 7 500 € na projekt oddychového mestského parku pod Borinou v Nitre.
Slovenský výbor pre UNICEF získal podporu 7 349 € na aktivity pri príležitosti 20. výročia
Dohovoru o právach dieťaťa.

Nadačný fond T-Mobile Slovensko
Nadačný fond T-Mobile Slovensko, a. s. realizuje časť svojich filantropických aktivít najmä
prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu. Od roku 2007 sa orientuje aj na podporu
zamestnanosti ľudí so zmyslovým postihnutím.
V zamestnaneckom grantovom programe T-Mobile pomáha komunite 2009 získalo podporu do
výšky 1 400 € 80 neziskových organizácií z rôznych častí Slovenska. Celkovo bolo v tejto
grantovej výzve prerozdelených 100 000,- €.
Podporu z grantového programu Hľadáme ďalší zmysel – PRE PODNIKANIE získalo v roku
2009 trinásť nepočujúcich, v celkovej výške 23 240 €.

Nadačný fond Západoslovenskej energetiky
Nadačný fond Západoslovenskej energetiky, a.s. v Nadácii Pontis podporuje sociálne,
kultúrne, environmentálne, športové a zdravotné projekty so zameraním na západné Slovensko.
Z grantového programu ZSE Pozitívna energia pre šport bolo podporených 22 projektov
výstavby, rekonštrukcie, prestavby a dobudovania športových plôch na západnom Slovensku. V 4.
ročníku tohto grantového programu bola prerozdelená celková suma 116 179 €.
Rovnako ako po minulé roky, z nadačného fondu Západoslovenskej energetiky, a.s. získalo v roku
2009 mimo grantových programov priamu podporu 10 organizácií v celkovej výške
181 784,16 €.
Ostatné granty udelené v roku 2009
Okrem grantov udelených prostredníctvom nadačných fondov firiem spravovaných v našej Nadácii
Pontis sme v roku 2009 udelili aj ďalšie granty. Finančné prostriedky na tieto granty pochádzali
od rôznych donorov a darcov, ktorých zoznam uvádzame vyššie v časti Naši podporovatelia.
V rámci podujatia Naša Bratislava sme mimovládnym organizáciám udelili 32 grantov v celkovej
výške 5 906,36 €. Pri podujatí Naša Žilina sme rovnakej cieľovej skupine udelili 13 grantov
v celkovej výške 3 816,28 €.
Počas firemného dobrovoľníckeho podujatia Dobrovoľnícky deň spoločnosti KRAFT FOODS, sme
udelili päť grantov v celkovej výške 647,- €. V rámci komunitného dňa spoločnosti Ernst and
Young bolo mimovládnym organizáciám udelených 7 grantov v celkovej výške 481,- €. Pri
organizovaní firemný dobrovoľníckeho dňa spoločnosti Johnson Controls bol udelený jeden grant
vo výške 616,37 €.
V roku 2009 získala grantovú podporu vo výške 497,90 € nezisková organizácia Voices. Účelom
grantu bola podpora multižánrového podujatia Voices Live 4.
Z fondu Enel bola v roku 2009 udelená priama podpora dvom organizáciám – Slovenskému
krízovému centru DOTYK a občianskemu združeniu Mestské zásahy, v celkovej výške 19 500,- €.
V rámci programu demokratizácie a rozvojovej pomoci v Nadácii Pontis sme v roku 2009
bieloruským analytikom, rodinám kubánskych politických väzňov a mimovládnym organizáciám 
najmä v Srbsku a Bielorusku – udelili granty v celkovej výške 132 581, 30 €.

Index udržateľnosti neziskových organizácií
V roku 2009 sme sa opätovne podieľali na vypracovaní správy o udržateľnosti neziskového sektora
na Slovensku. Správu vydáva organizácia USAID a hodnotenie slovenského neziskového sektora je
súčasťou hodnotiacej správy regiónu strednej a východnej Európy a Eurázie. Každá z krajín
uvedená v správe je posudzovaná z viacerých aspektov, napríklad v akom stave je právne
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prostredie, organizačná kapacita, finančná životaschopnosť, schopnosť obhájiť vlastné záujmy,
poskytovanie služieb, infraštruktúra, a imidž mimovládnych organizácií.
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Presadzovanie zodpovedného podnikania
Okrem poskytovania priestoru firmám pre zriadenie nadačných fondov, prostredníctvom ktorých
môžu na vysokej profesionálnej úrovni transparentne realizovať svoje filantropické aktivity,
presadzujeme koncept zodpovedného podnikania aj v ďalších aspektoch. Cieľom nášho úsilia je
presvedčiť firmy aby prispeli k trvalo udržateľnému rozvoju komunít a krajiny.
V neposlednom rade presadzovanie zodpovedného podnikania prospieva aj firmám. Umožňuje im
manažovať riziká, zvyšuje im zisk a znižuje náklady. Podporuje inovatívnosť, pomáha udržiavať
legitimitu, posilňuje dôveru klientov, umožňuje lepšie manažovať ľudské zdroje a zvyšuje
príťažlivosť firmy pre potenciálnych investorov.

Business Leaders Forum
Neformálne združenie firiem Business Leaders Forum (BLF) sme v Nadácii Pontis administrovali aj
v roku 2009. BLF je združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov
zodpovedného podnikania. Členovia sa stretávajú na pravidelných štvrťročných stretnutiach, na
ktorých si vymieňajú skúsenosti, plánujú činnosť na najbližšie mesiace a formulujú dlhodobé ciele.
V roku 2009 združenie vydalo 6 čísel dvojmesačníka BLF Newsletter. Všetky vydania sú
dostupné v elektronickej podobe na internetovej stránke BLF http://www.blf.sk/newsletter. Okrem
aktualít o aktivitách BLF na stránke zverejňujeme aj novinky a informácie z oblasti zodpovedného
podnikania.
V súčasnosti má združenie BLF 22 členov: Accenture, s.r.o., Citibank (Slovakia) a.s., DELL
s.r.o., HewlettPackard Slovakia, s.r.o., Holcim (Slovensko) a.s., IBM Slovensko, s.r.o., Johnson
Controls, Orange Slovensko, a.s., Pfizer Luxembourg SARL o.z., Philip Morris Slovakia, s.r.o.,
Provident Financial, s.r.o., Skupina Skanska, Slovak Telekom, a.s., Slovenské elektrárne, a.s.,
Slovnaft, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s., Tesco Stores SR, a.s., TMobile Slovensko, a.s., U.
S. Steel Košice, s.r.o., Všeobecná úverová banka, a.s., Východoslovenská energetika a.s. a
Západoslovenská energetika, a.s.
Koncom roka 2009 došlo aj k zmene na poste prezidenta združenia BLF. Novým prezidentom
združenia Business Leaders Forum sa stal Paolo Ruzzini, predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ Slovenských elektrární. Na výročnom stretnutí v Bratislave členovia BLF zároveň
prijali záväzok venovať rok 2010 téme klimatickej zmeny, reportovaniu emisií CO2 a zvyšovaniu
povedomia o téme medzi verejnosťou.
Združenie vydáva vlastný dvojmesačník o uodpovednom podnikaní BLF Newsletter. V roku 2009
združenie vydalo 6 čísel dvojmesačníka BLF Newsletter. Všetky vydania sú dostupné
v elektronickej podobe na internetovej stránke BLF http://www.blf.sk/newsletter. Okrem aktualít o
aktivitách BLF na stránke zverejňujeme aj novinky a informácie z oblasti zodpovedného podnikania.
V roku 2009 sme zorganizovali už 6. medzinárodnú konferenciu o zodpovednom podnikaní
a ďalšie vzdelávacie semináre a diskusné fóra, na ktorých sa popri manažéroch z viac ako 50
firiem zúčastnili aj desiatky zástupcov PR a reklamných agentúr, reprezentantov médií či
mimovládnych organizácií.

Medzinárodná konferencia o zodpovednom podnikaní
Nadácia Pontis a Business Leaders Forum v spolupráci s mesačníkom Stratégie už po šiesty raz
usporiadali medzinárodnú konferenciu o zodpovednom podnikaní a trhovisko firemných
riešení. Konferencie sa 14. mája zúčastnilo 140 manažérov a predstaviteľov mimovládnych
organizácií z 80 firiem. V rámci programu vystúpilo devätnásť rečníkov z piatich krajín –
Francúzsko, Poľsko, Slovensko, Veľká Británia, Španielsko. Ich prednášky boli zamerané na tému
Zodpovedné podnikanie v čase krízy, a rozprávalo sa aj o dôvodoch, prečo firmy zodpovedne
podnikajú. Popoludní sa hovorilo o tom ako spojiť značku so zodpovedným podnikaním a o etike a
transparentnosti v podnikaní. Generálnym partnerom bol Orange Slovensko, a.s. Partnermi
konferencie boli Tatra banka, a.s.; Slovenské elektrárne a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o.
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Deň pred konferenciou o zodpovednom podnikaní sme po prvýkrát usporiadali workshop
Začíname so zodpovednosťou, ktorého sa zúčastnilo približne 30 ľudí. Účastníci sa oboznámili s
terminológiou a princípmi zodpovedného podnikania. Zaujali ich príklady dobrej praxe svetových a
poľských firiem. Priamo si mohli vyskúšať základné procesy implementácie programu
zodpovedného podnikania v praxi. Partnerom workshopu bol Slovak Telekom, a.s.

Ďalšie aktivity v oblasti zodpovedného podnikania
Semináre o zodpovednom podnikaní pre malé a stredné podniky
Prvý seminár sa uskutočnil v 18. júna 2009 v Bratislave. Seminár otvoril Ignacio Jaquotot,
generálny riaditeľ spoločnosti VÚB banka a prezident Business Leaders Forum. Ďalej vystúpili
Rastislav Bielik, Communication Specialist firmy Bayer, Renato Di Stefano a Alessandro Beretta zo
spoločnosti STMicroelectronics z Talianska a Beata Hlavčáková, riaditeľka Business Leaders Forum
a programová riaditeľka Nadácie Pontis. Malé a stredné firmy v Európe zamestnávajú podľa neho
až 90 percent ľudí, čo je asi sto miliónov obyvateľov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo by sa mali
uberať cestou spoločensky zodpovedného podnikania. Seminára sa zúčastnilo do 40 ľudí. Podujatie
podporila VÚB banka.
Na druhom seminári 27. októbra 2009 v Žiline vystúpila Beata Hlavčáková, riaditeľka Business
Leaders Fórum a zároveň programová riaditeľka Nadácie Pontis. Projekty, ktoré v žilinskom a
stredoslovenskom regióne robia spoločnosti Stredoslovenská energetika a Kia Slovakia predstavili
Anna Žatková zo SSE a Alexandra Chovancová z Kia Slovakia. Seminár uzavrel Ignacio Jaquotot,
generálny riaditeľ spoločnosti VÚB banka a prezident Business Leaders Forum. Seminára sa
zúčastnilo okolo 30 ľudí. Podujatie podporila VÚB banka.

