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O Nadácii Pontis
Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. 
Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné 
podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. 

Čo robíme
•	 Spolupracujeme s firmami pri realizácii ich filantropických 

aktivít.

•	 Firmy vedieme k dobrovoľníctvu zamestnancov.

•	 Spravujeme 14 firemných nadačných fondov, prostredníctvom 
ktorých podporujeme projekty neziskových organizácií.

•	 Zodpovedné firmy združujeme v Business Leaders Forum, 
ktoré presadzuje diverzitu na pracoviskách, biznis s dôrazom 
na ochranu životného prostredia a transparentnosť podnikania.

•	 V oblasti demokratizácie a rozvojovej spolupráce podporujeme 
občiansku spoločnosť v Bielorusku a v Moldavsku.

•	 Naše skúsenosti z procesu transformácie Slovenska zdieľame 
na Balkáne a v Tunisku.

•	 Zvyšujeme počítačovú gramotnosť učiteľov a študentov na 
vybraných školách v juhovýchodnej Keni.

•	 Vzdelávame študentov na Slovensku v oblasti rozvojovej 
spolupráce.

•	 Presadzujeme zahraničnú politiku Slovenska a Európskej 
únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní 
ľudských práv a solidarite. 



3

Firmy vedieme k zodpovednému 
podnikaniu

Držíme sa 10 základných pravidiel 
zodpovedného podnikania:

•	 Podnikať eticky a transparentne, 

•	 Viesť dialóg, komunikovať a reportovať nielen o finančných 
aktivitách firmy, ale aj   o aktivitách, ktoré majú vplyv na sociálnu, 
ekonomickú a environmentálnu oblasť,

•	 Dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov,

•	 Poskytovať vzdelávanie a rozvoj zamestnancom,

•	 Dbať na diverzitu a nediskrimináciu na pracovisku, 

•	 Minimalizovať dopady podnikania na životné prostredie,

•	 Analyzovať a znižovať emisie CO2 vzhľadom na klimatickú 
zmenu, 

•	 Šetriť energie, vodu a teplo pri prevádzkovaní budov a separovať 
odpad, 

•	 budovať partnerstvo, rozširovať princípy zodpovednosti na 
dodávateľov,

•	 Podporovať komunitu a firemné dobrovoľníctvo.

Nadácia Pontis už niekoľko rokov 
vedie firmy k dodržiavaniu princípov 
zodpovedného podnikania na 
Slovensku. Naším cieľom je 
dostať koncept zodpovedného 
podnikania do povedomia firiem 
aj verejnosti a presvedčiť ich, že 
etický a férový prístup ku všetkým 
partnerom v podnikaní je dôležitý 
a prospešný. Okrem toho,  že 
zodpovedné podnikanie prispieva 
k trvalo udržateľnému rozvoju 
komunít a krajiny, znižuje firme 
náklady, posilňuje dôveru zákazníkov 
a zvyšuje jej zisk. Zodpovedné 
podnikanie pomáha tiež udržiavať 

legitimitu a zvyšuje príťažlivosť firmy 
pre potenciálnych zamestnancov aj 
investorov. Princípy zodpovedného 
podnikania na Slovensku presadzuje 
aj neformálne združenie firiem 
Business Leaders Forum. 

V roku 2012 sme tiež úspešne 
pokračovali vo vzdelávaní malých 
a stredných firiem na Slovensku. 
Zorganizovali sme viacero odborných 
podujatí na CSR témy a už 
dvanástykrát sme rozdali ocenenia 
Via Bona Slovakia za najlepšie 
projekty firiem v oblasti zodpovedného 
podnikania a firemnej filantropie. 
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Business Leaders Forum tvoria lídri v zodpovednom podnikaní 
Business Leaders Forum 
malo v minulom roku 23 členov. 
Prezidentom združenia je Martin 
Kubala, generálny riaditeľ spoločnosti 
Hewlett–Packard Slovakia, ktorého 
prioritou je téma aktívneho starnutia 
a zodpovedného dodávateľského 
reťazca. 

Členovia Business Leaders Forum sa 
pravidelne stretávajú, aby si navzájom 

vymieňali skúsenosti z rôznych 
oblastí zodpovedného podnikania. 
V rámci aktívneho starnutia v práci 
sa venujú nevyhnutnosti a výhodám 
zamestnávania starších. 

Spoločne sa venujú potrebe 
zodpovedného prístupu firiem voči 
dodávateľom a ich vzdelávaniu, 
ako aj téme eko-efektívnosti pri 
prevádzkovaní budov. 

Členské firmy Business Leaders 
Forum sa rôznymi aktivitami pre 
svojich zamestnancov a verejnosť 
opäť zapojili do  Európskeho týždňa 
mobility, ktorý sa každoročne koná 
od 16. do 22. septembra. Dlhodobým 
cieľom združenia je aj inšpirovať 
k zodpovednému podnikaniu iné 
podnikateľské subjekty. 
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Vzdelávame malé a stredné firmy
V júni 2012 sme uzatvorili dvojročný 
projekt Zodpovedné malé a stredné 
podniky na Slovensku, ktorý podporila 
Európska komisia. Cieľom projektu bolo 
zvýšiť povedomie malých a stredných 
podnikateľov o zodpovednom 
podnikaní. Seminárov zodpovedného 
podnikania sa zúčastnilo 550 
ľudí z malých a stredných firiem 
v 19 slovenských mestách. Až 97 
percent z nich sa vyjadrilo, že získali 
užitočné a zaujímavé informácie 
pre svoje podnikanie. Desať malých 
a stredných dodávateľských firiem 
tiež na konkrétnych zlepšeniach 
zodpovedného prístupu voči 

zamestnancom, komunite či životnému 
prostrediu spolupracovalo so svojimi 
odberateľmi – veľkými spoločnosťami 
z Business Leaders Forum. Spoločnosť 
Harmanec-Kuvert napríklad začala 
dodávať VÚB banke ekologické 
obálky a papier z regulovaného 
výrubu dreva a vďaka veľkému 
odberateľovi tak presadila na trh 
produkt šetrný k životnému prostrediu. 
Východoslovenská energetika zase 
vyškolila v oblasti bezpečnosti a zdravia 
pri práci svoju dodávateľskú spoločnosť 
Slavstroj. Embraco Slovakia so svojím 
dodávateľom Progrup založili linku 
dôvery, kde ľudia zo spišského regiónu 

v ťažkej životnej situácii dostanú 
anonymnú odbornú pomoc. 

V roku 2012 sme malým a stredným 
podnikateľom otvorili možnosť 
naučiť sa zodpovedne podnikať aj 
z pohodlia svojej kancelárie. Nadácia 
Pontis pre nich pripravila bezplatný 
e-learningovýkurz na stránke 
Zodpovednepodnikanie.sk, ktorý 
im ukáže, ako začať so zodpovedným 
podnikaním, aké prínosy má 
starostlivosť o zamestnancov alebo 
prečo je dôležité starať sa o životné 
prostredie.

Nadácia Pontis a Business Leaders 
forum na jar zorganizovali už 9. 
ročník Medzinárodnej konferencie 
o zodpovednom podnikaní. Viac 
než 130 manažérov z vyše 80 firiem 
si vypočulo prezentácie, ako naplno 
využiť potenciál zamestnancov 
a vytvoriť vo firme skvelú atmosféru 
(Henry Stewart zo spoločnosti Happy, 
UK) a ako sloboda v práci vedie 
k lepším výsledkom (Tomáš Hajzler 
zo spoločnosti Peoplecomm, CZ).

Konferencia priniesla aj interaktívne 
diskusné stoly na 11 tém zo všetkých 
oblastí zodpovedného podnikania a 
diskusiu na tému korupcie v biznise.  
So Štefanom Hríbom diskutovali 
Gabriel Šípoš z Transparency 
International Slovensko, 
spoluzakladateľ Nadačného fondu 
proti korupcii Stanislav Bernard, 
bývalý riaditeľ spoločnosti Bayer na 
Slovensku Harald Nusser a riaditeľka 
spoločnosti Skanska, Magdaléna 
Dobišová.

Trhovisko riešení ponúklo najlepšie 
slovenské príklady  22 firiem z oblasti 
zodpovedného podnikania. Prvýkrát 
sa ho zúčastnila aj verejnosť, keďže sa 
uskutočnilo v priestoroch nákupného 
centra Avion Shopping Park. Ľudia 
mohli hlasovať o najlepšie projekt firmy 
v oblasti zodpovedného podnikania, 
pričom najväčší úspech zaznamenala 
ekologizácia vysokohorských chát 
Slovenských elektrární.

Otvárame témy slobody v práci a etiky v biznise 

www.zodpovednepodnikanie.sk
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Rozdali sme prestížne ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2010 

Nadácia Pontis už 
dvanástykrát oceňovala firmy 
za najlepšie aktivity a projekty 
firiem v oblasti zodpovedného 
podnikania a firemnej 
filantropie. 

Víťazi si ocenenia Via Bona Slovakia 
za rok 2011 prevzali v apríli v 10 
kategóriách počas galavečera 
v Refinery Gallery v Bratislave. 
Hodnotiaca komisia zložená z ľudí 
z firiem, neziskového sektora, univerzít, 
štátnej sféry i z médií, posudzovala 82 
nominácií. 

Hlavnú cenu pre veľké podniky za 
komplexný prístup k zodpovednému 
podnikaniu získala spoločnosť 
Východoslovenská energetika, 
ktorá rozbehla viacero programov 
starostlivosti o zamestnancov a ich 
rodiny. Zaviedla prísne opatrenia 
v boji proti korupcii. V snahe zlepšovať 
zodpovednosť aj u svojich dodávateľov 
pomáhala posilňovať bezpečnosť 
a ochranu pri práci v malej firme 
Slavstroj. Dobrovoľníci z VSE nahrali 
už 10 CD s rozprávkami pre nevidiace 
deti. Spoločnosť organizuje charitatívny 
beh VSE City Run a eliminovala tiež 
úhyn vtákov na vysokonapäťových 
vedeniach v chránených územiach 
o viac než 80 percent montovaním 

špeciálnych chráničiek a úpravou 
stožiarov. Spoločnosť za podporu 
životného prostredia za to získala aj 
Zelenú cenu.   

Cena pre Martinus

Hlavnú cenu pre malé a stredné 
podniky za uplatňovanie princípov 
zodpovedného podnikania získalo 
internetové kníhkupectvo Martinus, 
ktorého charakterizuje človečina. Je to 
jedna z troch hodnôt, ktoré manažéri 
firmy vyznávajú a vedú k tomu aj svojich 
zamestnancov. Martinus presvedčil aj 
anjelskými drobnými, ktoré z predaja 
kníh putujú na Dobrého anjela, ale aj 
iniciatívou Zelený Martinus zameranou 
na šetrenie energie a zdrojov vo firme. 

Hodnotiaca komisia veľmi 
kriticky hodnotila úroveň etiky 
vo farmaceutickom priemysle. 
Napokon sa rozhodla oceniť snahu 
o zmenu a udeliť Etickú cenu 
za transparentnosť a odstraňovanie 
korupcie vo farma biznise spoločnosti 
Bayer, v ktorej platí zákaz 
navštevovania lekárov a dávania 
darov. Farmaceutická spoločnosť 
zaviedla niekoľko dôležitých opatrení, 
ktoré zabraňujú korupcii a vedú 
k transparentnosti. 

Vzdelávajú mladých 
novinárov

Cenu za zodpovedné pôsobenie na 
trhu získalo vydavateľstvo The Rock, 
ktoré vydáva týždenník The Slovak 
Spectator, za projekt Get trained and 
then get published. Pre mnohých 
študentov je veľmi ťažké získať 
plnohodnotnú prax. Vydavateľstvo im 
ju umožňuje. Počas nej majú študenti 
za sebou ľudí z redakcie, ale aj 
externých lektorov. Učia sa tak  nielen 
žurnalistickému remeslu, ale tiež, 
že etické zlyhanie môže mať vážne 
dôsledky.

Cenu za zodpovedný prístup 
k zamestnancom si odniesla košická 
firma NESS KDC, ktorá sa rozhodla 
založiť NESS Summer Club. Klub počas 
leta poskytuje celodennú starostlivosť 
pre deti zamestnancov. Starajú sa o ne 
profesionálne animátorky. Deti chodia 
za kultúrou, históriou, učia sa separovať 
odpad. Vďaka tomu, že sa firma 
počas leta stará o deti zamestnancov, 
sa zvyšuje aj ich lojalita a nadšenie 
v práci. V Košiciach ostalo aj Čestné 
uznanie za netradičnú a komplexnú 
podporu ľudí bez domova. NESS 
KDC podporuje zariadenie Oáza – 
Nádej pre lepší život, v ktorom žije 
sto bezdomovcov. Firma sa rozhodla 
vytvoriť pracovný portál s ich profilmi, 
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ktorý ponúka pracovnú silu ľudí bez 
domova. Košickí bezdomovci by tak 
mohli začať  s pestovaním kvetín, ktoré 
by mohli predávať miestnym firmám 
a hotelom, ale aj so starostlivosťou 
o psov v útulku. 