Letná univerzita zodpovedného podnikania- CR Summer Academy
V spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a firmami BLF Letnú univerzitu ukončilo 11
študentov z Fakulty podnikového manažmentu, Obchodnej fakulty, Fakulty hospodárskej
informatiky a macedónska študentka. V dňoch 1.– 14. júla 2009 absolvovali 17 prezentácií
v podnikoch. Pilotný projekt Letná univerzita zodpovedného podnikania bol študentmi vnímaný
veľmi pozitívne. Do LU sa zapojili tieto BLF firmy: Slovenské elektrárne, IBM, Pfizer, Skanska,
Slovnaft, ZSE, HP, DELL, Slovak Telekom, Holcim, Citibank, Provident Financial, TMobile, Orange.

Európsky týždeň mobility - Mobility Week 2009 (16.-22. september) Bratislava
V rámci Európskeho týždňa mobility 2009 BLF v spolupráci s Magistrátom hl. mesta SR Bratislava
zorganizovalo okrúhly stôl expertnej skupiny na tému Možnosti rozvoja alternatívnej dopravy
v Bratislave. Multistakeholder dialógu sa zúčastnilo 20 hostí – pracovníci z Magistrátu, mestských
častí, a Dopravného podniku, Polície SR, zástupcovia architektonickej obce, občianskych združení
a firiem BLF. Cieľom stretnutia bolo zmapovať existujúci stav, hľadať konštruktívne riešenia a
možné iniciatívy na zlepšenie dopravnej situácie v Bratislave.
Na deň bez áut, 22. septembra, BLF v spolupráci s Bratislava Inline usporiadalo večernú
cyklojazdu mestom. Zúčastnilo sa na nej 200 cyklistov, ktorí sa pripojili k takmer 900 korčuliarom.
Účastníci dostávali reflexné prúžky s logom BLF a leták predstavujúci združenie BLF so zoznamom
členských firiem. Zamestnanci firiem BLF súťažili o nákupnú poukážku na 229 €, ktorú vyhral Peter
Burdza zo spoločnosti Orange Slovensko. Do aktivít ETM sa v Bratislave zapojili aj viaceré firmy:
Západoslovenská energetika, T Mobile, IBM Slovakia, VÚB banka a Orange Slovensko.

Fórum o firemnej filantropii (10. november 2009)
V novembri sme zorganizovali 2. ročník podujatia Fórum o firemnej filantropii. Na seminári
vystúpila britská odborníčka Kirsty Mc Hugh, Business in the Community. Ďalej vystúpili Pavel
Hrica, Norbert Maur, Monika Smolová, Oľga Auchenbach z Nadácie Pontis. Časť programu bola vo
forme Petcha Kutcha, kedy je profesionálna práca jednoducho a neformálne prezentovaná, pričom
spíker má presne vymedzený čas niekoľko minút aby prezentoval svoj projekt. Podujatia sa
zúčastnilo okolo 35 ľudí. Podujatie podporila spoločnosť TMobile Slovensko.
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Seminár Cestou k rozmanitosti (27. november 2009)
Nadácia Pontis s podporou Nadačného fondu Dell v Nadácii Pontis a v spolupráci so združením
Občan a demokracia pripravila seminár Cestou k rozmanitosti. Seminár sa venoval téme
diskriminácie, so zameraním na pochopenie témy, situáciu na Slovensku a vysvetlenie
legislatívneho rámca. Spoločnosti Dell a HP predstavili príklady dobrej praxe. Seminár viedla pani
Janka Debrecéniová, ktorá sa tejto téme venuje dlhodobo a medzinárodné skúsenosti. Podujatia sa
zúčastnilo 37 ľudí, ktorých najviac zaujalo riešenie príkladov diskriminácie zo slovenskej praxe.

Kurz Spoločenská zodpovednosť firiem na UK Bratislava (február až jún 2009)
Štvrtý ročník kurzu Spoločenská zodpovednosť firiem prebiehal počas letného semestra školského
roku 2008/2009. Jedenásť prednášok pre 20 študentov odboru aplikovanej a pracovnej psychológie
Fakulty ekonomických a sociálnych vied UK v Bratislave zabezpečili a zrealizovali pracovníci
Nadácie Pontis.

Pracovná skupina ENGAGE
Pracovná skupina ENGAGE združenia BLF vznikla v roku 2007. Je otvorená aj nečlenom združenia.
Slovenská pracovná skupina ENGAGE sa stala súčasťou rovnomennej medzinárodnej iniciatívy,
ktorá
podporuje
rôzne
formy zapájania
vlastných zamestnancov do dobrovoľných
a verejnoprospešných aktivít. V roku 2009 sa pracovná skupina ENGAGE venovala dvom
najdôležitejším podujatiam: Naša Bratislava a Naša Žilina.

Naša Bratislava - 12. - 13. jún 2009
Cieľom tretieho ročníka podujatia bolo počas dvoch dní umožniť zamestnancom bratislavských
firiem prejaviť spolupatričnosť a pre dobrú vec a verejný prospech darovať svoj čas a prácu.
Zapojilo sa vyše 1200 dobrovoľníkov z 40 firiem, ktorí pracovali na 50 rôznych miestach a
venovali sa projektom na ochranu životného prostredia, zdravia, sociálnej pomoci a projektom
zameraným na rozvoj a vzdelávanie. Dobrovoľníci spoločne odpracovali 5 100 hodín, čo je viac ako
600 pracovných dní a teda takmer 2,5 roka práce jedného človeka. Viac informácií nájdete na
www.nasabratislava.sk.

Naša Žilina - 22. - 23. máj 2009
Koncept podujatia Naše Mesto sme v roku 2009 po prvýkrát úspešne preniesli aj do Žiliny.
Podujatie sa konalo v spolupráci s mestom Žilina. Takmer 200 dobrovoľníkov z 9 zapojených
firiem a ďalších 100 nadšencov pomohlo 16 neziskovým organizáciám. Dobrovoľníci spolu
odpracovali viac ako 1 280 hodín, čiže 150 pracovných dní jedného človeka. Z členov BLF sa
zapojili 2 firmy: Tmobile Slovensko a Provident Financial. Hlavným finančným partnerom bola Kia
Motors Slovakia a partnerom Stredoslovenská energetika.

Pracovná skupina Štandard komunitné investovanie
Šesť spoločností: KPMG Slovensko spol. s.r.o., Provident Financial, s.r.o, Telefónica O2 Slovakia,
s.r.o., VÚB banka, a.s., Východoslovenská energetika, a.s., Západoslovenská energetika, a.s., pod
vedením Nadácie Pontis, už po štvrtý rok používalo medzinárodnú metodiku Štandard
komunitné investovanie. Odovzdanie čestných certifikátov zapojeným firmám prebehlo na Fóre
o firemnej filantropii, ktoré sa konalo dňa 10. novembra 2009.
Medzinárodná metodika Štandard komunitné investovanie je nástroj na komplexné zhodnotenie
darcovských aktivít a investovania firiem do komunít. Informácie o metodike nájdete na:
www.blf.sk/standard_komunitne_investovanie.
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Via Bona Slovakia 2008
V roku 2009 sme už po deviaty raz udelili prestížne ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2008.
Udelením ocenenia vyjadrujeme verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku
rozvíjajú firemnú filantropiu a pri svojich podnikateľských aktivitách kladú dôraz na zodpovedné
podnikanie. V deviatom ročníku ocenenia sme dostali 82 nominácií na udelenie ocenenia v 10
kategóriách, za aktivity realizované v roku 2008.
Víťazov 9. ročníka Via Bona Slovakia určila v dvojkolovom hodnotení komisia v tomto zložení:
Ladislav Ambróš (Ministerstvo životného prostredia SR), Eva Babitzová (Rádio Expres), Emília
Boďová (Slovenská agentúra pre životné prostredie), Martina Brychtová (Slovenská televízia),
Gabriela Dubcová (Ekonomická univerzita), Patrícia GarajováJarjabková (moderátorka), Eva
Gollvitzerová (Hay Group Slovensko), Iveta Griačová (Innovative Management Partner), Beata
Hlavčáková (Nadácia Pontis), Pavel Hrica (Nadácia Pontis), Daniela Olejárová (Centire), Lívia
Osvaldová (Trenkwalder), Lucie Schweizer (DLA Piper), Emília SičákováBeblavá (Transparency
International), Boris Strečanský (Centrum pre filantropiu), Lenka Surotchak (Nadácia Pontis),
Emília Szabóová (Ministerstvo hospodárstva SR), Ivan Švejna (Nadácia F.A. Hayeka), Marian
Timoracký (United Consultants), Martina Vagačová (enviromentálna konzultantka).
Médiá a žurnalisti mali možnosť uchádzať sa o Čestné uznanie za mediálny prínos, ktoré udelila
Nadácia Pontis.
Mená víťazov Nadácia Pontis predstavila na slávnostnom gala večere 2. apríla 2009
v bratislavskom hoteli Hotel Bonbón.
Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu TESCO STORES SR, a.s. Cenu si prevzal Peter Varmuža, Country Operations Officer

TESCO STORES SR, a.s. z rúk Jeho Excelenie Roba Swartbola, veľvyslanca Holandského
kráľovstva na Slovensku. Hodnotiaca komisia sa rozhodla v kategórii Hlavných cien udeliť aj dve
Čestné uznania za trvalý a systematický rozvoj zodpovedného podnikania. Získali ich
spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a SLOVNAFT, a.s.
Hlavná cena pre malé a stredné podniky za komplexný prístup k zodpovednému
podnikaniu - Bayer, s.r.o.  Za spoločnosť Bayer, s.r.o. cenu prevzal jej generálny manažér,
Klaus Mittmann, od moderátorky Slovenskej televízie, Jarmily HargašovejLajčákovej.
Zelenú cenu za projekt v oblasti životného prostredia dostalo TESCO STORES SR, a.s. za
prvý ekologický obchod Tesco Rajec.
Etickú cenu za transparentnosť a odstraňovanie korupcie získala spoločnosť SLOVNAFT
a.s., za projekt implementácie etického kódexu.
Cenu za zodpovedný prístup k zamestnancom získala spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. za
projekt Rovnosť príležitostí, zameraný na zamestnávanie znevýhodnených skupín občanov.
Cenu za zodpovedné pôsobenie na trhu získala Všeobecná úverová banka, a.s., ktorú za
projekt Nebojte sa eura! - eurokampaň pre rómske ženy, nominovala do súťaže nezisková
organizácia PRO DONUM.
Cenu za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu získala
spoločnosť AVON Cosmetics, spol. s r.o. za podporu projektov zameraných na boj proti rakovine
prsníka.
Cenu za odvahu podporiť inovatívny projekt realizovaný v neprebádanej oblasti alebo
netradičnou formou získala spoločnosť Microsoft Slovakia, s.r.o., za projekt Notebooky pre
každého žiaka.
Cenu za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít získala spoločnosť U. S. Steel
Košice, s.r.o.
Čestné uznanie za mediálny prínos udelila Nadácia Pontis špecializovanému informačnému
portálu o európskom dianí na Slovensku a dianí v Európskej únii EurActiv.sk za prípravu sekcie
Spoločenská zodpovednosť.
Generálnym partnerom 9. ročníka ocenenia bola spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. a
partnerom bola spoločnosť DLA PIPER WEISSTESSBACH Rechtsanwälte GmbH. Mediálnymi
partnermi boli mesačník Stratégie, týždenník TREND, denník Hospodárske noviny a Slovenská
televízia. Partnermi večera boli Hotel Bonbón, design factory, Quinta Essentia, Americká obchodná
komora v SR a Enjoy. Podrobnejšie informácie o ocenení sú zverejnené na www.viabona.sk.
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Darcovský program Dobrá krajina
Nadácia Pontis 17. novembra 2009 spustila nový darcovský program Dobrá krajina. Program
ponúka 51 nápadov neziskových organizácií. Malým finančným príspevkom na ich realizáciu, možno
pomôcť zmeniť tvár Slovenska, aby bolo krajšie, vzdelanejšie, ľudskejšie, kultúrnejšie a aktívnejšie.
Ku koncu roka 2009 podporili individuálni darcovia tieto nápady sumou viac ako 4 400 €.
Dobrá krajina je webový portál, kde každý môže podporiť projekt, ktorý mu je najbližší. Darca
prostredníctvom svojho konta v Dobrej krajine na www.DobraKrajina.sk presne vidí, ako je jeho
pomoc využitá. Vybranej organizácii môže niečo odkázať alebo sa jej spýtať, čo ho zaujíma.
Zároveň vidí, kto okrem neho projekty podporil a môže projekt jednoduchým emailom odporučiť
ďalším priateľom.
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Demokratizácia a rozvojová pomoc v zahraničí
Balkánsky program
Prvé aktivity Balkánskeho programu Nadácie Pontis začali v roku 1999 v Srbsku. V roku 2008 sme
rozšírili program aj o Macedónsko.