Venujú sa nepopulárnej téme 
bezdomovectva

Téme bezdomovectva sa už 
dlhodobo venujú aj Slovenské 
elektrárne, ktoré získali Cenu za 
dlhodobý pozitívny vplyv podniku 
na spoločnosť a okolitú komunitu. 
V roku 2006 zahynulo v dôsledku 
tuhej zimy v bratislavských uliciach 
17 ľudí, a to bol práve dôvod, prečo 
sa im spoločnosť rozhodla pomáhať. 
Slovenské elektrárne podporujú aj 
Divadlo bez domova a združenie Proti 
prúdu, ktoré vydáva časopis Nota 
Bene. Maxman Consultants prišli 
s originálnym nápadom ako vzdelávať 
študentov. Po tom, čo ich myšlienku 
bezplatných prednášok odborníkov 
na jednej z univerzít zamietli, sa 
zamestnanci rozhodli zorganizovať 
vlastnú Maxman University. Zistili 
totiž, že to, čo sa vyučuje na vysokých 
školách, je väčšinou teória a absolventi 
nie sú pripravení na prax. Študentom 
dodnes prednášajú dobrovoľne 
nielen zamestnanci firmy, ale aj 
experti a majitelia firiem. Maxman 
Consultants za tento projekt získala 
Cenu za zapájanie zamestnancov do 
dobrovoľníctva. 

Ocenili sme aj novinárku

Nadácia Pontis odovzdala aj Čestné 
uznanie za mediálny prínos v oblasti 
zodpovedného podnikania a firemnej 
filantropie. Získala ho redaktorka 
Lucia Tkáčiková z Denníka SME 
za jej nasadenie a autorský prístup, 
ktorý prináša v originálnych témach. 
Jej prínos je o to väčší, že svoje témy  
dokázala presadiť aj napriek tomu, 
že v médiách sa v súčasnosti netešia 
veľkej popularite.

O Via Bona Slovakia 
rozhodovali odborníci

O víťazoch Via Bona Slovakia za 
rok 2011 rozhodovala 26 členná 
hodnotiaca komisia v tomto zložení: 
Gabika Dubcová, Ekonomická 
univerzita Bratislava, Ján Orlovský, 
Západoslovenská energetika, Ondrej 
Sočuvka, Google Slovensko, Simona 
Bubánová, Creative Department, 
František Kočan, Ministerstvo 
hospodárstva Slovenskej republiky, 
Ján Bača, US Steel Košice, Martin 
Mazag, PRime Time, Lenka 
Surotchak, Nadácia Pontis, Marcel 
Lauko, Energetické centrum 
Bratislava, Dana Mareková, o.z. Via 
Iuris, Juraj Hipš, o.z. Živica, Daniela 
Olejárová, Centire, Rado Ondřejíček, 
kreatívec, Marta Kahancová, 
Stredoeurópsky inštitút pre výskum 
práce, Ján Marušinec, MESA 10, 
Beata Hlavčáková, Business Leaders 

Forum, Beata Dobová, Rádio 7, Juraj 
Porubský, Forbes, Danka Danihelová, 
Komunitná nadácia Bratislava, Marek 
Roháček, O.Z. Návrat, Vladislav 
Matej, Nadácia Socia, Richard Jajcay, 
Ecopress, Martina Slezáková, VÚB 
banka, Dagmar Šťastná, KPMG, 
Pavel Sibyla, Trend, Monika Smolová, 
Nadácia Pontis.
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Prečo rozvíjame 
firemnú filantropiu?
Filantropia dáva biznisu ľudský rozmer. Stále viac firiem si 
uvedomuje, že sú súčasťou komunity, z ktorej nestačí len 
brať, ale treba jej aj dávať. 

Kultivovaná spoločnosť sa prejavuje aj v miere prirodzenej vzájomnej 
solidarity. Investícia do komunity prospieva aj firme samotnej tým, že má 
zodpovedných manažérov, lojálnych zamestnancov, vzbudzuje rešpekt 
a akceptáciu medzi zákazníkmi. V Nadácii Pontis veríme, že rozvojom 
firemnej filantropie prispievame k rozvoju spoločnosti, jej kultivovaniu 
a riešeniu rôznych problémov, ktorým čelí. 

Firmy rozvíjajú filantropiu rôznymi 
cestami:

Darovanie peňazí 

Firemnú filantropiu sme rozvíjali 
prostredníctvom 14 firemných 
fondov. Z nich podporujeme činnosť 
neziskových organizácií, ktorá je 
v našej spoločnosti nenahraditeľná. 

Darovanie času 

Dobrovoľníctvo zamestnancov 
v západných krajinách nie je 
ničím neobvyklým. Firmy dokonca 
prihliadajú na dobrovoľnícku 
skúsenosť potenciálnych 
zamestnancov, ktorá o nich veľa 
napovedá. 

V oblasti firemného dobrovoľníctva 
je aktívna skupina firiem Engage. 
Ide o medzinárodnú sieť známych a 
spoločensky zodpovedných firiem, 
ktoré rozvíjajú rôzne formy zapájania 
zamestnancov do dobrovoľníctva. 
Každoročne spoločne organizujeme 
najväčšie podujatie firemného 
dobrovoľníctva v strednej Európe 
Naše Mesto. Okrem toho, že 
zamestnanci pomáhajú manuálne, 

môžu odovzdávať svoje skúsenosti 
neziskovým organizáciám 
cez program Hlavy pomáhajú. 

Skupina Engage mala v minulom 
roku 22 členov. Patrili do nej 
spoločnosti: AXA, Accenture, 
Allianz – Slovenská sporiteľňa, 
Allen & Overy, Citi, Dell, Hewlett-
Packard Slovakia, Honeywell, 
IBM Slovensko, Kinstellar, KPMG 
Slovensko, Ministerstvo financií SR, 
Orange Slovensko, Philip Morris 
Slovakia, PwC, Provident Financial, 
Samsung Slovakia, Slovenské 
elektrárne, Slovnaft, skupina 
Slovak Telekom, Tesco Stores 
a Západoslovenská energetika. 
Vedúcou firmou skupiny bol Slovak 
Telekom. 

Rozvíjame tiež individuál-
ne darcovstvo prostredníc-
tvom darcovského portálu  
DobraKrajina.sk a charitatív-
nemu programu Srdce pre deti. 

http://www.DobraKrajina.sk


9

In-kind darovanie

Okrem darovania peňazí môžu firmy 
podporovať organizácie aj vecnými 
darmi – darovaním počítačov, 
nábytku, kancelárskych potrieb. 
S firmami každú jeseň a na jar 
organizujeme zbierku šatstva 
a potrieb pre klientov neziskoviek. 
Vlani sme klientom neziskoviek 
darovali 7,3 t šatstva, dojčenských 
a detských potrieb, 400 kg školských, 
kuchynských a čistiacich potrieb, 222 
kg kníh, 400 kg materiálu na tvorivé 
dielne. Na zabezpečenie základných 
potrieb sme im poskytli stravné lístky 
v hodnote 1 700 eur. Organizáciám   
pomáhame aj v oblasti právneho 
poradenstva cez program Advokáti 
pro Bono.

Ako ešte rozvíjame filantropiu?
•	 Oceňujeme firmy a ich filantropické aktivity cenou Via Bona 

Slovakia,

•	 Organizujeme Fórum o firemnej filantropii, 

•	 Meriame darcovstvo firiem cez Štandard komunitné investovanie,

•	 Rozvíjame nové formy darcovstva cez Venture Philantropy Fond,

•	 Pripravujeme charitatívnu kaviareň DobraKrajina.sk 
a rozširujeme tému filantropie a darcovstva smerom k verejnosti.
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Nadačné fondy firiem 
v Nadácii Pontis 
V minulom roku sme spravovali 14 
nadačných fondov týchto firiem: 

•	 Kia Motors Slovakia

•	 Telekom 

•	 Západoslovenská 
energetika

•	 Accenture

•	 Slovenské elektrárne

•	 Dell

•	 ČSOB FS

•	 Stredoslovenská 
energetika

•	 Tesco Stores SR

•	 PwC

•	 Johnson Controls

•	 SLSP

•	 Lenovo

•	 Honeywell

Nadačný fond Kia Motors Slovakia 
v Nadácii Pontis

Kia Motors Slovakia sa v rámci svojho 
nadačného fondu v Nadácii Pontis 
zameriava na podporu mobility 
znevýhodnených ľudí, budovanie 
cyklotrás, vzdelávanie v bezpečnej 
doprave v Žilinskom kraji. Takisto 

podporuje úspešných študentov 
v rámci súťaže Kia Innoation Award, 
ktorej cieľom je vyzdvihnúť najlepšie 
inovatívne projekty venujúce sa 
automobilovej doprave a jej dopadom 
na bezpečnosť a životné prostredie.
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Aké projekty sme podporili

Organizácia Projekt Suma

Výhercovia súťaže Kia Innovation Award - konferencia            5 125,66 €

Milan Sapieta Návrh a optimalizácia plnoautomatického 
zoraďovača valcových súčiastok

               149,30 € 
           1 343,70 € 

Bohuslav Hyben
Multisoftvérové riešenie optimalizácie vybraných 
parametrov strojných zariadení z pohľadu ich 
mechanických vlastností 

               149,90 € 
           1 349,10 € 

Marek Lalík Elektronické riadenie brzdovej sústavy pre 
automobil s nekonvenčným pohonom

           1 944,00 € 
               173,26 € 

Eduard Ribar Riadenie spolupráce kombinovaných zdrojov 
energie pre elektrický pohon automobilu

               168,00 € 
           1 512,00 € 

Radovan Kuruc Analýza bezpečnostných riadiacích systémov v 
inteligentnom automobile

               210,80 € 
           1 897,20 € 

Richard Vajda
Možnosti znižovania hluku automobilov metódou 
vizualizácie hluku a metódou stanovenia 
psychoakustických parametrov

               221,00 € 
           1 989,00 € 

Miroslava Ľuptáková Analýza zdrojov hluku osobného automobilu 
pomocou akustickej kamery a vibrodiagnostiky

               235,00 € 
2 115,00 €

Stredná odborná škola strojnícka Detekcia mŕtveho uhla stätných zrkadiel a 
bezpečnej vzdialenosti                505,00 € 

Stredná odborná škola elektrotechnická žilina Energeticky nezávislý systém napájania 
elektrických  pohonných jednotiek                705,00 € 

SOŠ sv. Jozefa Robotníka Anti Aquaplaning Systém                305,05 € 
           2 745,49 € 

Aktívny vozík, občianske združenie Rekondično-integračný pobyt pre rodiny so 
zdravotne postihnutými Slovensko 2012

           2 700,00 € 
               300,00 € 

Materská škola Dopravné ihrisko            2 475,00 € 
               275,00 € 

Mesto Kysucké Nové Mesto Dopravné ihrisko Radosť            2 700,00 € 
               300,00 € 

Základná škola J. A. Komenského Dopravné ihrisko            2 699,37 € 
               299,93 € 

Truc sphérique Mobilita k tvorivosti            2 700,00 € 
               300,00 € 

Občianské združenie Detská komunita S vetrom vo vlasoch            2 540,70 € 
               282,30 € 

Základná škola Ružomberok - Černová Spája nás pohyb a bezpečnosť            2 700,00 € 
               300,00 € 

Základná škola s materskou školou J.D.Matejovie Bezpečne na ceste
           2 227,50 € 
               247,50 € 

Obec Vlachy K bezpečnosti a ochrane životov našich detí
           1 638,00 € 
               182,00 € 

Klub OMD Farfalletta Žilina Boccia bez bariér - ked vzdialenosť nie je 
prekážkou 

           2 700,00 € 
               300,00 € 

Mesto Rajecké Teplice Dopravné ihrisko
           2 618,64 € 
               290,96 € 

Centrum Návrat Žilina Nezvyčajný víkend pokračuje!
               836,10 € 
                 92,90 € 

Chrabromil Pohyb je radosť
           2 700,00 € 
               300,00 € 

Manus občianske združenie Lezecká stena
           2 482,60 € 
               275,84 € 