Projekty na Balkáne
V septembri 2008 sme začali implementovať projekt Vyšehrad pre európske Srbsko, zameraný
na prenos skúseností krajín V4 z procesu európskej integrácie do Srbska. Projekt prebiehal do
októbra 2009. V roku 2009 sme v projekte zrealizovali ďalšie okrúhle stoly v rôznych mestách
v Srbsku o témach integrácie do EÚ. B92 pripravila tri dokumentárne filmy o vstupe
Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska do EÚ. Filmy odvisielalo 28 regionálnych
televízií v Srbsku. Na záver projektu pripravila Nadácia Pontis v spolupráci s partnermi z V4
výročnú konferenciu v Bratislave, ktorá v dňoch 9.10. septembra 2009 umožnila
implementátorom a darcom rozvojovej pomoci z krajín V4 na Balkáne diskutovať o spoločných
postupoch a témach v tomto regióne. Projekt finančne podporili International Visegrad Fund a
Central European Initiative z prostriedkov Austrian Development Agency.
V spolupráci s partnerskou organizáciou Smart Kolektiv zo Srbska sme v novembri 2008 začali
implementovať projekt Naše Mesto. Prostredníctvom tohto projektu, ktorého trvanie je
naplánované na 25 mesiacov, sa Nadácia Pontis delí o svoje skúsenosti v oblasti firemného
dobrovoľníctva, s cieľom posilniť medzisektorové partnerstvá a rozvoj komunít v Srbsku. Projekt je
finančne podporený z prostriedkov SlovakAid.
Nadácia Pontis spolu so srbským partnerom nadáciou Center for Democracy Foundation začala od
1. decembra 2009 implementovať nový projekt: SlovenskoSrbský fond pre rozšírenie EÚ. Snahou
tohto nového grantového programu je podporiť aspoň 12 srbských expertov, novinárov a
analytikov z mladšej generácie (do 35 rokov), s cieľom omladiť a oživiť tieto profesijné skupiny,
ktoré zohrávajú najdôležitejšiu úlohu v šírení diskusie o výhodách členstva Srbska v EÚ.
Prostredníctvom zlepšenia spolupráce so srbskou vládou a tiež publikovania a prezentácie svojich
prác o členstve Srbska v EÚ budú mať títo budúci tvorcovia verejnej mienky príležitosť pomôcť vo
formovaní cesty Srbska do EÚ. Naším zámerom je vytvoriť model praktického transferu
slovenského knowhow v oblasti európskej integrácie, okrem iného s využitím študijných ciest na
Slovensko. Tento transfer a celý grantový program, je pripravený tak, že môže byť v budúcnosti
opakovaný aj v iných krajinách západného Balkánu.
V decembri 2008 sme v spolupráci s partnerskou organizáciou Center for Institutional Development
– CIRa z Macedónska, začala implementovať 20mesačný projekt Zodpovedné podnikanie ako
nástroj dlhodobej udržateľnosti macedónskych komunít. Projekt pomôže riešiť kľúčové
problémy macedónskej občianskej spoločnosti. Využitím slovenských skúseností v oblasti
zodpovedného podnikania získajú macedónske mimovládne organizácie nástroje a zručnosti ako
viesť dialóg s firmami a miestnou štátnou správou. Projekt je finančne podporený z prostriedkov
SlovakAid.

Analýzy o Srbsku
Okrem aktivít v rámci projektov balkánskeho programu, sme v roku 2009 publikovali 6 analýz
o rôznych udalostiach a aspektoch občianskej spoločnosti v Srbsku:
Dátum vydania

Názov

november 2009

Zhrnutie analýzy stavu firemného dobrovoľníctva v Srbsku

september 2009

Odporúčania z Wokrshopu pre koordináciu donorov pre Srbsko z krajín V4 (v
anglickom jazyku)

jún 2009

Policy notes from the round table on crossborder cooperation from Bor

apríl 2009

Policy notes from panel discussion in Vrsac

marec 2009

Policy notes from discussion panel on social policy reforms – experiences with
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social dialogue in Valjevo
marec 2009

Policy notes from roundtable on social policy reforms – experiences with
social dialogue in Kragujevac

Všetky analýzy sú dostupné na www.nadaciapontis.sk/12602.

Bieloruský program
V roku 2009 sme udelili 27 grantov pre bieloruských expertov v rámci grantového mechanizmu
Bielorusky fond pre verejnú politiku (BPPF). Vďaka tejto podpore pripravili experti štúdie (policy
papers) štúdií) obsahujúcich praktické odporúčania pre relevantných aktérov. O svoje závery sa
podelili so zástupcami vlády, parlamentu, médií, občianskej spoločnosti a opozície.
Aj v roku 2009 sme pokračovali v podpore Bieloruského inštitútu pre strategické štúdie, platformy
pre verejnú politiku v Bielorusku. V júli 2009 Nadácia Pontis pripravila pre partnerskú organizáciu
Bieloruský inštitút pre strategické štúdie 3-dňovú študijnú cestu na Slovensko. Študijná cesta
bola súčasťou projektu Podpora verejnej diskusie o ekonomických reformách v Bielorusku,
podporeného slovenskou rozvojovou pomocou. V priebehu troch dní mali zástupcovia možnosť
stretnúť sa s predstaviteľmi slovenskej občianskej spoločnosti a analytických centier. Návšteva sa
zamerala na slovenskú skúsenosť so vstupom do NATO a EÚ, ekonomické a sociálne reformy ako aj
manažment think tankov na Slovensku.V rámci študijnej cesty sme zorganizovali okrúhly stôl o
Bielorusku na Ministerstve zahraničných vecí SR sa 21. júla 2009.
Pre akademickú obec v Bielorusku sme v apríli 2009 pripravili tretie vydanie informačného
bulletinu o možnostiach štipendií pre bieloruských študentov v rámci štúdia bakalárskych,
magisterských a PhD programov na univerzitách v zahraničí. Veríme, že aj sprostredkovaním
informácií o možnostiach štúdia, odbornej praxe a letných škôl, môžeme podporiť začleňovanie
bieloruských študentov a akademickú obec z Bieloruska do širšej medzinárodnej akademickej obce.
Nadácia Pontis pred aprílovým rozhodnutím EÚ o Bielorusku, v spolupráci s Kanceláriou pre
demokratické Bielorusko, usporiadala v Bruseli dve podujatia o situácii v Bielorusku (2.
marca a 4. marca) a jedno podujatie v Londýne (3. marca), v spolupráci s londýnskym Centrom
pre európske reformy a Bieloruským inštitútom pre strategické štúdie. Zámerom týchto podujatí
bolo umožniť nezávislým expertom z Bieloruska prezentovať svoje názory na vzťahy medzi EÚ a
Bieloruskom a ponúknuť odporúčania pre budúce kroky EÚ voči Bielorusku.

Kubánsky program
Podľa nezávislých odhadov je na Kube stále okolo 200 politických väzňov. Sú to aktivisti za ľudské
práva a občianske slobody, nezávislí novinári, majitelia nezávislých knižníc a ľudia z ďalších oblastí
občianskeho života, ktorých tamojší totalitný režim považuje za „škodlivých“.
Reagujúc na kubánsku „Čiernu jar“ 2003, keď došlo k masovému zatýkaniu a súdnym procesom so
75 disidentmi, sme pripravili Protestný list kubánskemu prezidentovi Fidelovi Castrovi, ktorý
podpísalo 20 osobností slovenského politického a verejného života. Následne sme v septembri
2003 sme v spolupráci s občianskym združením Človek v ohrození vyhlásili verejnú zbierku na
pomoc ich rodinám, zaregistrovanú na MV SR (posledné povolenie č.SVS2330042008/09780).
Neskôr sa do tejto pomoci prostredníctvom programu adopcií zapojili aj poslanci Národnej rady SR,
Európskeho parlamentu a člen Európskej komisie za SR. Naša nadácia si adoptovala a finančne
podporovala rodinu Francisca Chaviana Gonzáleza z Havany. Vyzbierané prostriedky (hotovosť,
nakúpené lieky, knihy, základné hygienické potreby) doručujú rodinným príslušníkom kubánskym
politických väzňov naši dobrovoľníci.
Od novembra 2008 do novembra 2009 sme spolu s OZ ČvO zrealizovali dve cesty dobrovoľníkov,
ktorí rodinám politických väzňov odovzdali materiálnu a finančnú pomoc v hodnote 2 871,64 €.
V novembri 2009 sme sa rozhodli zbierku ukončiť. Od septembra totiž prestalo platiť cestovné
obmedzenie pre kubánskych Američanov, ktorí už môžu navštíviť svojich rodinných príslušníkov vo
vlasti. Očakávame, že v tejto konštelácii sa zlepší aj pomoc rodín, podporovaných zo Slovenska.

Pochod solidarity s hnutím Dámy v bielom
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Nadácia Pontis a občianske združenie Človek v ohrození v utorok 28. apríla pripravili Pochod
solidarity s kubánskym hnutím Dámy v bielom a Diskusiu o Kube. Hosťom oboch akcií bol Pedro
Pablo Alveréz Ramos, bývalý kubánsky politický väzeň, ktorý bol prepustený do exilu vo februári
2008. Kubánsky hosť sa najskôr v parlamente stretol so skupinou poslancov NR SR, vedených
predsedami zahraničného a ľudskoprávneho výboru, pánom Borisom Zalom a pánom Laszló
Nagyom.
Pochodu solidarity, počas ktorého účastníci s bielymi dáždnikmi s logom zbierky na podporu rodín
politických väzňov na Kube, sa osobne zúčastnili aj europoslankyňa Monika FlašíkováBeňová,
europoslankyňa Anna Záborská, poslanec František Mikloško a kazateľ a publicista Daniel Pastirčák.
Všetci menovaní sa téme Kuby a dodržiavania ľudských práv venujú už dlhodobo a prispievajú aj
do zbierky na pomoc rodinám kubánskych politických väzňov.