Detské centrum, prvá slov. spol. pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

V. Združené majstrovstvá detí a mládeže 
odkázanej na náhradnú starostlivosť

           2 700,00 € 
               300,00 € 

Hasičský zbor Priekopa Školenie detí
               720,00 € 
                 80,00 € 

Obec Kamenná Poruba Bez nehody od škôlky k dospelosti
           2 700,00 € 
               300,00 € 

OZ Gaštanko pri MŠ ul A. Bernoláka 17 Gaštanko na cestách
               982,04 €     

109,12 €
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Špeciálna základná škola internátna Bytča Dráha „ožije“
           2 020,05 € 
               224,45 € 

Dogdocs o.z. CYKLOFILm
           2 160,00 € 
               240,00 € 

Turčianska bicyklová skupina JUS Turčianske rozhľadne
         18 000,00 € 
           2 000,00 € 

ZŠ Ž. Bosniakovej, Teplička nad Váhom Budujeme modernú školu
           1 350,00 € 
               150,00 € 

OZ Mulica Inštalácia cyklostojanov v Žiline
           6 840,00 € 
               760,00 € 

ZŠ Limbová, Žilina Bezpečnosť podľa Alberta
           1 350,00 € 
               150,00 € 

ZŠ Karpatská 8063/11 EkoJeep
               900,00 € 
               100,00 € 

ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Ekoauto ANG
               720,00 € 
                 80,00 € 

ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom Bezpečné a zelené cesty
               630,00 € 
                 70,00 € 

OZ papavero KOMUNITNÉ  ZÁHRADY 2012
         18 000,00 € 
           2 300,00 € 

Obec Gbeľany Prístupová cesta KD Gbeľany
           4 757,05 € 
               528,56 € 

Obec Nededza Materská škola
           6 750,00 € 
               750,00 € 

Obec Gbeľany Interiérové vybavenie Materskej školy v  
Gbeľanoch

           1 992,95 € 
               221,44 € 

Obec Varín Odstránenie bariéry pre hendikepovaného
           2 088,00 € 
               232,00 € 

Krasňany Rešpektovanie rozdielnosti, oprava miestnych 
komunikácií v okrajových častiach obce

           6 750,00 € 
               750,00 € 

Obec Varín Lepšie využívanie ihriska
           2 841,14 € 
               315,68 € 

Obec Mojš Mobilita občanov obce Mojš
           6 731,93 € 
               747,99 € 

Obec Teplička nad Váhom Tancujúca škôlka
           6 750,00 € 
               750,00 € 

Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina Elektromobilita a ekologické zdroje energie pre ňu
           2 700,00 € 
               300,00 € 

Spojená škola Korekcia pohybu po nerovnomernom teréne
           1 800,00 € 
               200,00 € 

Stredna odborna škola strojnícka Bezkontaktné dobíjanie elektromobilov
           3 600,00 € 
               400,00 € 

SPOJENÁ ŠKOLA Riešenie tuhých a kvapalných odpadov - 
recyklácia

           1 800,00 € 
               200,00 € 

Stredná odborná škola Pasívna bezpečnosť v automobile
           1 800,00 € 
               200,00 € 

Stredná priemyselná škola Považská Bystrica Zvýšenie bezpečnosti vozidla
           1 800,00 € 
               200,00 € 

SOŠ sv. Jozefa Robotníka Elektronické ovládanie ventilov
           4 651,68 € 
               516,85 € 
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Nadačný fond Telekom  
pri Nadácii Pontis

Slovak Telekom sa už dlhodobo zameriava na podporu 
komunity nepočujúcich a sluchovo postihnutých ľudí na 
Slovensku. Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis 
sa snaží o začlenenie ľudí s týmto hendikepom do 
spoločnosti. Z prostriedkov fondu každoročne školíme 
a finančne podporujeme nepočujúcich podnikateľov, ktorí 
si chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. Organizujeme kurzy 
posunkového jazyka, do ktorých sa dokonca zapájajú 
i predajcovia Slovak Telekomu, aby mohli i takto pomáhať 
pri integrácii týchto ľudí. Našu pomoc sme rozšírili aj 
pre rodiny so sluchovo postihnutými deťmi, ktoré začali 
navštevovať mobilní pedagógovia. 

Pokračovali sme tiež v podpore organizácií zameraných 
na  vzdelávanie, šport, obnovu kultúrnych pamiatok 
a sociálnu pomoc z najväčšieho zamestnaneckého 
grantového programu Pomáhame komunite.

Aké projekty sme podporili

Organizácia Projekt Suma
Občianske združenie Klub priateľov futbalu 
Kengura Podpora mládežníckeho futbalu FK Rača.

               100,00 € 
               900,00 € 

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

               100,00 € 
               900,00 € 

Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc Metodická príručka pre domovy na pol ceste
               100,00 € 
               900,00 € 

PLAMIENOK n.o. LETNÝ TÁBOR PRE SÚRODENCOV „NIE SI 
SÁM“ 2012

               100,00 € 
               900,00 € 

PŠC Pezinok Junior Futbalové nádeje v zime
               100,00 € 
               900,00 € 

Materská školoa - Óvoda V krajine hier a rozprávok II.
               100,00 € 
               900,00 € 

Klub stolného tenisu Kremnica Poďme sa hrať!
               100,00 € 
               900,00 € 
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Materská škola Zahrajme sa spolu
               100,00 € 
               900,00 € 

PONS Denný integračný tábor 2012                  92,75 € 
               834,75 € 

Materské centrum Budatko Montessori kútik pre deti                  93,36 € 
               840,25 € 

Obec Trstín Detský svet v pohybe                100,00 € 
               900,00 € 

Základná škola s materskou školou Voderady Kniha - cesta k poznaniu                900,00 € 
               100,00 € 

Lilies Lilies - Trnava ma talent                100,00 € 
               900,00 € 

Rada rodičov pri MŠ, Fándlyho 2, 903 01 Senec „Detský vodičský preukaz“                100,00 € 
               900,00 € 

ŠČAVNIČAN Integrácia rómskych detí do spoločenského a 
športového diania v obci

               100,00 € 
               900,00 € 

Nadácia detského kardiocentra Tvorivé aktivity v detskom kardiocentre                  99,85 € 
               898,67 € 

Základná škola, Lipová 13. Spišská Nová Ves Ekoostrov detskej radosti                100,00 € 
               900,00 € 

KARMEL n.o. Viacúčelové ihrisko pre deti a mládež                  99,93 € 
               899,42 € 

OZ detí a mládeže so sluchovým postihnutím 
Permoník „Kútik relaxu“                  99,10 € 

               891,90 € 

ŠK FBK BOGDAU STUPAVA Stupava Florbal Cup                900,00 € 
               100,00 € 

Združenie pre podporu rodín a detí - DaR Dnes dávam, zajtra dostanem                  99,80 € 
               898,20 € 

Telovýchovná jednota Nohejbalový klub Zalužice Nohejbalový kemp mládeže                  95,00 € 
               855,00 € 

HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov 
sociálnych služieb a útulok Osvieženie života v domove                  92,40 € 

               831,60 € 

Základná škola s materstkou školou Orešie Centrum voľného času                900,00 € 
               100,00 € 

Občianske združenie Malachovská škola Naučme sa kompostovať                100,00 € 
               900,00 € 

Športový klub karate SEIWA Sústredenie Liptovský Mikuláš 2012                100,00 € 
               900,00 € 

Rodičovské združenie pri Základnej škole Športujme zdravo a hravo                  99,60 € 
               896,40 € 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov 
Úsmev ako dar - pobočka Košice Desať zázrakov a dúha                100,00 € 

               900,00 € 

Združenie rodičov Materskej školy Ožvoldíkova Bezpečne a zdravo (revitalizácia detského ihriska 
MŠ Ožvoldíkova)

               100,00 € 
               900,00 € 

Občianske združenie Prales Prirodzený kraj pre včely = zdravý kraj pre človeka                  91,00 € 
               819,00 € 

Základná škola Mierová 1 Strážske Sme takí akí sme                100,00 € 
               900,00 € 

Krasokorčuliarsky klub Trnava Z Popolušky princezná / pokračovanie                900,00 € 
               100,00 € 

FONTIS - občianske združenie Spoznávajme včielky                100,00 € 
               900,00 € 

OZ Srdiečko - Materská škola Karpatská 3, Banská 
Bystrica

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

               100,00 € 
               900,00 € 

Rada rodičov  MŠ Hronská 7 Dopraváčik malý som, môžem jazdiť s ocinom
               100,00 € 
               900,00 € 

Čierny hrad Predstavme Čierny hrad svetu
               900,00 € 
               100,00 € 

Materská škola Až raz budem žiačikom                  88,14 € 
               793,26 € 

TRIPTYCH hidePark - revitalizácia 2                100,00 € 
               900,00 € 
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Súkromná zákl.škola s materskou školou pre deti s 
autizmom Tvorivá dielňa                  73,27 € 

               659,36 € 

Atletický klub Slávia Technická univerzita Košice Atletika deťom                202,90 € 
                 22,55 € 

Občianske združenie Poza školu Hrdinovia dejín                  82,50 € 
               742,50 € 

Miesto v dome Dajme deťom možnosť..                  95,00 € 
               855,00 € 

Združenie Hradu Bystrica záchrana bránovej bašty                810,00 € 
                 90,00 € 

Akademik Technická univerzita Košice- florbalový 
klub 

Medzinárodný florbalový turnaj  CASSOVIA 
GAMES 

                 97,30 € 
               875,70 € 

Materská škola-Óvoda Pohybom ku zdraviu                  50,00 € 
               450,00 € 

Gymnázium Bilíkova, Bratislava Átrium, cesta k zeleni okolo nás                  56,00 € 
               504,00 € 

Materské centrum Obláčik Deti v bezpečí a veci verejné                  65,57 € 
               590,13 € 

Rodinné centrum Ráčik Ani chvíľu bez pohybu                100,00 € 
               900,00 € 

Obec Horné Zelenice - obecný úrad Rekonštrukcia ihriska                  93,50 € 
               841,50 € 

Združenie RONDEL Horúca malta - dedičstvo našich predkov                  80,00 € 
               720,00 € 

OZ Hrad Tematín Severák                  60,00 € 
               540,00 € 

Rákociho cesta Hradokurz - škola dobrovoľníkov                  86,00 € 
               774,00 € 

Novum castrum Obnova nádvoria                   95,00 € 
               855,00 € 

Rodičovské združenie pri Materskej škole Gelnická 
34, Ba Spoznáme svet zvierat                  65,48 € 

               589,32 € 
Cirkevná základná škola Narnia Ako? EKO!                  90,00 € 

               810,00 € 
Združenie priateľov Hričovského hradu Záchrana zadného paláca                  90,00 € 

               810,00 € 

Renova Záchrana hradu Dobrá Voda 2012                  90,00 € 
               810,00 € 

Združenie na záchranu Zborovského hradu Oprava juhovýchodnej bránovej veže a priľahlých 
častí-II.etapa

                 90,00 € 
               810,00 € 

Klub vojenskej histórie Beskydy Rekonštrukcia vojnového cintorína Zbudská Belá 
IV

                 95,00 € 
               855,00 € 

Združenie na záchranu Jasenovského hradu Zachráňme hrad                765,00 € 
                 85,00 € 

NADÁCIA PRE ZÁCHRANU KULTÚRNEHO 
DEDIČSTVA Hrad Uhrovec 2012                720,00 € 

                 80,00 € 

SRRZ-RZ pri Základnej škole Tesáre Otvorme si dvere do kuzelneho sveta knih....                611,10 € 
                 67,90 € 

Združenie na záchranu Brekovského hradu. Hradné jadro Brekov 2012                  90,00 € 
               810,00 € 

Domka Košice Spojme naše srdcia                  98,00 € 
               882,00 € 

SARVAZA Naučný chodník Kalameny - Liptovský hrad                100,00 € 
               900,00 € 

Lucia Ďurkovičová Kaviareň U šálky                400,00 € 
           3 600,00 € 

Inštitút pre verejné otázky (IVO) Slovensko a sociálne siete v prostredí internetu            4 500,00 € 
               500,00 € 

Nadácia LEKÁR EKG Holter            5 389,20 € 
               598,80 € 

Michal Mihálek MIE STUDIO            2 988,00 € 
               332,00 € 

Junior Achievement Slovensko, n.o. Aplikovaná ekonómia pre potreby žiakov so 
sluchovým postihnutím

           3 690,00 € 
               410,00 € 
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Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

ZSE sa dlhodobo venuje podpore sociálnych, kultúrnych 
a environmentálnych aktivít. V rámci nadačného fondu sa 
tiež zameriavame na projekty v oblasti rozvoja a podpory 
športu v západoslovenskom kraji. Spoločnosť podporuje 
prestížne ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú 
filantropiu na Slovensku Via Bona Slovakia a tiež 
individuálne darcovstvo cez sociálny portál DobraKrajina.
sk.