Súťaž o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci
Po štyroch ročníkoch Súťaže o najlepšiu diplomovú prácu na tému západný Balkán, sme v roku
2009 vyhlásili novú súťaž  Súťaž o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci. Študenti vysokých
škôl, študujúci doma alebo v zahraničí, sa mohli vo svojich prácach zamerať na rôzne oblasti,
napríklad: Ako pomáhať rozvojovým krajinám? V ktorých rozvojových krajinách by malo Slovensko
pomáhať a prečo? Ako merať dopady rozvojovej pomoci? Prečo poskytovať rozvojovú pomoc? Aké
sú výzvy slovenskej rozvojovej pomoci?
Nadácia Pontis v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a s podporou Slovenskej agentúry
pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu udelili ocenenia víťazom 25. júna 2009. Prvé miesto
získala Eva Komlossyová, študentka Katedry rozvojových štúdií Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. Za esej z názvom Stačí postaviť školu? získala 3týždňová stáž na
Stálej misii SR pri OSN v Ženeve vo Švajčiarsku.
Na druhom mieste sa s esejou pod názvom Ako pomáhať rozvojovým krajinám umiestnil Pavol
Pružinec, študent Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Cenou pre víťaza 2. miesta bola trojtýždňová stáž na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej
republiky.
Tretie miesto získal František Lipták, študent Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach a zároveň študent Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Za
esej Výzvy slovenskej rozvojovej pomoci získal stáž v Nadácii Pontis.

Vzdelávanie o rozvojovej pomoci
V projekte Vzdelávanie o rozvojovej pomoci sme v roku 2009 usporiadali 4-dňovú Zimnú
školu o rozvojovej pomoci. V dňoch 26. februára – 1. marca 2009 sa na zimnej škole v Banskej
Štiavnici zúčastnilo 35 študentov a zamestnancov vysokých škôl. Okrem bližšieho
oboznámenia sa s chápaním rozvojovej pomoci z pohľadu donorských a pomoc prijímajúcich krajín,
účastníci mali možnosť dozvedieť sa o konkrétnych regiónoch a rozvojových projektoch, vyskúšať si
prípravu projektu a bližšie sa spoznať s odborníkmi venujúcimi sa rozvojovej pomoci.
Priamo z Biškeku (Kirgizsko) prišla o situácii v Strednej Ázii porozprávať Malgorzata Maria Biczyk z
poľskej organizácie East European Democratic Centre. O praktických aspektoch realizácie
humanitárnych projektov účastníkov oboznámil dlhoročný spolupracovník organizácie Člověk v tísni
Tomáš Vlach z Českej republiky. Ďalší hosť Ján Šalko zo Slovenskej agentúry pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu (SAMRS) sa vo svojej prednáške venoval Slovenskej a európskej oficiálnej
rozvojovej pomoci.
Vybraní 10 účastníci získajú možnosť absolvovať stáž v slovenských organizáciách a inštitúciách
pracujúcich v oblasti rozvojovej pomoci.
Projekt Vzdelávanie o rozvojovej pomoci podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z prostriedkov Slovak Aid.
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Rozvojová pomoc sa nás týka
Nadácia Pontis začala v júli 2009 implementovať projekt Rozvojová pomoc sa nás týka.
Implementácia projektu je naplánovaná do februára 2011. Cieľom tohto projektu je zvýšiť
povedomie a zainteresovanosť troch hlavných cieľových skupín, ktoré svojou činnosťou môžu
výraznou mierou prispieť ku skvalitneniu slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci. Týmito cieľovými
skupinami sú: politické strany, médiá a univerzity. Projekt podporila Slovenská agentúra pre
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci
SlovakAid.
Jednou z prvých aktivít, ktorá bola implementovaná v roku 2009 je prieskum verejnej mienky
o rozvojovej pomoci. Podľa septembrového prieskumu verejnej mienky by so zvýšením príspevku
Slovenska na rozvojovú pomoc súhlasilo 44% respondentov. Za priveľký ho považuje len 29%
percent respondentov. Podľa vládneho návrhu štátneho rozpočtu na roky 2010 – 2012 sa však
objem financií určených na konkrétne bilaterálne projekty, ktoré uskutočňujú slovenské subjekty v
rozvojových krajinách, zníži až o 60 % v porovnaní s rokom 2009, zo 7,5 mil. € na 3,2 mil. €. Je to
ešte nižší objem ako v čase, keď tento program pred piatimi rokmi vznikal a Slovensko ešte nebolo
členom EÚ ani eurozóny. Informácie o priebehu projektu uverejňujeme na stránke:
http://www.nadaciapontis.sk/12597.

Hodnotenie slovenskej zahraničnej politiky z pohľadu
dimenzie ľudských práv
Jedným z cieľov Nadácie Pontis je presadzovať zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie
založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Pri príležitosti Dňa
ľudských práv 10. decembra sme v Nadácií Pontis vydali hodnotenie zahraničnej politiky našej
krajiny z tohto pohľadu. Úplné znenie hodnotenia nájdete na našej webovej stránke:
http://www.nadaciapontis.sk/14542.
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Finančná správa
Prehľad poskytnutých grantov (vyplatených splátok)
Nadáciou Pontis v roku 2009
Názov prijímateľa grantu:

Názov projektu:

Suma v Eur

Program: Demokratizácia a rozvojová pomoc - Program zahraničnej pomoci 2009 Bielorusko, Srbsko,
Kuba
Grantový program pre
27 grantov pre bieloruských expertov
Bieloruských analytikov
56 012,45 €
Belarusian Institute for Strategic Studies

Podpora platformy pre verejnú
politiku v Bielorusku

Macedónska partnerská organizácia CIDA

Srbská partnerská organizácia Smart Kolektiv

19 439,00 €
Podpora udržateľnosti Srbských
MVO odovzdaním skúseností z
oblasti budovania SZF zo
Slovenska

Bulharská partnerská organizácia Cuba Libre!
rodiny uväznených Kubánskych disidentov, Kuba
Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky v
Nadácii Pontis

27 994,71 €

7 255,73 €
19 060,01 €

Odovzdanie výťažku Verejnej
zbierky

2 819,40 €

Názov prijímateľa grantu:

Názov projektu:

Rescue team Slovakia

pilotný film Dopravná výchova

TERRA GRATA, n. o., Banská Bystrica

Autoškola pre deti na internete

9 000,00 €

Občianske združenie OZVENY Hrachovo

Rimavská zelená cesta

3 503,34 €

Simon Svidran
Nadačný fond Západoslovenská energetika v
Nadácii Pontis
Názov prijímateľa grantu:
Nadácia Centrum súčasného umenia
Konvergencie Festival
TJ pri SAV Rozvoj hokejbalu
Slovenská nadácia na pomoc popáleným
Slovenské krízové centrum DOTYK
OZ Odyseus
Pontis N.O.
OZ Odyseus
Slovenský cykloklub
Slovenský skauting
Slovenská nadácie na pomoc popáleným
Perspektíva Občianske združenie pre telesne postihnuté
deti a mládež

Suma v Eur
11 970,00 €

250,00 €

Názov projektu:
Aukcia súč. slov. výtvarného
umenia ´09
Medz.festival kom.hudby
Konvergencie ´09
Rozvoj činnosti klubu na podporu
hokejbalu
Doplnenie prístrojov na liečbu
ťažko popálených
Beckov  dovybavenie azylového
domu
Drogová závisosť ako choroba
Rozbeh ekonomickej činnosti
sociálneho podniku
Chráň sa sám
Obnova a údržba cyklotrás,
prezentácia hradnej cesty
Odklínanie hradov
Doplnenie prístrojov na liečbu
ťažko popálených

Suma v Eur
20 000,00 €
21 800,00 €
4 500,00 €
7 200,00 €
7 200,00 €
7 200,00 €
46 501,16 €
996,00 €
19 916,00 €
19 916,00 €
9 958,00 €
6 639,00 €

Slovenské krízové centrum DOTYK

Bezbariérový chodník  II.etapa
Krízové stredisko Beckov 
vnútorné vybavenie

Obec Košúty (zriaďovateľ ZŠ v Košútoch )

Exteriérová telocvičňa

2 440,00 €

Obec Horné Semerovce

Viacúčelové ihrisko pre všetkých

4 328,00 €

9 958,00 €
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Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom

Atletika ide do boja s futbalom

6 638,00 €

Obec Dubník

Malé futbalové ihrisko
Vybudovanie celoročne
vyžívateľnej zastrešenej
športovej plochy
Či je teplo, či je mráz  vonku
športujem ja rád

3 280,00 €

Obnov svoje ihrisko
Rekonštrukcia športového ihriska
Čachtice
Vybudovanie športového
viacúčeľového ihriska na záhrade
zariadenia PSC Lepší svet

6 429,00 €

6 130,58 €

Obec Kamanová

Orechov Dvor  športový priestor
Viacúčelová asfaltovo  betónová
plocha

Základná škola s materskou školou Odborárska Bratislava

Ihrisko pre všetkých

6 320,00 €

Obecný úrad Suchohrad

Športujeme v Suchohrade

6 253,00 €

ZŠ Ľ.Štúra Modra

Ihrisko v Prírodnej učebni

3 319,00 €

Občianske združenie Vyšehrad
Súkromná stredná odborná škola  Magán
Szakközépiskola

Spoločne pre šport

1 964,00 €

Šport pre zdravie a radosť

6 638,00 €

Obec Vinodol
Špeciálna základná škola, Materská škola a Praktická
škola Pezinok

Viacúčelové ihrisko

6 638,00 €

"Neboj sa"
Basketbalové ihrisko v
športovom areáli pri ZŠ Rybany
Dobudovanie mantinelov a
športového vybavenia
multifunkčného miniihriska.
Moderné prostredie dýchajúce
dušou európskych krajín
Športové centrum novej
generácie

2 762,00 €

Obec Brezolupy
Spojená škola, Šaľa, OZ Stredná priemyselná škola
chemická, Šaľa
Základná škola Pezinok
Obec Čachtice

Lepší svet n.o.
Mesto Nitra

Obec Rybany

Základná škola Levice
Obec Moča
Mesto Nové Zámky

3 640,00 €
6 638,00 €

6 638,00 €

7 140,42 €

6 477,00 €

6 630,00 €

6 638,00 €
2 600,00 €
6 638,00 €

Nadačný fond Holcim v Nadácii Pontis
Názov prijímateľa grantu:

Názov projektu:

Ferdinand Foltýnek

Výstavba pieskoviska, Čerešňová
26, 900 25 Čierna Voda
Škola – park prírody, zdravia
a zábavy

Hana Fidrová

Buď fit ve Vápenném Podole

Ján Tornyai

Bezpečnostné značenie prechodu
pre chodcov vo V. Úľanoch

Anton Forró

Jaroslav Mihátsch

Suma v Eur
1 143,00 €
1 494,00 €
1 336,35 €
896,00 €

Jaroslava Vydrová

Skrášlenie spoločných priestorov
Dubová alej „Holcim“ v obci
Staré Ždánice

Juraj Číž

„Zelené stromy”

Martin Maliaček

Interaktívna škola

Martin Smierčák

Zdravé pľúca našej škôlky

Základaná škola internátna pre žiakov so sluchovým
postihnutím

Svetielko v tichu

1 328,00 €
1 494,00 €

Monika Miřejovská

Autobusová zastávka Sološnica
Oprava terasy v Mateřské školce
v Načešicích
Internetové pracoviště a odměny
pro děti

Viera Pavlíková

Rybička NEMO

1 494,00 €

Milan Sojka
Miroslav Homolka

1 500,00 €
1 354,16 €
94,00 €
1 500,00 €
996,00 €

1 371,23 €
1 240,31 €

Nadačný fond T-Mobile Slovensko v Nadácii Pontis
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Názov prijímateľa grantu:

Názov projektu:

Kláštorisko, n.o.

Kláštorisko  Skala útočišťa

1 327,76 €

Materské centrum Ráčik

Šarkani v rozlete

1 228,17 €

OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. Ružová v Stupave

Čarovná trieda veveričiek

Kôň ako Koníček

1 327,76 €

MO Plusko

Kôň náš priateľ
SPOJENIA  SPOlu JEdnoducho
iNtegrácIA

OZ Svet pre deti  deti pre svet

Deti v krajine dúhy

1 227,67 €

Materská škola Trnava

Svet patrí deťom

663,88 €

Základná škola s materskou školou

Ríša detskej radosti

823,57 €

OZ Bol raz jeden človek

Mobilní dobrovoľníci

885,82 €

Rodičovské združenie pri materskej škole Dibrovova 13,
Nové Mesto nad Váhom

Zacvičte si a zahrajte sa s nami

OZ Pohodka

Hlinovanie

Suma v Eur

829,85 €

1 301,37 €

1 228,17 €
537,21 €

Materské centrum Slniečko Prievidza

Dokončenie bezpečného ihriska
pre autistické deti
Rozvoj psychomotorického
vývinu u detí predškolského
veku

Špeciálna základná škola

Športom odbúrame bariéry

Historicko  Astronomická Spoločnosť

Dajme hradu čistý výhľad

Environmentálna poradňa Studnička

"Havo, toto je moje ihrisko"

1 327,76 €

PIPI Občianske združenie

Kyslíková dráha maličkým

1 021,04 €

Materské centrum Fifidlo

MDD  Čarovný deň

1 161,79 €

OZ Veselá škôlka
OZ Modranská beseda

Detská autoškola
Náučný chodník o histórii
Kráľovej

1 327,76 €

Kvitnúca nádej

Kúpeľ ako dar

1 327,76 €

Detské kardiocentrum  SR

Komunikácia so srdcom

1 161,79 €

OZ Rákociho cesta

Srdce hradu

1 284,60 €

Základná škola a materská škola

Chodník siedmich divov školy

1 327,76 €

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v
Petržalke

Kunerad rekondično 
rehabilitačný pobyt

1 254,66 €

Plamienok n. o.

Alexu združenie na pomoc deťom a prírode

Denné centrum detského hospicu
Veselé víkendy s Ružovou
margarétkou
Zdravie na chrbte  Ordinácia
doktora Félixa
Modré z neba pre moju modrú
planétu
Architektonicko  historický a
archeologický výskum
hradu Kamenica  I.etapa
Mamiií, nechcem PlayStation,
radšej budem chodiť na to nové
ihrisko...
Integračné centrum 
rekonštrukcia kaštieľa v
Lukáčovciach

Rodičovské združenie pri ZŠ Za kasárňou 2

Ekologická škola 21. storočia

1 161,79 €

Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva

Sprístupňovanie hradu Uhrovec
– budovanie mosta

1 327,76 €

OZ Hrad Tematín

PreBuďme spolu Tematín 2009

1 314,81 €

Oravská Rozvojová Agentúra

Ekocentrum Zázrivá

1 228,17 €

Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom

OZ Ružová margarétka
Detská organizácia Fénix
ZŠ Ul. Laca Novomeského 11, Trenčín

Občianske združenie Kamenná veža

Spojená škola Dudince

1 250,65 €

1 324,11 €
929,43 €
829,85 €

829,85 €

829,85 €
1 325,87 €
1 327,76 €
1 235,41 €

663,88 €

663,88 €

1 327,60 €
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Základná škola, J. Švermu 6, Michalovce

MEMENTO!

1 327,76 €

Združenie na záchranu Brekovského hradu.

Hrad Brekov 2009 – začiatok
obnovy

1 327,76 €

Občianske združenie TOBIÁŠ

Pamodaj šťastia lavička

1 327,76 €

Informačnovzdelávacia podporná agentúra

Miesto pre ľudí

1 180,31 €

Folklórna skupina Jatelinka pri Obecnom úrade v
Abraháme

Láskou a srdcom k tradíciam
našich predkov

663,81 €

Klub športového potápania Delfín Žilina

Voda je náš priateľ

995,82 €

Základná škola Komenského ul.č.23, Bardejov

Pomôžme Zemi dýchať
1.ročník bedmintonového turnaja
nepočujúcich

1 327,76 €

1 261,37 €

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Arborétum  zelené srdce Hrádku
Záchrana zrúcaniny kostolíka v
Sedliackej Dubovej – Dubova
Colonorum

Kvitnúca nádej

Hráme si divadlo

2 297,02 €

ZŠ a MŠ internátna pre žiakov so sluchovým postihnutím.

1 750,18 €

"Spokojnosť", n. o.

Svetlo v tichu
"POZOR  ZAOSTRENÉ!"  odfoť
nás

OZ Centrum pre rozvoj zamestnanosti Lučenec

Sme si rovnocenní

1 659,70 €

Neinvestičný fond "Deti naša budúcnosť"

"Čo tie očká vidia ?"

2 323,57 €

Športový klub nepočujúcich Trenčín
Národný Trust n.o.

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
internátna Viliama Gaňu

Štvorlístok

873,00 €

1 327,76 €

2 323,57 €

2 323,57 €

Benefičné združenie slabozrakých detí

Hmatom za svetlom

2 323,57 €

Koníček bez bariér

2 323,57 €

Zaostri

Pes, ktorý nám rozumie
Zvyšovanie uvedomenia si
metafor v slovenskom
posunkovom jazyku
Fotomaratón pre zrakovo
hendikepované deti

Myslím  rozvoj myslenia nielen pre sluchovo
postihnutých

Fotenie očami Nepočujúcich

2 323,57 €

SINA Nitra, n.o.

Idem s tebou

1 652,89 €
1 828,98 €

Elpida

Staň sa euroobčanom!
Workshop pre nepočujúcich 
SVET TICHA

Maják n.o.

Svet hluchoslepého v umení I.

1 742,75 €

Maják n.o.

1 742,75 €

Ing. Katarína Mešková

Svet hluchoslepého v umení II.
školenie grantistov pre grantový
program Hľadáme ďalší zmysel 
PRE PODNIKANIE
Počítačové 3D modelovanie a
vizualizácia návrhov
Ekonomické poradenstvo a
vedenie účtovníctva

Mgr. Angela Hefty

Sedacie vaky  obchod Gela

3 320,00 €

Iveta Bačičová

Obchod s textilom

3 652,00 €

Dubravko Bačič

Obchod s textilom

2 988,00 €

Janka Černákova

Kaderníctvo

3 320,00 €

Walter Holec

Sprostredkovateľská činnosť
Web dizajn a
optimalizácia/Počítačové služby

3 320,00 €

Spolok nepočujúcich pedagógov (SNEPEDA)

Základná škola internátna pre žiakov so sluchovým
postihnutím

Nadácia Integra
Peter Vaňo

Juraj Tesar

2 305,15 €
2 321,25 €

1 951,80 €

5 756,02 €
3 320,00 €
3 320,00 €

3 320,00 €
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Michaela Palidrabova

Fotografické služby, Reklamná a
propagačná činnosť

3 320,00 €

Miroslav Baranec

Zlatníctvo a klenotníctvo

3 320,00 €

Miroslav Bosnak

3 320,00 €

Martina Judiakova

Dokončovacie stavebné práce
Pánske, dámske a detské
kaderníctvo

Stredisko Evanjelickej Diakonie

Dom na polceste

2 471,69 €

Základná škola Mansvéta Olšovského  školský klub

1 251,00 €

Alexu združenie na pomoc deťom a prírode

Areál zdravia a športu
Náučný chodník "Botanická
cesta"
Záchrana hradu Čabraď ako
pamiatky i domova pre plazy
Budovanie pracovných návykov
u znevýhodnených skupín v
procese ich integrácie na trh
práce

Základná škola

Futbal spája

1 260,00 €

Vstúpte, n.o.

Malacky bez bariér 2010

1 260,00 €

Astronomický klub Juraja Bardyho, PlevníkDrienové

Hviezdy na dosah ruky

Športový basketbalový klub Lúky Bratislava

Petržalka v pohybe!

1 260,00 €

Združenie Bludní rytieri

Cesta riekou Eridanos

1 260,00 €

Materská škola

1 260,00 €

ŠKN Trenčín

Záhrada priateľstva a hier
2.ročník Medzinárodný
bedmintonový turnaj v Trenčíne

Základná škola

Deti deťom

1 260,00 €

Spojená škola

Trochu svetla pre nás

1 258,26 €

Rodinné centrum Benjamín

Detský klub a Klubík Benjamín

1 260,00 €

Divadlo na hojdačke

ImproWorkshop

1 260,00 €

Detská organizácia Fénix

1 260,00 €

Rodičovské združenie pri MŠ

Fit s Félixom
Zelené centrum v materskej
škole

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v
Petržalke (ZPMP Petržalka)

Urobme niečo pre svoje zdravie

1 260,00 €

Domov n.o., Partizánske

Krok k nezávislosti

1 260,00 €

Krasokorčuliarsky klub Trnava

Z Popolušky princezná

1 260,00 €

Zdravé novorodeniatka (MUDr. Michal Jánoš)

Štart do života

Hodnoty života n.o.

Daniel Hevier online

928,80 €

Materské centrum Fifidlo

Vodnícky deň (MDD)

1 188,00 €

ZŠ Márie Rázusovej  Martákovej

Poteším mamičku

1 229,40 €

Mládežnícka organizácia PLUSKO
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

COMENIUS
Katarínka, miesto dobrovoľníckej
práce, ale aj pokoja a oddychu

1 260,00 €

Občianske Združenie LENTILKY

GALAPROGRAM LENTILKY 2010

1 135,80 €

Detské centrum Hrajkovo

Hudobné Hrajkovo

Život bez závislostí, n. o.

Začnem od seba

Detský hospic Plamienok n.o.
Myslím  rozvoj myslenia nielen pre sluchovo
postihnutých

Terapia hrou
Fotomaratón Nepočujúcich

1 260,00 €

Detská misia

Nájdi svoju cestu k deťom!