Andrej Krížik LIVE WEBSITE                540,00 € 
                 60,00 € 

KASPIAN PIKNIK            2 700,00 € 
               300,00 € 

CultureForce Afriktivity            5 310,00 € 
               590,00 € 

Stredisko evanjelickej diakonie - Veľký Slavkov Farma - Veľký Slavkov            4 500,00 € 
               500,00 € 

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

Aplikovaná ekonómia pre žiakov so sluchovým 
postihnutím

           1 601,30 € 
               178,00 € 

Ľubomír Ferčík Zámočníctvo            2 988,00 € 
               332,00 € 

Mgr. Gabriela Černáková Terénny pedagóg            1 350,00 € 
               150,00 € 

Občianske združenie Orin Panacea Detský onkologický tábor 2012            4 284,00 € 
               476,00 € 

Rastislav Kuzevič Zlatník RASTÍK            2 988,00 € 
               332,00 € 

KASPIAN KASPIAN deťom            4 500,00 € 

Občianske združenie AMITY muzikoterapia            3 240,00 € 

Slovenský olympijský výbor Koncepcia financovania športu v Slovenskej 
republike            9 000,00 € 

Maroš Krajňak Vydanie knižnej prózy            1 800,00 € 

Slovenský výbor pre UNICEF Helperské linky 116 111, 116 000 - dištančné 
poradenstvo pre deti a mládež            1 800,00 € 

Aké projekty sme podporili

Organizácia Projekt Suma

Slovenská nadácia na pomoc popáleným Monitor vitálnych funkcií pre ťažko popálených 
pacientov

           4 500,00 € 
               500,00 € 

Slovenské krízové centrum DOTYK ALTERNA 2012
               500,00 € 
           4 500,00 € 

OZ Odyseus Stop HCV
               500,00 € 
           4 500,00 € 

Slovenský cykloklub Optimalizácia siete cyklotrás na západnom 
Slovensku

           1 000,00 € 
           9 000,00 € 

Slovenský skauting Odklínanie hradov 2012
         13 500,00 € 
           1 500,00 € 

Základná škola s materskou školou Košeca Olympiáda náš cieľ
               900,00 € 
               100,00 € 

Základná škola, Nitrianska 98, Branč Športom za zdravím a zábavou vo voľnom čase
               900,00 € 
               100,00 € 
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Špeciálna základná škola, Ul. J. Kollára 3, 915 01 
Nové Mesto nad Váhom V. ročník školskej paralympiády 

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

SOŠ- Farského 9, 851 01 Bratislava Týždeň olympijskeho silového viacboja o pohár 
riaditeľa

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

Gymnázium Pankúchova Bratislava Školskými súťažami k OH
               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

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

Školské olympijské hry základných škôl v mestskej 
časti Bratislava Nové Mesto

               900,00 € 
               100,00 € 

Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 
Senec

Dni „KALOKAGATIE a GAUDEAMUS IGITUR“ na 
GAB v Senci

               900,00 € 
               100,00 € 

Základná škola Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 35 Račianska olympiáda
               900,00 € 
               100,00 € 

Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov Rozhýbeme našu školu
               900,00 € 
               100,00 € 

SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava Študentská strelecká liga
               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 
Hlohovec Šport nám dáva energiu 2012

               900,00 € 
               100,00 € 

Obchodná akadémia Inovecká 2041 Topolčany Myšlienka olympionizmu v každom z nás
               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, 943 01 Štúrovo Šport - súčasť nášho života
               900,00 € 
               100,00 € 

Základná škola, Mallého 2, 909 01 Skalica Malá školská olympiáda
               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 
59, Ba Deň športu

               900,00 € 
               100,00 € 

Stredná odborná škola, Na pántoch 9, Bratislava Deň olympijzmu na SOŠ
               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 
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Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 20, 
972 51 Handlová Olympijský týždeň v ŠZŠ Handlová

               900,00 € 
               100,00 € 

 ZŠ  L. Novomeského 11, Trenčín Športová olympiáda
               900,00 € 
               100,00 € 

Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Športovanie nás baví 
               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

Základná škola, Komenského ul.959, Senica II. Olympijské hry na Dvojke
               900,00 € 
               100,00 € 

Stredná odborná škola Pruské Olympijské dni 2012 SOŠ Pruské
               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce; Štúrova 16; 
Želiezovce Športom k zodpovednosti, trpezlivosti a vytrvalosti 

               900,00 € 
               100,00 € 

Spojená škola, Pod kalváriou 941, Topoľčany Olympijské dni v Spojenej škole
               900,00 € 
               100,00 € 

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica Školská olympiáda
               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

Obchodná akadémia,Račianska 107 Bratislava Športový deň
               900,00 € 
               100,00 € 

SOŠ-SzKI Nitrianska cesta 61 940 01 Nové Zámky Energia pre šport 
               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

Gymnazium Grosslingová, Bratislava, Grosslingová 
18 Športom k zdraviu

               900,00 € 
               100,00 € 

Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, 
Bánovce nad Bebravou Kamzík

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 
Bratislava Školská olympiáda družstiev

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 
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Spojená škola Chemikov 8, Nováky Športujeme v tretrách
               900,00 € 
               100,00 € 

Stredná odborná škola Ivanská cesta 21 Bratislava HEURÉKA
               900,00 € 
               100,00 € 

Gymnázium, Golianova 68, Nitra ŠOH - Golianko do Londýna
               900,00 € 
               100,00 € 

SPŠE K. Adlera 5, Bratislava Olympijský deň Adlerákov
               900,00 € 
               100,00 € 

Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo 
nábrežie 5, 814 75 Bratislava Fajnorka športuje                900,00 € 

               100,00 € 

Základná škola, Dudova 2, Bratislava Olympijský týždeň na ZŠ Dudova                900,00 € 
               100,00 € 

Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, 840 
11 Bratislava Olympijský festival PaSA                900,00 € 

               100,00 € 
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, 
Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany Olympijsky deň  OFDMS                900,00 € 

               100,00 € 
Základná škola Partizánske, Športovcov 372/21, 
95804 Partizánske Slniečko                900,00 € 

               100,00 € 
Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 
Prievidza Jeden za všetkých, všetci za pohyb!

               900,00 € 
               100,00 € 

KSŠ F. Fegyvernekiho s vjm Šahy Pohybom a športom ku zdraviu
               900,00 € 
               100,00 € 

SPŠS - ÉKI, Konkolyho 8, 947 01 Hurbanovo Deň paťboja všestrannosti. 
               900,00 € 
               100,00 € 

ZŠ s MŠ Komenského 133 Šoporňa OFDMS na ZŠ s MŠ Šoporňa
               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

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

               900,00 € 
               100,00 € 

Gymnázium, Hubeného ,  Bratislava Hľadáme olympijské nádeje                900,00 € 
               100,00 € 

ZŠ s MŠ Krajné, 916 16 Krajné 173 Olympijský týždeň v škole                900,00 € 
               100,00 € 

Gymnázium, ul. 1. mája 8, Malacky Školské olympijské hry - floorbal                900,00 € 
               100,00 € 

Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava Olympijská Vazka                900,00 € 
               100,00 € 

Stredná odborná škola, Bratislavská cesta 10, 945 
25 Komárno Deň olympijských nádejí                900,00 € 

               100,00 € 

Základná škola Andreja Radlinského Kúty Školská olympiáda                900,00 € 
               100,00 € 

Základná škola F. E. Scherera, E. F. Scherera 40, 
92101 Piešťany Športom ku zdraviu                900,00 € 

               100,00 € 
Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36,934 80 
Levice Balančné pomôcky                900,00 € 

               100,00 € 
Základná škola s materskou školou, Školská 22, 
Svätý Peter Svätopeterský olympijský festival                900,00 € 

               100,00 € 
Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, 
Bratislava Najšportovejšia trieda                900,00 € 

               100,00 € 

Stredná zdravotnícka škola, Nitra Olympiáda hviezd a hviezdičiek                900,00 € 
               100,00 € 

Základná škola Podzámska 35 Hlohovec Šport bez hraníc                900,00 € 
               100,00 € 

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

               100,00 € 
Základná škola, Ulica Kornela Mahra 11, 917 08 
Trnava Fair play                900,00 € 

               100,00 € 

Základná škola, Hlavná 86, Pusté Úľany Náš Deň olympizmu                900,00 € 
               100,00 € 
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ZŠ s MŠ Ružindol, Ružindol č. 3, 919 61  Ružindol OFDMS - Ružindolské olympijské aktivity                900,00 € 
               100,00 € 

Gymnázium J. Hollého na Hlinách 7279/30, Trnava Gym - Holl - cyklokros štafeta do vrchu                900,00 € 
               100,00 € 

Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie KONVERGENCIE -medzinárodný festival komornej 
hudby 2012

         22 500,00 € 
           2 500,00 € 

Nadácia - Centrum súčasného umenia Aukcia súčasného slovenského umenia 2012            9 000,00 € 
           1 000,00 € 

Accenture Nadačný Fond v Nadácii Pontis

Spoločnosť Accenture si v rámci svojej globálnej stratégie dala za cieľ zvýšiť do roku 2015 zručnosti štvrť milióna ľudí na 
svete, ktoré by im pomohli nájsť si nové zamestnanie. K myšlienke sa pridala aj slovenská pobočka, ktorej v naplnení tejto 
vízie pomáhame. Prostredníctvom Accenture nadačného fondu v Nadácii Pontis podporujeme rozvoj zručností u takých 
skupín ľudí, ktorí by sa na Slovensku zamestnali len veľmi ťažko.

Aké projekty sme podporili

Organizácia Projekt                Suma
Mensa Slovensko Zelená pre nadanie               133,85 €

Dom sociálnych služieb - Most, n.o. Asistencia v bývaní - Krok za krokom                200,00 € 

Gymnázium Michala M. Hodžu Naučme sa podnikať                160,00 € 

Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich Rozšírenie pracovného uplatnenia Nepočujúcich 
na Slovensku                191,01 € 

DETI DUNAJA Eko-tábor 3                200,00 € 

 Linka detskej istoty pri SV UNICEF Pracovať a žiť v zahraničí alebo ako sa „nechytiť 
do siete“ globalizácie              143,15 € 

AMAVET klub 928 Podnikanie nie je veda                200,00 € 

Divé maky Projekt Jarovnice            4 500,00 € 

Liga za ľudské práva Dajme prácu utečencom            4 500,00 € 

Stredisko evanjelickej diakonie - Dom na polceste, 
Veľký Slavkov

Poľnohospodárska farma – štart

Venujme im komplexnú starostlivosť

           4 500,00 €   
 500 €

Občianske združenie PRO VIDA Štart Plus            4 500,00 € 

Maják Trest ako možnosť            4 500,00 € 

AmCham Charity Drive 2012 Americká obchodná komora v SR            1 000,00 € 

Art Festival BLAF 2012 Nadácia - Centrum súčasného umenia                500,00 € 

Cena za najlepšiu diplomovú prácu Fakulta informatiky a IT STU Ba            2 000,00 € 
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Slovenské krízové centrum DOTYK ALTERNA                300,00 € 

Maják Omega                400,00 € 

Liga za ľudské práva Nový začiatok                300,00 € 

M.A.G. občianske združenie Hlinený svet 148,00 €

Slovenský zväz telesne postihnutých Pracovná a sociálna integrácia občanov s ťažkým 
telesným postihnutím                200,00 € 

UK, Fakulta matematiky, fyziky a IT Kroky k úspechu -             750,39 € 

Mensa Slovensko Zelená pre nadanie                  57,46 € 

Claudianum n. o. Materiál do textilnej dielne                129,87 € 

Občianske združenie PRO VIDA Buddy            1 800,00 € 
               200,00 € 

P-MAT, n.o. Khan Academy v slovenčine            1 800,00 € 
               200,00 € 

Linka detskej istoty pri SV UNICEF Follow up: Pracovať a žiť v zahraničí alebo ako „sa 
nechytiť do siete globalizácie            1 660,21 € 

Rodinné centrum Ráčik Hurá do práce                900,00 € 
               100,00 € 

Miestne združenie YMCA Nesvady Daj si šancu - vzdelávaj sa!            1 775,70 € 
               197,30 € 