1 260,00 €

Liga za duševné zdravie SR
Slovenský skauting, 113. zbor Modré hory, Bratislava 
Petržalka

Špecializovaná knižnica

1 259,10 €

Dobrovoľníci v Modrých horách

1 260,00 €

Deťom n.f.
Združenie RONDEL

3 320,00 €

1 260,00 €
854,01 €

1 260,00 €

315,00 €

822,60 €

1 255,05 €

962,28 €

836,10 €

211,91 €
1 207,90 €
731,82 €
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Púpava – pedagogickopsychologické služby, nezisková
organizácia
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako
dar

Agentská Odysea 2010
Pomoc deťom v krízovom
zariadení

1 260,00 €

DIADOR

Edukačnošportový víkend

1 098,00 €

Kláštorisko, n.o.

Kláštorisko  Skala útočišťa

1 260,00 €

One Blood

Prekážka je možnosťou

1 253,16 €

Pangaea

Festival prírodného hospodára

1 213,20 €

Záchrana torza Živánskej veže

1 260,00 €

Združenie na záchranu stredovekého architektonického
dedičstva nitrianskeho kraja  LEUSTACH
Poskytnuté granty v rámci projektov Naša
Bratislava a Naša Žilina
Názov prijímateľa grantu:
Lepší svet n.o.

Občianske združenie DOMOV  DÚHA

Názov projektu:
Dobrovoľnícky deň v Lepšom
svete
Maľovanie obytných priestorov
krízového strediska,
Počítačové poradenstvo

900,00 €

Suma v Eur
700,00 €

100,00 €

Krízové centrum Maják Nádeje

Naša Bratislava 2009 Vyfarbime
sa !
Som "IN"  Pomáham v
"AUT"istickom centre
Naša Bratislava 2009 Natieranie
stolov a stoličiek v tréningovom
pracovisku
Naša Bratislava 2009 Manuálne
práce: maľovanie v interiéri /
zábradlie, chodba/

Základná škola s materskou školou Vývojová 228
Bratislava  Rusovce

Revitalizácia areálu školy a
materskej školy

300,00 €

OZ Jablonka

Naša Bratislava 2009 Budovanie
prírodnej jedlej školskej záhrady

150,00 €

Krízové centrum a Detský domov Brána do života
Autistické centrum Andreas n.o.
DSS pre deti, dospelých a zariadenie podporovaného
bývania Gaudeamus

ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Bratislava

350,00 €
109,00 €

150,00 €

80,00 €

Rodinné centrum Prešporkovo, OZ

Naša Bratislava 2009
Naša Bratislava 2009 Petržalská
hra s farbami.
Naša Bratislava 2009 Maľovanie
izieb pre seniorov
Naša Bratislava 2009 Jarná
brigáda pre čistejšie materské
centrum; maľovanie ekotašiek;
Revitalizácia dvorčeka
materského centra

Združenie LUNA pri Základnej škole Jelenia č. 16

Naša Bratislava 2009 Budujeme
počítačovú učebňu

100,00 €

Detský fond Slovenskej republiky (DF SR)

Naša Bratislava 2009 Maľovanie
v MIXklube a v MIXáčiku

150,00 €

Kaspian, OZ
Gerium  zariadenie pre seniorov

Občianske združenie ODYSEUS

100,00 €
200,00 €
100,00 €

150,00 €

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírska

HĽADÁ SA IHLA
Naša Bratislava 2009 Výsadba
zelene v záhradke, Maľovanie
priestorov útulku
Naša Bratislava 2009 Úprava
areálu zariadenia – terénne
práce, výsadba okrasnej zelene

OZ Ulita

Naša Bratislava 2009 Deň pre
Komunitné centrum Kopčany

110,00 €

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Naša Bratislava 2009 Pomáhame
vtákom

100,00 €

Depaul Slovensko, n.o.

INEX Slovakia

Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.

Naša Bratislava 2009 Poď sa hrať
Naša Bratislava 2009 Maľovanie
a dekorácia chránenej kaviarne,
školenie o príprave kávy.

Centrum MEMORY n.o.

Naša Bratislava 2009
Skrášľovanie prostredia

10,39 €

300,00 €

160,00 €

136,42 €

100,00 €
230,00 €
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maľovaním plotu a presadením
kvetov
Bratislavská arcideicézna charita
ZŠ s MŠ Hargašova, Bratislava

Upratovanie interiéru
Naša Bratislava 2009 Farebný
svet detí

Základná škola Prokofievova

Naša Bratislava 2009 Naša škola

Nadácia Horský Park

Naša Bratislava 2009 HORSKÝ
PARK + AUTPARK + HORÁREŇ

Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia  stredisko
Mamateyova
ZŠ sv. Uršule

Naša Bratislava 2009 Zelený plot
 nový náter oplotenia
Naša Bratislava 2009  sociálna
pomoc

100,55 €
250,00 €
60,00 €
400,00 €
200,00 €
100,00 €

Sloboda zvierat, OZ

Naša Bratislava 2009 Ochrana
bratislavských lužných lesov
Naša Bratislava 2009 Maľovanie
oplotenia a zabradlí na terasách,
čistenie terás a rýn na objekte
Domova sociálnych služieb
Územného spolku SČK
Naša Bratislava 2009 Vyčistenie
výbehu barasíng
Naša Bratislava 2009
Zveľaďovanie okolia útulku

Domov dôchodcov, DSS pre dospelých a útulok,
Organizačná jednotka Útulok

Naša Žilina ´09 Kvety skrášlia
naše zariadenie

245,26 €

Nadácia LÚČ v Žiline

Naša Žilina ´09 Čarovná záhrada

148,12 €

Saleziáni Dona Bosca, Slovenská provincia

Naša Žilina ´09 Kam si sadnem?

300,00 €

Bratislavské regionálne ochranárske združenie, BROZ

Slovenský Červený kríž, Bratislava
Zoologická záhrada Bratislava

OZ PAPAVERO

Naša Žilina ´09 Verejné detské
ihrisko
Naša Žilina ´09 Priestor pre
všetkých

Domov dôchodcov domov sociálnych služieb pre
dospelých a útulok

Naša Žilina ´09 Maľovanie izieb a
spoločenských miestností

DOMKA – združenie saleziánskej mládeže

Občianske združenie Materské centrum Nezábudka

Občianské združenie Chránené dielne Žilina

Truc sphérique (kultúrne centrum Stanica)
ŠK Juventa Žilina
Združenie na záchranu Lietavského hradu
DSS pre deti a dospelých Sibírska

Naša Žilina ´09 Úprava a
maľovanie priestorov
Naša Žilina ´09 Úprava okolia a
interiéru špeciálnej základnej
školy
Naša Žilina ´09 Rondel strechou
pre nové divadlo (Stanica Žilina
Záriečie 2)
Naša Žilina ´09 Úprava
športového areálu
Naša Žilina ´09 Archeológia za
pomoci dobrovoľníkov
Naša Bratislava 2009  grafika
tričká

360,00 €

200,00 €
200,00 €
150,00 €

572,00 €
100,00 €
164,57 €
300,00 €

350,00 €

540,00 €
100,00 €
596,33 €
200,00 €

DSS pre deti a dospelých Sibírska
Poskytnuté granty v rámci projektu KRAFT FOODS
Dobrovoľnícky deň

Naša Žilina ´09  grafika tričká

200,00 €

Názov prijímateľa grantu:

Názov projektu:

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

Úprava areálu zariadenia

50,00 €

Gaudeamus  zariadenie komunitnej rehabilitácie

Maľovanie sklenených džbánkov
do tréningovej Kaviarne

97,00 €

Centrum MEMORY n.o.

Čistenie interiéru a Tvorivá
komunikácia medzi generáciami

200,00 €

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Bratislava 
mesto

Výroba darčekových predmetov
na Vianočné trhy

150,00 €

Nadácia Horský park

Úprava záhrady horárne

150,00 €

Suma v Eur

Nadačný fond Accenture v Nadácii Pontis
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Názov prijímateľa grantu:

Názov projektu:

Emmaus

Nezisková organizácia Voices

Hudbu deťom pre radosť
Interaktívna počítačová učebňa
pre zdravé a sluchovo postihnuté
deti
Efektívna internetová
komunikácia

Domka  Združenie saleziánskej mládeže, stredisko
Prešov

Školenie dobrovoľníkov

OZ Galant pri špeciálnej materskej škole

Asociácia Divadelná Nitra
Kolégium Antona Neuwirtha
Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky
Liga za ľudské práva
Liga za ľudské práva
Únia materských centier

KLUB DARUJEM TI TULIPÁN pre
slabozraké a nevidiace deti
Letná škola o etike, politike a
kultúre
Úspech čaká na pripravených
Prvé kroky úspešnej integrácie
utečencov
Prvé kroky úspešnej integrácie
utečencov

Suma v Eur
928,00 €

350,00 €
2 020,00 €
760,00 €
700,00 €
600,00 €
1 517,00 €
2 339,78 €
1 296,22 €

Slovenský Skauting, o.z.

Manuál pre materské centrá
Chilli – korenený tréning pre
skautských lídrov

1 000,00 €

PRO VIDA o.z.

Trh práce

1 709,00 €

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Mládežnícky počítačový tábor pre
zrakovo postihnutých – „reSET“

1 200,00 €

SZTP  Základna organizácia rodičov a priateľov telesne
postihnutých detí č. 51

,,Aj my nato máme právo...,,

843,00 €

Aliancia Fairplay, o.z.

Spread the wings

563,00 €

Mesto Stará Turá, Komisia pre sociálne veci a bývanie

Spoznaj krásy Slovenska a
hľadaj nové prespektívy

Inštitút Krista Veľkňaza

Druhá šanca

1 935,44 €

Inštitút Krista Veľkňaza

Druhá šanca

264,56 €

Astronomický klub Juraja Bardyho

324,00 €

OZ Deti Dunaja

Expedícia Perzeidy 2009
Rozvoj študentov Fakulty
managementu UK v
Poradenskom a rozvojovom
centre
Letné tvorivé a ekologické
ateliéry detí Dunaja

1 000,00 €

Teen Challenge Slovakia n. o.

Chov psov a drobnej hydiny

1 000,00 €

Slovenské Krízové Centrum DOTYK

SANTOS

830,00 €

Maják, občianske združenie

962,62 €

ENVIROSVET

GAMA
Čo a prečo chrániť?
Druhová ochrana – tematické
prednášky

DOMKA  Združenie saleziánskej mládeže, stredisko
BratislavaMiletičova

Zimný výlet detí 2008

139,00 €

Občianske združenie Petržalské ihriská

Kolo, kolo kolotoč

Pro Vida

Popolvár pre nepočujúcich

Nadácia Výskum rakoviny

66,00 €

Detský domov

Na kolesách proti rakovine
Máme veľký dvor, chýba nám
miesto na zábavu a oddych na
ňom.

Rehabilitačné stredisko Claudianum n. o.