Depaul Slovensko Pracovná terapia ako cesta k uplatneniu sa na trhu 
práce

           1 800,00 € 
               200,00 € 

Občianske združenie Záhrada Ruky mám            1 800,00 € 
               200,00 € 

CENTRUM NADANIA n.o. Sociálny tréning v škole pre úspech v živote                909,13 € 
               101,02 € 

Proti prúdu Nota bene            1 800,00 € 
               200,00 € 

Klub Detskej Nádeje Kardiotábor 2012 - Pre viac šancí                900,00 € 
               100,00 € 

Divé maky Projekt Jarovnice            1 443,75 € 
           1 933,18 € 

Manageria Manageria Leadership Program            2 000,00 € 

Nadačný fond Slovenských 
elektrárni v Nadácii Pontis

Slovenské elektrárne sa cez svoj nadačný fond zameriavajú 
na tri kľúčové oblasti podpory. Jednou z nich je téma 
bezdomovectva a bývania pre marginalizované skupiny 
obyvateľov. Z fondu podporujeme aj ekologický prístup a 
energetickú efektívnosť v obciach, ktoré sa nachádzajú 
v okolí závodov Slovenských elektrární. Rozvíjame tiež 
vzdelávanie cez podporu výskumných projektov  študentov 
stredných a vysokých škôl vedecko-technických odborov.
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Aké projekty sme podporili

Organizácia Projekt Suma
Csaba Vass Vodíkový palivový článok 447,30 €

49,70 €
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým 
postihnutím internátna

Povrchové teploty plôch vo vykurovaných 
priestoroch

138,96 €
15,44 €

AMAVET, Asociácia pre mládež, vedu a techniku Návšteva nositeľa nobelovej ceny za fyziku na 
Slovensku

13 500,00 €
1 500,00 €

DEPAUL SLOVENSKO, n.o. Zabezpečenie prevádzky nízkoprahových 
zariadení pre ľudí bez domova 7 200,00 €

Nadácia Prameň benefičný koncert Večer ľudí dobrej vôle 7 200,00 €
800,00 €

Obec Kokava nad Rimavicou Náučný chodník Ipeľ - tretia etapa 9 000,00 €
1 000,00 €

Divadlo bez domova Festival ERROR 6 300,00 €

Mestské zásahy Klenovec Spolu 2012 1 994,10 €
255,60 €

Nadácia - Centrum súčasného umenia Bratislava Art Festival - BLAF 2012 9 900,00 €
1 100,00 €

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu 
(ACEC) 4. ročník Gypsy Spirit 2012 18 000,00 €

2 000,00 €
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nováky Zmena vykurovania v rímskokatolíckom kostole 

Nováky 8 100,00 €

Mesto Prievidza
Rekonštrukcia Základnej školy na Malonecpalskej 
ulici na energeticky úsporný vzdelávací komplex – 
II. etapa         

8 550,00 €

Obec Vojany Inštalácia slnečných kolektorov na vykurovanie a 
ohrev TÚV v Materskej škole vo Vojanoch 5 400,00 €

Mesto Liptovský Hrádok Výmena svietidiel pre úsporné osvetlenie 
podchodu 7 650,00 €

Obec Veľké Kostoľany Zdravotné a ekologické stredisko Veľké Kostoľany 8 100,00 €

Obec Lehota pod Vtáčnikom Výmena výplňových konštrukcií v objekte 
materskej školy Lehota pod Vtáčnikom 8 550,00 €

Obec Čifáre Zateplenie budovy a výmena okien VZ 8 280,00 €

Mladí vedci Slovenska Scientia Pro Futuro 2012 3 240,00 €

Mesto Veľké Kapušany  Materská škola P.O.Hviezdoslava vo Veľkých 
Kapušanoch  -  Zvýšenie energetickej efektívnosti 5 940,00 €

Obec Žlkovce Výmena okien na obecnom úrade Žlkovce 7 200,00 €

Obec Veľké Kozmálovce Rekonštrukcia verejného osvetlania 7 290,00 €

Obec Malé Kozmálovce Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Malé 
Kozmálovce 7 650,00 €

Obec  Malé Vozokany Úspora energie na vykurovanie objektu OcÚ Malé 
Vozokany 7 290,00 €

Divadlo bez domova LaborA 15 390,00 €
Člověk v tísni o.p.s. pobočka Slovensko, anglický 
názov People in Need

Program bývania - asistencia bývania v rómskej 
osade v obci Kojatice 22 500,00 €

Proti prúdu Nota bene 11 610,00 €

Depaul Slovensko
Podpora modelu siete nízkoprahových zariadení 
poskytujúcich základné služby pre ľudí bez 
domova.

22 500,00 €

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov 
Úsmev ako dar Vzdelávaním k úspechu 4 500,00 € 

Nadácia pre deti Slovenska               Energia deťom 7 200,00 €

AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku I-SWEEEP 2013 2 700,00 €

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska 4 000,00 €

Obec Kokava nad Rimavicou                       Náučný chodník Ipeľ 1 000,00 €
Združenie športovej medicíny          

 
Zdravý šport pre všetkých 1 000,00 €

Slovenské krízové centrum DOTYK INTEGRA / vrátenie grantu 7 985,50 €
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Spojená škola Využitie fotovoltaiky v záhradnej architektúre  424,80 €
47,20 €

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita 
Komenského Farnsworthov fúzor 450,00 €

6,60 €
SOŠ polytechnická Prievidza Rekonštrukcia osvetľovacej sústavy na chodbách 

školy
450,00 €

50,00 €
SOŠ drevárska Krásno nad Kysucou Antropogénny vplyv na kvalitu vody v rieke Kysuca 414,00 €

46,00 €
SOŠ drevárska Krásno nad Kysucou Monitoring pH v zrážkových vodách na území 

Kysúc
387,00 €

43,00 €
Gymnázium Nepodceňujme UV žiarenie! 443,79 €

49,31 €
Gymnázium Jána Chalupku Monitoring Ca2+, Mg2+ a pH pitnej vody v okolí 

Brezna
450,00 €

50,00 €
Amavet klub 727 pri Gymnáziu v Krompachoch Hráme sa  a poznávame alternatívne zdroje 

energie
444,15 €

49,35 €

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Animálny model demencie a deficity pamäte u 
Long-Evans potkanov zhodnotené behaviorálnymi 
úlohami

450,00 €
50,00 €

Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
Fakulta elektrotechniky a informatiky CERN Accelerator School 1 125,00 €

125,00 €
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, UJFI Fyzika na kolesách 5 400,00 €

600,00 €
Mestské zásahy Klenovec Spolu 2012 696,90 €

43,40 €
Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - 
Vzdelanie a zdravie pre všetkých

Pomoc zdravotne hedikepovaným deťom v 
školských zariadeniach a pri rehabilitačných 
činnostiach

1 500,00 €

Dolnooravská nemocnica MUDr. L.N.Jégého Dolný 
Kubín Prístrojové a materiálne zabezpečenie pre ODCH 600,00 €

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany Zlepšenie diagnosticko-terapeutických postupov v 
reumatologii 600,00 €

AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku I-SWEEEP 240,00 €

Mladí vedci Slovenska Scientia Pro Futuro 2011 360,00 €

Nadačný fond Dell v Nadácii 
Pontis

Spoločnosť Dell sa prihlásila k dlhodobému päťročnému 
záväzku podpory občianskeho združenia Návrat a to 
prostredníctvom podpory Venture Philanthropy fondu, 
cez ktorý podporuje organizáciu nielen finančne, ale 
aj poskytovaním svojho know-how na podporu rozvoja 
združenia. Cez nadačný fond pomáhame rozvíjať 
komunitný projekt na rozvoj a zveľadenie Medickej 
záhrady, na úprave ktorej sa pravidelne podieľajú aj 
zamestnanci spoločnosti.

Aké projekty sme podporili

Organizácia Projekt                Suma

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Oživme Medickú záhradu!
         18 000,00 € 
           2 000,00 € 
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Nadačný fond ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis

V roku 2012 bola ukončená činnosť Nadačného fondu ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis, a to z dôvodu vzniku 
a činnosti novozaloženej ČSOB nadácie. Počas roka sme však zrealizovali zamestnanecký grantový program na podporu 
organizácií, ktoré sú zamerané na vzdelávanie, podporu športu, úpravu a oživenie verejného priestranstva ako aj na 
ochranu a tvorbu životného prostredia. 

Aké projekty sme podporili

Organizácia Projekt                Suma

Liga za ľudské práva Dajme prácu utečencom                200,00 € 

Stredisko evanjelickej diakonie - Dom na polceste Poľnohospodárska farma - štart                200,00 € 

Občianske združenie PRO VIDA Štart Plus                178,00 € 

Maják Trest ako možnosť                130,00 € 

Združenie na záchranu Zborovského hradu Historická cesta a dubová aleja na Zborovský hrad                200,00 € 

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej Messi, Ronaldino, Škrtel v materskej škôlke                125,80 € 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Krajské 
stredisko

Zvýšenie finančnej gramotnosti u zrakovo 
postihnutých mladých ľudí                175,28 € 

OZ Hrad Tematín Severák                  80,00 € 

Miestne Združenie YMCA Staré Mesto Zmysluplné využitie voľného času pre deti a 
mládež.                197,70 € 

Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o. Pomôcť rodinám pri terapii                100,00 € 
Športový klub zdravotne postihnutých Ďumbier 
Lopej Zimný monoski výcvikový tábor pre vozíčkárov                157,50 € 

UP-Down syndrom Rekondičný víkend „Hľadači pokladov“                185,80 € 

Orbis Institute Bicykle na hranie                187,97 € 

Základná škola Bobrovec Pod modrou oblohou                140,00 € 

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia Park hrania a oddychu Modra (PHOM)                200,00 € 

OZ Centrum pre rodinu - Nitra Uzdravme rodiny - uzdravíme spoločnosť                169,50 € 

Združenie KAMPINO PLUS, občianske združenie Pomôž mi, aby som to urobil sám!                200,00 € 

Nadačný fond Stredoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis

Nadačný fond Stredo-
slovenskej energetiky v  
Nadácii Pontis realizuje 
časť svojich filantropických 
aktivít prostredníctvom sú-
ťaže pre svojich zamest-
nancov Jazdím bez nehôd.
Cieľom súťaže je zapojiť 
vodičov Stredoslovenskej 
energetiky do celoročnej 

aktivity – jazdy bez ne-
hôd, na konci ktorej majú 
možnosť spolurozhodovať 
o podpore projektov ne-
ziskových organizácií so 
zameraním na ochranu 
zdravia, rozvoj nemotoro-
vej dopravy alebo rozvoj 
dopravných ihrísk.
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Aké projekty sme podporili

Organizácia Projekt                Suma

Obec Vysoká nad Kysucou Vybudovanie dopravného ihriska pri ZŠ E. A. 
Cernana

           4 104,00 € 
               456,00 € 

Mesto Krupina Učíme sa jazdiť bez nehôd            4 398,00 € 
               488,00 € 

Občianske združenie Púpavienka Začínam jazdiť a bez nehody            2 375,10 € 
               263,90 € 

Základná škola, Nám. mladosti 1, 010 15 Žilina Bezpečne na bicykli            2 970,00 € 
               330,00 € 

Spojená škola, Oslobodenia č.165, Belá Dopravné ihrisko Belianček            5 004,00 € 
               556,00 € 

Mesto Martin Cyklotrasa po tankovej ceste v Turci            2 520,00 € 
               280,00 € 

Základná škola Lodno 67 Dopravná výchova - mladí záchranári            2 929,50 € 
               325,50 € 

Nadačný fond Tesco 
Stores SR v Nadácii 
Pontis 

Tesco sa zameriava na ochranu 
životného prostredia. V rámci 
nadačného fondu podporuje projekty 
neziskových organizácií, samospráv 
a škôl, ktoré robia realizujú projekty 
zamerané na úpravu mestskej 
zelene, recykláciu a podporu miestnej 
komunity.  