Inšpirujme sa navzájom

51,50 €

SME TU

KONTAKT III

35,50 €

Myslím  rozvoj myslenia nielen pre sluchovo
postihnutých

Fotíme krajinu

Fakulta managementu, UK v Bratislave

800,00 €

907,00 €

500,00 €

60,00 €

66,00 €
166,00 €

33,00 €

116,00 €
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Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Občianske združenie Petržalské ihriská

Dubova Colonorum záchrana
kostolíka
Netradičné športovisko na ihrisku
na Žehrianskej

66,00 €
66,00 €

Trenčianska nadácia

Všetko čo robíme,robíme pre
deti.
Dr. Klauni s deťmi objavujú
Bojnice

Maják, občianske združenie

DELTA

6 300,00 €

Slovenské krízové centrum DOTYK

5 400,00 €

Kalvársky fond, občianske združenie

AGNIS
Pokračujeme v záchrane
kultúrneho dedičstva

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v
Bratislave

Cena za diplomovú prácu

1 992,00 €

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
(FEI STU)

Podpora VaV v oblasti
aplikovanej informatiky

2 988,00 €

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
(FEI STU)

Podpora VaV v oblasti
aplikovanej informatiky

332,00 €

De Paul Slovensko n.o.

Vianoce pre ľudí bez domova

320,50 €

DIGIT

Prieskum IT študijných odborov

630,00 €

Občianske združenie Materské centrum Motýlik

66,00 €
83,00 €

4 140,00 €

Nadačný fond TESCO v Nadácii Pontis
Názov prijímateľa grantu:

Názov projektu:

Mestský urad Pezinok

3 303,00 €

Mesto Žilina

Zeleň pre Saharu
Mestská krajina – revitalizácia
zelene v okolí supermarketu
Tesco Hájik

Mesto Považská Bystrica

Separovaním oslávme Deň Zeme

3 187,00 €

Nadácia Krajina harmónie

Záhrada bez bariér

Materské centrum Mravček

EDEN

1 842,53 €

Slovenský skauting 112. zbor Prameň PrešovSekčov

Komu sa nelení, tomu sa zelení

3 289,00 €

PRELES

Nový život lesoparku

3 115,00 €

Diadém  občianske združenie

Odkazy minulosti I.
Humenský zelený parčík –
revitalizácia parku
Triumvirát, alebo naše zelené
bohatstvo

3 282,00 €

Separujte s nami
Zlepšenie a skrášľovanie
životného prostredia v meste
Zaježovčania  neseparujte sa,
separujme spolu

4 030,74 €

Mestský park pod Borinou
20. výročie Dohovoru o právach
dieťaťa

7 500,00 €

Komunitná nadácia mesta Humenné
Obec Pruské
Občianske združenie TATRY
Mesto Krompachy
Pospolitosť pre harmonický život
Nitrianska komunitná nadácia
Slovenský výbor pre UNICEF

Suma v Eur

3 319,00 €

908,00 €

3 319,00 €
3 319,00 €

3 049,00 €
3 986,00 €

7 349,00 €

Nadačný fond ČSOB v Nadácii Pontis
Názov prijímateľa grantu:

Názov projektu:

Diadém združenie záchrany hradu Blatnica

Mozaika záchrany hradu Blatnica
II.

57,89 €

Športový klub zdravotne postihnutých ĎumbierLopej

Zimný výcvikový lyžiarsky tábor
pre vozíčkárov na monoski

99,58 €

Záujmové združenie žien Fenestra

Suma v Eur

Hokej deťom n.f.

JA A MAMA  náš vzájomný vzťah
Čajovňa priateľská k deťom a
rodine
Medzinárodný hokejový turnaj
detí

Spoločenstvo MICHAEL

Denný tábor PR.AK

66,38 €

OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. Ružová v Stupave

Dopravné ihrisko autíčko
Svetielko

99,58 €

Materské centrum Danka a Janka

99,58 €
995,82 €
995,82 €
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Základná škola v Kráľovej pri Senci
Materská škola Stožok 224
ŠK Vrakuňa Bratislava  prípravka "B"

Školský klub
Ockovia a mamy poďte cvičiť s
nami

99,58 €
82,98 €

ZŠ Hlinné

Deti pobláznené futbalom
Zlepšenie a zatraktívnenie
činnosti školskej knižnice

Základná škola s materskou školou Trakovice

Trakovníček

73,03 €

Stredisko ekologickej výchovy DUB

49,79 €

Rodičia deťom Stupavy

Vianočný anjel
Tvoríme s Krištofom  tvorivé
dielničky pre najmenších

Základná škola pri Diagnostickom centre pre mládež

Záhorácka ekoškolička

Základná škola SNP

99,58 €

Spoločnosť priateľov detí  Li(e)nka

Zelená brána do školy
Vzdelávanie dobrovoľníkov Linky
detskej dôvery

ZŠ P. J. Šafárika 3 Prievidza

Poďme spolu tvoriť

99,42 €

Koníček bez bariér

Do sveta na koni

66,38 €

Inštitút Krista Veľkňaza

Už nikdy viac hladný

99,58 €

Agentura Pohoda

Festival Pohoda  Trhovisko MVO
Rehabilitácia a relaxácia
onkologických pacientov v
Centre pomoci LPR pod dozorom
diplomovaného fyzioterapeuta

Liga proti rakovine
Združenie priateľov ZŠI NS v Levoči

Slovenský zväz telesne postihnutých
Dominika n.o.
MC Drobec  materské centrum

Kurz sebaobsluhy
Sociálnorehabilitačný pobyt
občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím
... najväčšia zo všetkého je
LÁSKA

Materské centrum Včielka

CVIČME HRAVO  ŽIME ZDRAVO
Zakúpenie mobilnej detskej
zostavy

PRIESTOR pre Teba, o.z.

Voľný ako vietor

Materské centrum Anjelik

Anjelikov Raj detí

Rodinné centrum Alžbetka

Alžbetka v pohybe

OZ Materina dúška

Terasa 2 v 1

697,08 €
91,78 €

99,58 €
995,82 €

99,58 €

41 492,40 €

1 493,73 €
1 493,73 €

1 493,73 €
1 800,00 €
810,00 €
720,00 €
1 350,00 €
900,00 €
810,00 €
1 350,00 €

Aktívny vozík, občianske združenie

Katarínka križovatka storočí
opäť ožíva
Centrum Aktívneho vozíka pre
zdravotne postihnutých v
Košiciach Otvorenie centra
Aktívny vozik

Informačné centrum mladých Snina

Spoločne bez predsudkov

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu

Zodpovedná škola

1 800,00 €

Epeus pri Gymnáziu Školská 7

1 440,00 €

Fenestra

Po stopách pamäti
Spoločne prekonáme dôsledky
násilia

Agentúra TNN o.z.

Máj  mesiac klaunov

1 386,00 €

ANNOGALLERY

Autistické centrum Andreas n.o.

Ako byť čulý
ARTEterapia pre deti a mladých
ľudí s poruchou autistického
spektra

Občianske združenie Dobrá MyšLIENKA

Spoznajme zvuky srdca!

Žena v tiesni, o.z.

Šanca pre skvalitnenie života

5 400,00 €

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov

"Držgroši"

5 965,20 €

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

1 350,00 €

1 350,00 €
773,10 €

1 620,00 €

974,70 €

1 350,00 €
630,00 €

Nadačný fond KIA v Nadácii Pontis
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Názov prijímateľa grantu:

Názov projektu:

Nadácia LÚČ v Žiline

1 496,00 €

Klub turistov a horolezcov Javorník

Nájdime na bicykli lepší život
Monitoring a stráženie
hniezdnych lokalít dravých
vtákov

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu

Buďme konkrétni ...

1 350,00 €

Náruč  Pomoc deťom v kríze

Stanica ŽilinaZáriečie 2 (Rondel
strechou pre nové divadlo)
Tvorivá dielňa ako nástroj
terapeutickej pomoci pre deti z
Náruče

Spišská katolícka charita, Dom Charitas sv. Kláry

"Mať domov"

Konzultačné a informačné centrum EDUKOS
Komunitná nadácia Liptov

Život bez predsudkov
Revitalizácia jazierka v alpíniu
Hrádockého arboréta

Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej

Uč sa a relaxuj!

OZ Mulica

Ulice pre ľudí
Vytvorenie oddychovej zóny pre
zdravotne postihnutých a
seniorov dobudovaním a
revitalizáciou parku.
BOCCIA rúca beriéry  BOCCIA
ľudí spája!

Truc sphérique, občianske združenie

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre
dospelých
Klub OMD Farfalletta Žilina
KVAPKA, nezisková organizácia
Nadácia Krajina harmónie
Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex
Bytča

Modrá stužka
Jašidielňa 2009  Hudba
20.storočia v kocke
Príprava juniorov na Zimné
paralympijske hry 2010 vo
Vancouveri

Suma v Eur

1 117,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €
1 175,00 €
900,00 €
1 179,00 €
845,00 €
1 100,00 €

1 075,00 €
1 455,00 €
965,00 €
1 440,00 €

8 417,00 €

Nadačný fond Enel v Nadácii Pontis
Názov prijímateľa grantu:
Slovenské krízové centrum DOTYK

Názov projektu:
Dokončenie rekonštrukcie
krízového strediska

OZ Mestské zásahy

BA_LIK

Suma v Eur
8 100,00 €
11 400,00 €

Ostatné granty
Názov prijímateľa grantu:
Nezisková organizácia Voices

Názov projektu:
Multižánrové podujatie Voices
Live 4

Suma v Eur

Nadácia Horský park

Revitalizácia Horského parku

100,00 €

Gaudeamus  zariadenie komunitnej rehabilitácie

Natieranie stolov a stoličiek v
tréningovom pracovisku

65,00 €

497,90 €

Slovenská humanitná rada

Renovácia klubových miestností
a športových prvkov skateparku
Manuálne práce v exteriéri
útulku
Manuálne práce v sklade
zdravotnícky pomôcok

OZ Bona Voluntas

Natieranie drevenej jazdiarne

50,00 €

Depaul Slovensko, n.o.