Aké projekty sme podporili

Organizácia Projekt                Suma

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

               350,00 € 
           3 150,00 € 

Združenie Slatinka Zvolenský Central park            2 250,00 € 
               250,00 € 

Mesto Nové Mesto nad Váhom Rekultivácia a výsadba zelene v parku                200,00 € 
           1 800,00 € 

Základná škola Jozefa Cígera Hronského Zelená zóna v školskou areáli            1 350,00 € 
               150,00 € 

LEUSTACH Revitalizácia parku židovského cintorína            2 578,86 € 
               286,54 € 

OZ PAPAVERO NÁBREŽIE PRE ODDYCH                  60,00 € 
               540,00 € 

Mesto Lučenec Zdravšie mesto Lučenec                150,00 € 
           1 350,00 € 

Materská škola Limbová 26 Zelený raj                350,00 € 
           3 150,00 € 

MŠ Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava KURIKULÁRNY PROJEKT „Príroda sa prebúdza“                100,00 € 
               900,00 € 

Mesto Šaľa Spoločne pre čisté verejné priestranstvá v Šali - 
Veči

               900,00 € 
               100,00 € 

Mesto Nové Zámky Zelený park            3 594,80 € 
               399,43 € 

Obec Chorvátsky Grob Revitalizácia detského ihriska na školskom dvore            3 600,00 € 
               400,00 € 
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Mesto Vranov nad Topľou Revitalizácia zelene v MŠ Kukučínova                200,00 € 
           1 800,00 € 

Mesto Hnúšťa Skrášlime si park                670,50 € 
                 74,50 € 

Súkromná základná škola waldorfská Ekoland            2 700,00 € 
               300,00 € 

Základná škola Júliusa Juraja Thurzu Škola galériou                200,00 € 
           1 800,00 € 

Mesto Trebišov „Nová zeleň na sídlisku - viac detí na pieskovisku“            1 800,00 € 
               200,00 € 

Materská škola Zástranie Bezpečné hry detí - úprava detského ihriska            1 890,00 € 
               210,00 € 

Rodičovské združenie pri Materskej škole 
Ondrášová Separujme spolu!            1 170,00 € 

               130,00 € 
Slovenský skauting 112. zbor Prameň Prešov - 
Sekčov Zdravý park v betónovej džungli                385,10 € 

           3 465,90 € 

LUXOR n.o Úprava detského ihriska LUXOR                185,00 € 
           1 665,00 € 

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto Separujeme na Kuchajde                250,00 € 
           2 250,00 € 

Nitriansky horský spolok Jarné čistenie Zobora            1 890,00 € 
               210,00 € 

Základná škola, Bystrická cesta 14, Ružomberok, Recyklujme, chráňme a žime v zelenom svete                200,00 € 
           1 800,00 € 

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o. Záhrada - priestor pre oddych a hry            3 150,00 € 
               350,00 € 

Mestská časť Bratislava Ružinov Cyklotrasy do Ružinova            2 700,00 € 
               300,00 € 

Združenie rodičov pri Základnej škole, Krymská 5 Zdravšia škola, zdravšie mesto, zdravší svet.            2 700,00 € 
               300,00 € 

Mesto Banská Bystrica „MOSTY, KTORÉ SPÁJAJÚ NIE LEN BREHY“            2 250,00 € 
               250,00 € 

Mikroregión Krupinská planina V sedle bicykla za poznaním a prírodou            2 459,83 € 
               273,31 € 

Oikos, n. o. Centrum Samorast - pôda, projekt „Živá zem“                150,00 € 
           1 350,00 € 

Občianske združenie Zámoček Naša Zámocká záhrada - naše návyky - naša 
komunita

           2 250,00 € 
               250,00 € 

OZ Mulica Cyklodielňa Recykel            1 890,00 € 
               210,00 € 

Mesto Moldava nad Bodvou Stromy pre život, kvety pre radosť            1 350,00 € 
               150,00 € 

Mesto Kráľovský Chlmec Central Park v meste Kráľovský Chlmec                300,00 € 
           2 700,00 € 

Materská škola Čarovná záhrada                200,00 € 
           1 800,00 € 

TRIPTYCH HidePark - revitalizácia 2b            3 465,00 € 
               385,00 € 

Špeciálna základná škola-Speciális Alapiskola Chceme prírodu vidieť, počuť a cítiť                630,00 € 
                 70,00 € 

Základná škola,  Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto 
nad Váhom Zelená zdravému prostrediu            1 800,00 € 

               200,00 € 

Mesto Púchov Zelená karta            1 980,00 € 
               220,00 € 
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Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis

PwC podporuje cez svoj Zamestnanecký program iniciatívy svojich zamestnancov, ktorí chcú pomáhať okolitej komunite 
a ktorí sa zapájajú do aktivít rôznych občianskych združení. 

Aké projekty sme podporili

Organizácia Projekt Suma
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Gelnici Spájame sa so svetom... 119,25 €

Ochrana dravcov na Slovensku Výstavba voliéry pre hendikepované živočíchy
78,77 €
21,23 €

DEPAUL SLOVENSKO Zdravotnícky materiál pre bezdomovcov 100,00 €

Organizacia pomoci telesne postihnutej mladeze Šport nás spája 149,99 €

Obecný úrad Hodruša-Hámre Drevená stavba a rozšírenie informačnej 
infraštruktúry projektu BAJKOM K TAJCHOM 100,00 €

EURÓPSKY ŠKÔLKAR Malé dopravné ihrisko pre deti 49,58 €

Rodinné centrum Ráčik Pomôž mi, aby som to zvládol sám 100,00 €

3lobit Profesijné uplatnenie osôb s poruchami 
autistického spektra 100,00 €

Púpava - pedagogicko-psychologické služby, n.o. Kukučky 100,00 €

Občianskom združení Barlička - Praktická škola Aj malý krok znamená pre nás veľa ! 150,00 €
ZŠinternátna pre žiakov s narušenou 
komunikačnou schopnosťou Prekonávame rečové bariéry 900,00 €

Združenie na záchranu hradu Revište Stavba dreveného skladu na náradie a materiál na 
hrade Revište 900,00 €

Dss-MOST, n.o. Dokážeme viac 900,00 €

Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Slovensko KaPo (Kariérne poradenstvo) 900,00 €

Denné Centrum Frézia Partizánske n.o. Spoločne to zvládneme 900,00 €

Lorien Otec a syn 900,00 €

Inštitút Krista Veľkňaza Farma Nádej 900,00 €

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR Integračný pobyt pre deti a dospelých ľudí so 
svalovou dystrofiou 1 350,00 €

Relevant, n.o. Spolu dokážeme viac 1 350,00 €

Križovatky,n.o., Azylove centrum Betánia výmena okien 1 800,00 €
200,00 €
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Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis 

Johnson Controls utlmil svoje aktivity v rámci fondu. V malej miere sa venuje podpore projektov v sociálnej, 
environmentálnej, vzdelávacej a kultúrnej oblasti. Dlhodobo podporuje neziskovú organizáciu Dom Svitania v Jakubove a 
mentálne a zdravotne postihnutých mladých ľudí, ktorí pracujú v chránených dielňach. 

Aké projekty sme podporili

Organizácia Projekt                Suma

Základná škola Envirooko v Javorníkoch
               998,24 € 
               110,92 € 

občianske združenie Pro Vida Buddy - Tvoj kamoš
               998,24 € 
               110,92 € 

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

Zabezpečenie bezbariérovosti a bezpečnosti v 
PRIME

               998,24 € 
               110,92 € 

Nadácia Horský park Komunikačné tabule v Horskom parku 2012
               998,24 € 
               110,92 € 

Dom Svitania, n.o. OLYpmICS Slovakia 2012 972,00 €
108,00 €

Nadačný fond SLSP v Nadácii Pontis

Novovzniknutý nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis podporil koncom roka 2012 niekoľko vybraných 
projektov. Väčšina jeho aktivít sa viazala na prípravu série grantových programov vyhlásených v roku 2013. 

Aké projekty sme podporili

Organizácia Projekt                Suma
Občianske združenie Slovan - ženský futbal turnaj žiačok Slovenská sporiteľňa  - Girls Cup 

2012                313,20 € 

Slovenské hnutie špeciálnych olympiád Svetová zimná špeciálna olympiáda – 
PyeongChang 2013            4 500,00 € 

Pomoc ohrozeným deťom Poradenstvom k zvýšenej kvalite života            1 927,80 € 

Štúdio LS, n.o. Podpora projektov Štúdia L+S 2013          45 000,00 € 

Nadačný fond Lenovo 
v Nadácii Pontis

Spoločnosť Lenovo sa v rámci svojho 
nadačného fondu zameriava na 
podporu detí a dospelých s poruchami 
autizmu. Ide predovšetkým o rozvoj 
alternatívnej komunikácie s pomocou IT 
techniky pre autistov, ktorí majú vážne 
narušenú komunikačnú schopnosť.

Okrem nadačných fondov sme 
spravovali tri účelové nadačné fondy 
a tri programy: 

•	 Fond pre transparentné 
Slovensko 

•	 DobraKrajina.sk fond, pod 
ktorým funguje aj verejná 
zbierka a charitatívny 
program Srdce pre deti

•	 Venture Philanthropy fond
•	 Darcovský program 

Samsung
•	 Program Advokáti pro bono
•	 Program Hlavy pomáhajú

Nadačný fond 
Honeywell v Nadácii 
Pontis

Honeywell sa minulý rok zameral na 
podporu najväčšieho podujatia firemného 
dobrovoľníctva Naše Mesto v Partizánskom. 
Vďaka spoločnosti sa podarilo do najväčšej  
dobrovoľníckej akcie v strednej Európe 
zapojiť aj ďalšie firmy z mesta, ktoré spoločne 
pomáhali školám, neziskovým organizáciám 
a rôznym združeniam. 
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Firmy spoločne bojujú 
proti korupcii
Fond pre transparentné Slovensko vznikol z iniciatívy členských firiem 
združenia Business Leaders Forum. Jeho cieľom je rozvíjať etiku, transparentnosť, 
demokraciu a zdravé podnikateľské prostredie na Slovensku formou 
inštitucionálnej podpory watchdogových organizácií. V prvom ročníku sme 
z fondu podporili organizácie Alianciu Fair-play, Via Iuris, Health Policy Institut 
a Transparency International Slovensko sumou 50-tisíc eur. Tým, že sa tieto 
mimovládne organizácie dlhodobo venujú odhaľovaniu korupcie a vyvíjajú tlak 
na systémové opatrenia, ktoré podporujú etické a hospodárne spravovanie vecí 
verejných v našej krajine, sú dôležitou súčasťou posilňovania demokracie a 
zdravého prostredia pre ekonomický rozvoj.

Aké projekty sme podporili

Organizácia Projekt                Suma

VIA IURIS Inštitucionálny rozvoj a finančná udržateľnosť 
organizácie               18 000,00 €

Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – 
Health Policy Institute

Analýza čakacích listín a korupcie v Slovenskom 
zdravotníctve 6 300,00 €

Aliancia Fair-play, o.z. Udržanie nezávislej občianskej kontroly moci na 
Slovensku 9 315,00 € 

Transparency International Slovensko Inštitucionálny, organizačný a finančný rozvoj TIS 11 700,00 € 
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DobraKrajina.sk 
mení tvár Slovenska
V nadácii úspešne pokračoval darcovský program Dobrá krajina. Ide 
o darcovský sociálny portál DobraKrajina.sk, cez ktorý môžu ľudia 
podporovať projekty, ktoré sú im najbližšie. Spoločne menia tvár Slovenska 
na aktívnu, vzdelanú, solidárnu, zelenú a kultúrnu krajinu. Darcovia minulý 
rok podporili viac ako 50 neziskových organizácií v sume 84 405 eur. 
Projekty preveruje, vyberá a priebežne monitorujú členovia správnej rady. 
Darca si môže vybrať, projekt z akej oblasti alebo regiónu ho zaujíma. 

 

Vybrané príbehy, 
ktorým sme pomohli
•	 Domka – združenie saleziánskej 

mládeže v Bratislave už dlhodobo 
spolupracuje s rómskou 
komunitou v Plaveckom Štvrtku. 
Projektom Misie v rómskej 
osade sa najmä u detí snažili 
zmeniť ich postoj k hodnotám, 
vzdelaniu, dôležitosti vlastnej 
práce. Dobrovoľníci z Domky 
organizovali mesačne 
doučovania pre 50 detí, šesť 
športových a dve kultúrne 
podujatia. Počas prázdnin sa 
s deťmi stretli v letnom tábore. 
Záujem detí o vzdelávanie 
vzbudzujú najmä cez spoločné 
výlety a akcie. 

•	 V útulku Depaul Slovensko 
nachádza denne strechu nad 
hlavou 180 ľudí bez domova, 
ktorí sú často chorí, imobilní 
a bojujú s rôznymi ťažkosťami. 
Darcovia ich mohli podporiť 
v rámci projektu Raňajky a čistá 
bielizeň pre ľudí bez domova. 
Vďaka podpore darcov majú 
zabezpečený nocľah a raňajky, 
čím sú aspoň o kúsok bližšie k 
dôstojnému životu. Celodennú 
starostlivosť minulý rok dostalo 
93 imobilných a chorých ľudí 
bez domova, rozdalo sa im vyše 
10-tisíc raňajok a poskytlo cez 
5 000 čistých diek a posteľnej 
bielizne. 

•	 Pre hluchoslepých klientov 
v košickom Majáku je 
neverbálna komunikácia 
veľmi dôležitá. Ich zážitky, 
emócie a túžby mohli ľudia 
zažiť prostredníctvom 
výstavy, ktorú zorganizovali 
v januári 2012 v Košiciach. 
Darcovia ich podporovali 
v rámci projektu Umenie 
rukami hluchoslepých ľudí. 
Skupina 8 hluchoslepých 
klientov z Majáka sa 
zúčastnila 80 tvorivých 
stretnutí, vďaka ktorým 
vytvorili takmer 250 
maliarskych a sochárskych 
diel.

http://www.DobraKrajina.sk
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/misie-v-romskej-osade.html
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/misie-v-romskej-osade.html
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/ranajky-a-cista-bielizen-pre-ludi-bez-domova.html
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/ranajky-a-cista-bielizen-pre-ludi-bez-domova.html
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/umenie-rukami-hluchoslepych-ludi.html
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/umenie-rukami-hluchoslepych-ludi.html
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•	 Občianske združenie Pro 
Vida pripravilo pre 500 detí 
so sluchovým postihnutím 
divadelné predstavenie 
Luskáčik, kde sa obraz spojil 
s posunkovou rečou. Vďaka 
hudobnému doprovodu sa učili 
vnímať vibrácie a kontrastné 
prvky. Ľudia ich mohli podporiť 
cez projekt Hudobno–
divadelné predstavenie pre 
nepočujúcich.

•	 Cudzinci a azylanti to nikde 
nemajú ľahké. Ak sa chcú 
začleniť do spoločnosti, musia 
sa predovšetkým učiť nový 
jazyk a zvykať si na prostredie, 
v ktorom žijú. DobraKrajina.
sk pomohla 20 utečencom 
v rámci projektu Dajme šancu 
utečencom, ktorým Liga za 
ľudské práva pripravila kurzy 
slovenčiny a  rekvalifikačné 
kurzy.

•	 Rodičia autistických detí 
nepoznajú oddych. So 
svojimi deťmi trávia všetky 
voľné chvíle, čo sa prejavuje 
sa aj na zlom zdravotnom 
stave a psychickej pohode 
rodičov. Vďaka DobraKrajina.
sk a projektu Bez rodičov 
pre rodičov dostali rodičia 
príležitosť umiestniť počas 
víkendu svoje deti do 
Autistického centra Andreas. 
Rodičia tak mohli načerpať 
nové sily relaxovať bez 
obáv, že o ich dieťa nebude 
postarané. Pre Jakuba, Edinu, 
Alinu a Magdu terapeuti 
zorganizovali 4 víkendové 
pobyty a pre Edinu jeden 
celotýždňový pobyt. 

•	 V rámci projektu 
Podpajštúnske korzo a jeho 
torzo sa podarilo vyčistiť 
okolie studničky a pripraviť 
terén pre osadenie altánku. 
Dobrovoľníci z občianskeho 
združenia Pajštún vynovili 
ohnisko a vymysleli sedenie 
na pníkoch na turistami často 
navštevovanom mieste. Pre 
deti pribudla nová lezecká 
stena a na Pajštúnskom rínku 
pribudla informačná tabuľa.

•	 Známy violončelista Jozef 
Lupták prišiel so zaujímavým 
projektom House 
koncerty. Jeho cieľom 
bolo zorganizovať koncerty 
v rôznych mestách na 
Slovensku, priviesť miestnych 
ľudí k počúvaniu hudby 
a podporiť ich komunitný 
život. Spolu sa mu podarilo 
zorganizovať 5 koncertov a 26 
detí sa zúčastnilo hudobných 
workshopov. 

•	 Prostredníctvom podpory 
projektu Acces – prístup 
pre nás sa mohli ľudia, 
ktorí užívajú drogy, pracujú 
v sex biznise a ľudia bez 
domova viac dozvedieť o 
svojom zdravotnom stave 
a možnostiach, ako sa 
chrániť pred HIV a TBC. 
Projekt mal veľký význam aj 
z hľadiska verejného zdravia. 
OZ Odyseus uskutočnilo  
vďaka DobraKrajina.sk 
332 testovaní, poradenstvo 
a odborné konzultácie 
v oblasti prevencie pred 
nakazením. Do projektu sa 
zapojilo 29 odborníkov, ktorí 
sa venujú téme nákazy HIV 
a 10 terénnych sociálnych 
pracovníkov.

http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/hudobno-divadelne-predstavenie-pre-nepocujucich.html
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/hudobno-divadelne-predstavenie-pre-nepocujucich.html
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/hudobno-divadelne-predstavenie-pre-nepocujucich.html
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/dajme-sancu-utecencom.html
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/dajme-sancu-utecencom.html
file:///C:/Users/yosephric/Desktop/PONTIS%202013/../../../gabika.zubrikova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EL8C759K/odičia autistických detí nepoznajú oddych. So svojimi deťmi trávia všetky voľné chvíle, pretože sa o ich problémovo správajúce dieťa nedokáže postarať ani najbližšia rodina. Prejavuje sa to negatívne aj na zdravotnom stave a psychickej pohode rodičov. Vďak
file:///C:/Users/yosephric/Desktop/PONTIS%202013/../../../gabika.zubrikova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EL8C759K/odičia autistických detí nepoznajú oddych. So svojimi deťmi trávia všetky voľné chvíle, pretože sa o ich problémovo správajúce dieťa nedokáže postarať ani najbližšia rodina. Prejavuje sa to negatívne aj na zdravotnom stave a psychickej pohode rodičov. Vďak
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/podpajstunske-korzo-a-jeho-torzo.html
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/podpajstunske-korzo-a-jeho-torzo.html
http://www.dobrakrajina.sk/vyzvy/house-koncerty-dostanme-hudbu-do-miest.html
http://www.dobrakrajina.sk/vyzvy/house-koncerty-dostanme-hudbu-do-miest.html
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/access-pristup-pre-nas.html
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/access-pristup-pre-nas.html
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•	 Stačí dobrá organizácia a 
zopár šikovných rúk, ktorí 
sú ochotní venovať svoj čas 
skrášleniu svojho okolia. 
Vďaka projektu Zachráňme 
Starý Hornád mohla 
pokračovať  revitalizácia 
Hornádu. Počas nej aj 
DobraKrajina.sk prispela 
k vyčisteniu územia a 
výstavbe altánku, ako aj 
k výsadbe ďalších drevín. 

•	 Majú čo jesť, kde spať, je 
o nich dobre postarané. 
Starí ľudia, klienti domovov 
sociálnych služieb sa veľmi 
tešia akémukoľvek kontaktu 
s ľuďmi z vonkajšieho 
prostredia. Je pre nich veľmi 
dôležité mať pocit, že aj 
oni môžu byť ešte užitoční. 
Dobrovoľníci z Renovatio 
– Nova mohli aj vďaka 
podporenému projektu 
Aktívny dobrovoľník 
v hospici pravidelne 

navštevovať týchto 
opustených ľudí a venovať 
sa im. 

•	 Ak v našej krajine niekto 
upozorní na prešľapy, 
korupciu a ignoranciu 
mocných, často čelí 
vyhrážkam, trestným 
oznámeniam a od okolia sa 
mu dostáva len málo podpory. 
Aliancia Fair – Play a Via 
Iuris každý rok ocenením 
Biela vrana vyzdvihujú ľudí, 
ktorí majú odvahu povedať 
to, čo si iní len myslia. Päť 
ročníkov ukázalo, že Biela 
Vrana vyvoláva diskusiu 
o hlbších problémoch 
spoločnosti, dodáva energiu 
a oporu v ďalšom úsilí. Aj 
vďaka projektu Podporte 
Biele vrany mohla aliancia 
odovzdať tri ďalšie ocenenia 
a zorganizovať štyri diskusie 
a vzbudiť záujem ľudí o túto 
tému.

Na festival Pohoda sme priniesli charitatívnu 
kaviareň 

Charitatívna Kaviareň DobraKrajina.sk fungovala na festivale 
aj minulý rok. Ponúkali sme v nej kávu, čerstvé croissanty, 
ľadové frappé a v horúcom počasí išla najviac na dračku 
bazová limonáda. 

V kaviarni DobraKrajina.sk sa za príspevok 2 až 2,5 eur rozdalo 3 300 káv, 
1 300 bazových limonád a 2 500 čerstvých croissantov. Na dobré projekty 
neziskových organizácií sa tak vyzbieralo 17 087, 61 eur. Výťažok putoval 
medzi sedem neziskoviek, ktoré kaviareň zastrešovali - Nadácia Pontis, 
Nadácia Provida, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Stanica 
Žilina-Záriečie, občianske združenie Návrat, Domka – Združenie saleziánskej 
mládeže a Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie. Prácu za barom 
si vyskúšala držiteľka Bielej vrany Zuzana Melicherčíková, ale aj expremiérka 
Iveta Radičová. Nechýbal ani herec Juraj Kemka s manželkou Adrikou.

DobraKrajina.sk na pohode priniesla aj zaujímavé diskusie. Divadelné šialenstvo 
rozpútali žilinskí improvizátori 3T s trojicou originálnych nehercov z Nadácie 
Krajina harmónie, ktorá sa stará o znevýhodnených klientov. Neziskovky sa 
mohli prezentovať formou Filantropickej Pecha Kucha Night. Predstavené 
projekty sa týkali ocenenia Biela Vrana z dielne Aliancie Fair–Play, doučovania 
rómskych detí v osadách, žilinského nezávislého centra Stanica – Záriečie, 
ochrany lužných lesov, ale aj 4 500 detí, ktoré na Slovensku žijú bez rodiny 
a ktorým náhradné rodiny pripravuje občianske združenie Návrat. Ďalšie 
diskusie sa venovali stavu občianskej spoločnosti na Slovensku, ale aj vývoju 
demokracie v Tunisku či téme dobrovoľníctva a darcovstva.  

http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/zachranme-stary-hornad-revitalizacia.html
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/zachranme-stary-hornad-revitalizacia.html
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/aktivny-dobrovolnik-v-hospici.html
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/aktivny-dobrovolnik-v-hospici.html
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/podporte-biele-vrany-bojuju-proti-mocnym-aj-za-nas.html
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/podporte-biele-vrany-bojuju-proti-mocnym-aj-za-nas.html
http://www.nadaciapontis.sk/index.php?s-cv-contentID=17737&s-search-query=diskusia+na+Pohode&s-cv-assign=link


33

Ľudia sa rozdarovali aj na 
Vianoce

Čas adventu sme využili na vianočnú kampaň pre 
DobraKrajina.sk s názvom Rozdaruj sa na Vianoce. 
Každý darca, ktorý podporil chod portálu DobraKrajina.
sk aspoň sumou 10 eur, získal od Nadácie Pontis svoju 
karikatúru alebo karikatúru blízkej osoby. Darcovia sa do 
kampane zapojili aj viacnásobne. Celkovo sme rozdali 
119 karikatúr, čím ľudia podporili náš darcovský portál 
sumou 1 485 eur.

Členmi správnej rady fondu Dobrá krajina sú: 

Jarka Hargašová-Lajčáková 
Janko Kuric  
Táňa Pauhofová  
Michal Kaščák  
Tomáš Janovic  
Vladimír Bužek  

Lenka Surotchak  
Ján Orlovský  
Peter Škodný  
Peter Socha  
Pavol Haulík  
Peter Škodný

Projekty podporené v programe Dobrakrajina.sk 

Organizácia Projekt Suma

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí DOBRÁ NOVINA                425,45 €

Stanica Žilina-Záriečie, Truc sphérique oz Stanica kempuje pod Rondlom                164,11 € 

OZ Konvergencie Projekt „House-koncerty“            1 183,69 € 

Stanica Žilina-Záriečie, Truc sphérique oz Na krídle (klavír pre Stanicu)            1 902,00 € 

občianske združenie PRO VIDA Webový portál nielen pre Nepočujúcich - Posunky.
sk            3 753,13 € 

Maják n.o. Umenie rukami  hluchoslepých ľudí                258,00 € 
Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko 
Bratislava - Mamateyova MISIE v Rómskej osade                  60,00 € 

Proti prúdu NOTA BENE - z ulice do života                683,70 € 

Liga za ľudské práva Dajme šancu utečencom            1 923,13 € 

Autistické centrum Andreas n.o. Pre rodičov bez rodičov                189,84 € 

Slovenský skauting Dobré partie       2 930,95 € 

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí DOBRÁ NOVINA            47,00 € 
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 
(BROZ)

Dunajské luhy - vzácna a nepoznaná divočina na 
prahu veľkomesta       1 771,51 € 

Občianske združenie Štvorlístok deťom Letný tábor Štvorlístok deťom            23,38 € 

OZ Odyseus Access - prístup pre nás       1 485,81 € 

Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Slovensko DoT = doučovanie + tútoring          580,26 € 
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Srdce pre deti 
pomáha deťom 
v núdzi
Pod DobraKrajina.sk už druhý rok fungovala aj verejná zbierka 
a program Srdce pre deti. Ide o veľký charitatívny program 
denníka Nový Čas z vydavateľstva Ringier Axel Springer 
Slovakia a Nadácie Pontis zameraný na pomoc deťom v 
núdzi, či už so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením. 
Od prvého ročníka Srdca pre deti, ktorý odštartoval v roku 
2011, sme priamo alebo prostredníctvom nemocničných 
prístrojov a poskytnutých služieb pomohli vyše 7-tisíc deťom. 
Príbehy priamej pomoci v rodinách uverejňujeme na portáli 
Srdcepredeti.sk.