Revitalizácia záhrady
Firemné dobrovoľníctvo na hrade
Biely Kameň

83,00 €

Kaspian
Sloboda zvierat

Slovenský skauting
SPOLU POSKYTNUTÉ GRANTY v ROKU 2009

50,00 €
50,00 €
83,00 €

616,37 €
893 466,49 €
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Súvaha 2009
Vybrané údaje zo súvahy k 31.12.2009.
SÚVAHA
k 31. 12. 2009 (v Eur)
Strana aktív
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK
Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
2. Drobný dlhodobý hmotný majetok
B. OBEŽNÝ MAJETOK
KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY
Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
3. Iné pohľadávky
FINANČNÝ MAJETOK
Pokladnica
4. Bankové účty
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
Náklady budúcich období
1. Príjmy budúcich období
AKTÍVA celkom

Brutto
Korekcia
462 745
72 048
462 745
72 048
385 740
3 216
36 864
28 691
16 922
16 922
23 219
23 219
680 506
111 183
190 695
111 183
9 823

29 691

31 664

119 517
111 183
489 811 5 627 0
484 184 0
88 980 2 810
86 170
1 232 231
183 231

Strana pasív
a

Bezprostr.
predchádz. účt.
obdobie

Účtovné obdobie
Netto
390 697
390 697
382 524
8 173


569 323
79 512
9 823
29 691
31 664
8 334
489 811
5 627
484 184
88 980
2 810
86 170
1 049 000

Bezprostr.
predchádz. účt.
obdobie

Účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

188 901
188 901
177 112
11 789


775 337
97 341
4 332
35 912
311
56 786
677 996
3 352
674 644
17 082
7 929
9 153
981 320

Netto

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

846 827



846 827

819 138

Imanie a Fondy organizácie
Základné imanie
1. Fondy tvorené podľa osob. predpisu
2. Fondy účtovnej jednotky ostatné
3. Výsledok hospodárenia min.rokov

600 099
16 597
583 502
225 873
66 350







600 099
16 597
583 502
225 873
66 350

658 645
16 597
642 048
206 545
119 371

87 205



87 205

165 423

47 041
3 855
3 855

43 168
8 598
6 239
2 848
25 473
10
18

18
155 132

















47 041
3 855
3 855


43 168
8 598
6 239
2 848
25 473
10
18

18
155 132

30 967
974
974
294
294
19 905
18 319


1 586

9 794

9 794
131 215

155 132
1 049 000




155 132
1 049 000

131 215
981 320

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
4.
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU
1. REZERVY ZÁKONNÉ
Krátkodobé zákonné rezervy
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY
2. Sociálny fond
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpeč.
Daňové záväzky
3. Ostatné záväzky
BANKOVÉ VÝPOMOCI A PÔŽIČKY
Dlhodobé bankové úvery
4. Bežné bankové úvery
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Výnosy budúcich období
PASÍVA celkom
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Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
k 31. 12. 2009 (v eur)
Činnosť
Číslo
účtu

Náklady

501
502
511
512
513
518
521
524
527
532
538
541
544
545
548
549
551
552
558

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Daň z nehnuteľnosti
Ostatné dane a poplatky
Zmluvné pokuty a penále
Úroky
Kurzové straty
Manká a škody
Iné ostatné náklady
Odpisy DNM a DHM
Zost. cena predaného dlh.hm.majetku
Tvorba zákonných rezerv
Poskytnuté príspevky iným účtovným
562
jednotkám
Poskytnuté príspevky z verejnej
567
zbierky
Účtovná trieda 5 celkom, spolu náklady
Číslo
účtu

Výnosy

644
Úroky
645
Kurzové zisky
649
Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhod.hmot.majetku
651
656
Výnosy z použitia fondu
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
667
Prijaté príspevky z verejnej zbierky
Účtová trieda 6 celkom, spolu výnosy
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Hlavná
nezdaňovaná
13
3
8
8
17
407
112
25
1

911
815
595
178
547
790
296
951
829
60
890
3
143
5 808

5 470
19 589

Podnikateľ.
zdaňovaná

119
815
595
195
547
743
296
951
829
60
905
3
143
808

470
589
112
905

Bezprostr.
predchádz. účt.
obdobie
22 638
2 755
7 933
19 418
28 945
639 123
121 722
24 995
1 759
66
432

1 494
43 581
863
6 308
25 360

100 777
761 114

Spolu

23 208

17

93 953

37
3
8
8
17
501
112
25
1


15

5

5
19
177
9

9 905

177 112


890 847



890 847



2 819

3 087

294 305
1 809 941
Činnosť

1 812 370

2 819
1 515 636
Hlavná
nezdaňovaná

3 509
119 685

53 420
476 704
5 351
835 253
2 408
1 496 330
-19 306

-19 306

Podnikateľ.
zdaňovaná
11 656

154 641
259 000





425 297
130 992
24 481
106 511

Spolu
11 656
3 509
274 326
259 000
53 420
476 704
5 351
835 253
2 408
1 921 627
111 686
24 481
87 205

Bezprostr.
predchádz. účt.
obdobie
36 845
4 179
138 198

592 000
1 625
869 038
7 070
1 648 955
-163 415
2 008
-165 423
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Ostatné prílohy
Nadačné fondy a verejné zbierky
Nadačné fondy a verejné zbierky - prehľad
v EUR
stav k
Názov
1.1.2009
príjem
výdaj stav k 31.12.2009
Fond Západoslovenská energetika, a.s.
315 650,27 € 303 236,90 € 383 750,27 €
235 136,90 €
Fond TMobile Slovensko, a.s.
157 978,52 € 182 566,55 € 204 549,91 € 135 995,16 €
Fond Accenture
34 074,75 €
40 839,40 €
58 982,93 €
15 931,22 €
Fond ČSOB, a.s. zamestnanecký grantový program
7 100,15 €
114 519,03 € 90 578,69 €
31 040,49 €
Fond TESCO STORES SR
54 800,54 €
 €
54 800,54 €
0,00 €
Fond Holcim
22 769,44 €
10 260,28 €
18 379,05 €
14 650,67 €
Fond KIA Motors Slovakia
49 674,60 €
76 721,57 €
43 552,47 €
82 843,70 €
Fond Stredoslovenská energetika
 €
39 832,71 €
28 471,79 €
11 360,92 €
Fond Johnson Controls
 €
6 969,41 €
616,37 €
6 353,04 €
Fond Dell
 €
62 479,25 €
12 289,96 €
50 189,29 €
Verejná zbierka Na pomoc rodinám Kubánskych disidentov
4 731,66 €
1 630,22 €
2 819,40 €
3 542,48 €
Spolu

646 779,92 € 839 055,32 € 898 791,38 €

587 043,86 €

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov
a iných orgánov účtovnej jednotky
Členom správnej a dozornej rady Nadácie Pontis v roku 2009 neboli vyplatené žiadne finančné
prostriedky, neboli preplatené žiadne náklady, ani žiadne iné nefinančné výhody od Nadácie
Pontis.
Hrubý príjem štatutárneho zástupcu Nadácie (Lenka Surotchak) za jej činnosť v roku 2009 bol
vo výške 31.872 Eur.
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Prehľad o nákladoch v členení podľa činnosti nadácie a osobitne výška nákladov pre
správu nadácie
Grantový program
Grantové programy z Fondov, ostatné granty

2009
757 943,97 €

41,3%

Granty partnerským organizáciám / Bieloruský projekt

84 007,16 €

4,6%

Granty partnerským organizáciám / Macedónsky projekt

19 439,00 €

1,1%

Granty partnerským org. / Kubánsky projekt pre Bulharsk. partnera

19 060,01 €

1,0%

Granty partnerským organizáciám / Srbský projekt

7 255,73 €

0,4%

Granty jednotlivcom  z Verejnej zbierky na Kubu

2 819,40 €

0,2%

Priame programové náklady
Program Dobrá krajina

205 998,55 €

11,2%

Demokratizácia a rozvojová pomoc  Bieloruský program

85 375,32 €

4,7%

Business Leaders Forum  správa, aktivity, blf web

68 499,78 €

3,7%

Grantový program  správa, propagácia a monitoring grantov

67 354,72 €

3,7%

Pracovná sk. ENGAGE, firem.dobrovoľníctvo, Naša Bratislava, Naša Žilina

52 483,66 €

2,9%

Demokratizácia a rozvojová pomoc  Srbský program

48 839,73 €

2,7%

VI. ročník Konferencie o zodpovednom podnikaní firiem

42 982,39 €

2,3%

Vzdelávanie o CSR  BLF Newsletter, www.zodppodnik.sk, školenia,

33 333,66 €

1,8%

Via Bona Slovakia za rok 2008 v roku 2009

32 890,59 €

1,8%

Demokratizácia a rozvojová pomoc  Kubánsky program

28 219,74 €

1,5%

Demokratizácia a rozvojová pomoc  Macedónsky projekt

27 827,01 €

1,5%

Demokratizácia a rozvojová pomoc  Globálne vzdelávanie

24 002,43 €

1,3%

Pôžičkový program  pôžičky pre MVO

9 550,47 €

0,5%

Štandard komunitné investovanie  meranie efektivity darcovstva

5 626,94 €

0,3%

II. Fórum o firemnej filantropii

5 525,29 €

0,3%

Index rozvoja MVO

4 300,97 €

0,2%

987,58 €

0,1%

177 112,26 €

9,7%

22 985,75 €

1,3%

1 834 422 €

100,0%

Demokratizácia a rozvojová pomoc  Kenský projekt
Iné náklady
Zostatková cena predaného hmotn. majetku  kancelárie Grösslingová
Administratívne náklady
Administratívne a rozvojové náklady
Spolu
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Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu
Prijaté príspevky z 2%

2009

Podiel zaplatenej dane FO a PO (prostriedky vo fondoch a ost.)

884 874,62 €

54,8%

Prijaté príspevky - granty, dary
Demokratizácia a rozvojová pomoc / granty z USA, Dánska ambasáda,
International Visegrad Fund, Rakúska

206 880,64 €

22,2%

Demokratizácia a rozvojová pomoc / granty zo Slovak Aid  SAMRS

142 071,33 €

5,9%

Prijaté príspevky na projekt Darcovského portálu Dobrá krajina

73 425,78 €

0,3%

Prijatý príspevok do Holcim fondu v Nadácii Pontis

18 379,05 €

0,3%

Prijaté príspevky na projekt Via Bona Slovakia

16 300,00 €

Prijatý príspevok do Accenture Fondu od Accenture Global Fund

12 493,10 €

1,0%

Firemná Filantropia  prijaté príspevky na aktivity

10 952,68 €

3,7%

5 351,41 €

0,1%

2 407,97 €

0,4%

Prijaté príspevky - dary od jednotlivcov
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky Verejná zbierka na pomoc rodinám Kubánskych
disidentov
Výnosy z činnosti:
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku
Výnosy z aktivít: BLF členské príspevky, CSR konferencia, BLF
newsletter, meranie/ŠKI, BLF web, zodpovednepodnikanie web, CSR
vzdelávanie

259 000,00 €

158 112,35 €

6,4%

Výnosy z aktivít: projekt Darcovského portálu Dobrá krajina

76 054,13 €

Výnosy z aktivít: Prac.skupina ENGAGE, Naša Bratislava, Naša Žilina

30 199,83 €

1,3%

Výnosy z aktivít: II. Fórum o Firemnej filantropii

5 500,00 €

0,7%

Úroky z pôžičkového programu

9 305,90 €

1,0%

Ostané výnosy

4 460,00 €

0,3%

Kurzové zisky

3 508,52 €

0,3%

Úroky bankové  termínované a bežné účty
SPOLU výnosy

2 350,18 €

1,3%

1 921 627,49 €

100,0%
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Výrok audítora

36

Nadácia je registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách na Ministerstve vnútra SR dňa
7.11.1997 pod registračným číslom: 203/Na  96/463
IČO: 317 848 28
DIČ: 2021531512
IČ DPH: SK2021531512
číslo bankového účtu: 4020036404/3100
číslo účtu vo formáte IBAN: SK57 3100 0000 0040 2003 6404
BIC/SWIFT: LUBASKBX
názov banky: VOLKSBANK Slovensko a.s.
adresa banky: Nám. SNP 11, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
tel.: (421 2) 5710 8111
fax: (421 2) 5710 8125
pontis@nadaciapontis.sk
pontis@pontisfoundation.sk
www.nadaciapontis.sk
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