Minulý rok sme v rámci dvoch samostatných grantových 
výziev pomohli v 4 projektoch slovenských nemocníc a v 7 
projektoch neziskových organizácií, ktoré sa venujú deťom, 
v celkovej hodnote 398 930 eur. V decembri minulého roka 
sa tiež uskutočnil 2. ročník úspešného galavečera spojený s 
verejnou zbierkou, ktorý odvysielala TV JOJ. Vďaka divákom 
prišlo na konto Srdca pre deti spolu 575 653 eur. 

Slováci poslali 113 115 darcovských SMS v hodnote 5 
eur. Sumou 2 420 eur podporili galavečer darcovia priamo 
cez webový portál Srdcepredeti.sk. Mobilný operátor O2 
Slovensko v čase galavečera vďaka zbierke starých mobilov 
prispel sumou 7 658 eur. 

Režijné náklady charitatívneho programu hradilo 
vydavateľstvo Ringier Axel Springer Slovakia.

Kalvársky fond Zachráňme jeden z najohrozenejších skvostov 
sveta: štiavnickú Kalváriu         130,80 € 

Klub Detskej Nádeje Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti          542,18 € 

Združenie Slatinka Nezatopme Slatinku! Postavme tam most  medzi 
ľuďmi.          372,82 € 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Zlepšenie kvality života viacnásobne postihnutých  
= zlepšiť  fyzickú kondíciu a svalovú silu          757,32 € 

KASPIAN Detstvo na sídlisku          490,00 € 

Maják n.o. Kôň nahradí hluchoslepým chýbajúce zmysly - 
vďaka Tebe       4 695,30 € 

Aliancia Fair-play Podporte Biele Vrany - bojujú proti mocným aj za 
nás          250,33 € 

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, 
stredisko Bratislava - Mamateyova Hľadaj zelený priestor pre rodinu!       1 039,18 € 

Aliancia Fair-play Osvojte si elitnú jednotku fair-play! chráni vaše 
peniaze pred politickými supmi       1 233,81 € 

http://www.dobrakrajina.sk/srdce-pre-deti.html
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Prijímateľ Projekt Suma

Veronika a Janko Čuhaničoví Pomôžme sirotám Veronike a Jankovi vytvoriť 
nový, lepší domov u ich babky 1 480,13 €

Edko Deák Nová detská izba pre onkologicky chorého Edka a 
jeho bračeka                100,00 € 

Robin, Robert a Pamela Oláhovci Zlepšime život trojičiek, na ktoré ich rodičia čakali 
18 rokov

               419,00 € 
           1 138,99 € 
           3 244,00 € 
               361,88 € 

Dávidko Trebula Dávidko trpiaci hydrocefalom chce spraviť svoj 
prvý krôčik            4 221,00 € 

Regina Barošová Špeciálne cvičenia pre Reginku bojujúcu s 
hydrocefalom

           3 500,00 € 
               100,00 € 

Janko Laššák Bezbariérová plošina pomôže Jankovi prekonať 
schody v paneláku

               610,08 € 
               100,00 € 

Alex a Maxim Tomečkovci Rehabilitácie v Kováčovej môžu pomôcť obom 
chorým bračekom - Maximovi aj Alexovi

               298,48 € 
               439,00 € 
               100,00 € 

Dávid Nagy Pomôžme Dávidovi dokončiť strednú školu                126,85 € 
                 88,60 € 

Alžbetka Slovenská Biolampa podporí Alžbetkino napredovanie s 
rehabilitačným cvičením

               773,00 € 
           2 495,00 € 

Dominika Kuchtová Vážne ochorenie pľúc Dominike neumožňuje 
využívanie hromadnej dopravy 5 000,00 €

Eva Ľudmila Szépová Plavkyňa Evka absolvuje športové gymnázium aj s 
Vašou pomocou

718,70 €
581,30 €
100,00 €

Filipko Rehuš Rehabilitácie Filipkovi spevnia svalstvo a zlepšia 
pohybovú koordináciu

3 240,50 €
100,00 €

Hanka Drgoňová Krôčik za krôčikom bude Hanka samostatnejšia - 
aj vďaka Srdcu pre deti

3 015,00 €
100,00 €

Ladislav Sedláček Auto uľahčí život Lackovi s Downovým syndrómom 
i jeho rodičom

4 400,00 €
65,00 €

Patrik, Igor a Lenka Oláhoví Materiálnou pomocou rozžiarime detské očká

269,00 €
899,76 €

30,90 €
3 463,00 €

100,00 €

Riško Šimek Sprchovacia stolička pomôže Riškovi a jeho 
rodičom pri každodenných činnostiach

725,35 €
100,00 €

Šimonko Hvorecký Šimonkovi pomáha prístroj, aký na Slovensku 
nemáme - cestovať musí do Maďarska

557,00 €
100,00 €

Tomáško Kupec Tomáško má šancu dohnať svoje dvojča vďaka 
pravidelným rehabilitáciám 4 460,00 €

Vladimíra Habarová Potrebný ale drahý liek poisťovňa nehradí, Vlaďka 
ho získa v Srdci pre deti 1092,53 €

Adrianko Repiský Vďaka novému autu môže Adrianko dochádzať do 
špeciálnej škôlky i k lekárom

3 710,00 €
100,00 €

Christiánko Kunovský Probiotiká a masáže pomôžu zmierniť 
Christiánkove bolesti

480,00 €
347,22 €
300,00 €

Barborka, Dominika a Dominik Pomôžme deťom v profesionálnej rodine so 
vzdelávaním 1 094,26 €

Kristínka Hattalová Po 12-ich rokoch ležania má Kristínka šancu na 
zlepšenie zdravotného stavu

583,00 €
2 233,00 €

Lenka Lauková Lenkino telíčko potrebuje pevnú oporu aj pri úplne 
bežných veciach 4 100,00 €

Matúško Breznický Matúško má nádej, že zas bude chodiť 3 100,00 €

Komu sme pomohli
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Viktorka Racová Starostlivosť o vážne chorú Viktorku uľahčí 
darované auto

2 200,00 €
100,00 €
687,78 €

Majko Majko a jeho mamička túžia po izbičke s vlastnou 
kúpelňou

326,80 €
588,00 €
100,00 €

Alexík Zajac Alexík by mohol vďaka rehabilitáciám začať sám 
chodiť

3 015,00 €
100,00 €

Natálka Piskorová Rodičia malej Natálky veria, že bude chodiť 3015, 00 €

Detská fakultná nemocnica Košice Transportný inkubátor pre novorodencov 31 942,00 €
MUDr.Rapošová Renáta-Ambulancia pre deti a 
dorast výmena nábytku v detskej čakárni a ambulancii 1 620,00 €

Francesco-regionálne autistické centrum Dajme šancu deťom s autizmom a ich rodinám 26 640,00 €
2 960,00 €

PRO REGION n.o. Pomôžme Svetluške udržať plamienok nádeje 33 570,00 €
3 730,00 €

Brána do života  Brána do života 24 795,00 €
2 755,00 €

SVETIELKO POMOCI n.o. Pomáhame tam, kde je to potrebné 26 586,00 €

Klub Detskej Nádeje Onko- a kardio-projekt - radosť deťom 18 000,00 €
2 000,00 €

Komunita Kráľovnej pokoja Pomoc deťom 37 620,00 €
4 180,00 €

Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) MIXklub - nízkoprahové centrum pre deti a 
mládež, MIXáčik nízkoprahové rodinné centrum

42 640,20 €
4 737,80 €

Branko Kapraľ Prenosný čistič vzduchu pomôže Brankovi sa 
bezstarostne nadýchnuť

690,00 €
100, 00 €

Peťko Šaš Malý onkologický pacient Peťko sa v rehabilitačnej 
posteli vyspí doma

824,00 € 
100,00 €

Alex Firta Rehabilitačný pobyt pomôže postaviť Alexka na 
nožičky

2 940,50 €
100,00 €

Marcelka Matovičová Marcelka s DMO rada navštevuje detský stacionár, 
Srdce pre deti jej ho na rok zaplatí

480,00 €
100,00 €            

Bryan Švický Výmena okien pre Bryanka po troch operáciách 
srdiečka 1261,43 €                

Jozef, Henrieta a Aneta Madejovci Polosiroty Jožko, Henrieta a Anetka túžia po 
dôstojnom bývaní

670,00 €
1 130,00 €
3 000,00 €

Janka Margová Klávesy slabozrakej Janke umožnia prijatie na 
vysnívané konzervatórium 1 400,00 €

Sára a Zuzana Drahošové Dvojičky Sárka a Zuzka sa domov dostanú ľahšie 
po nových schodoch 1 591,82 €

Vlastimil Kaločai Zaplatením ubytovania pomôžeme babičke pri 
starostlivosti o chorého vnúčika 1 294,34 €

Martinko Kupec Nevyliečiteľne chorému chlapcovi pomôžu 
rehabilitáci

500,00 €
445,00 €

2396,00 €
100,00  €

Andrejka Jankajová Andrejkiným kožným chorobám pomôže predísť 
nová kúpeľňa

2 339,72 €
100,00 €

Jakub Pokorný Vďaka špeciálnej stoličke bude Jakubko v centre 
diania

2 000,00 €
100,00 €

Dávid Marczin Dávidko môže byť vďaka rehabilitáciám 
samostatnejší 100,00 €

Ivona a Kristína Čonkové Počítač pre Ivonku a Kristínku                558,90 € 

               100,00 € 

Matej Duboš           Bezbariérová kúpeľňa pre Mateja na invalidnom 
vozíku

2 582,70 €
100,00 €

Simonka Hollanová Špeciálna posteľ pomôže Simonke i jej mamičke 698,40 €
100,00 €
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Evelin Blinová Evelinku môžu postaviť na nôžky opakované 
rehabilitácie

3 094,25 €
100,00 €

Stella Chiara Pavlíčková Lampa na hojenie z choroby motýlích krídel 1000,00 €

Majko Leško           Majko sa do škôlky odvezie na novom aute 7 700,00 €

Patrik Kobida Bezbariérová úprava dvora 
903,00 €

2 104,80 €
100,00 €

Patrik Budinský Doprajme Paťkovi s chorým srdiečkom izbu bez 
plesní

1 585,00 €
 1 773,87 €

100,00 €

Gabriela a Valika Výrostkové Gabika a Valika budú mať lepšie podmienky na 
učenie

553, 00 €
250, 00 €

Martinko Oparty Špeciálny kočík pre chlapca s vážnou 
metabolickou poruchou 2012, 00 €

Alexandra Eszer Baloghová Rodičia chorej Sašky bojujú za zdravie dievčatka 786, 82 €

Jakub Vavrík Jakubko (4) svoj boj nevzdáva, pomôcť má 
kombinácia rehabilitácií, masáží a plávania 100,00 €

Lucia Jašeková               Srdce pre deti pomôže dedkovi zabezpečiť pre 
vnučku Lucku krajšie detstvo

203,29 €
261,39 €
100,00 €

Filipko Rosina               Filipko je bojovník a chce chodiť ako jeho rovesníci 100,00 €

Barbora Orolínová               Barborka pôjde na špeciálne rehabilitácie vďaka 
Srdcu pre deti

3 671,00 €
100,00 €

Ivan Bača Nová izbička a bezbariérová kúpeľňa pre Ivka 100,00 €

Alex Plánka Špeciálne cvičenia a koníky budú liečiť Alexovo 
postihnutie 100,00 €

Filipko a Oliver Veselí               
Filipko s detskou mozgovou obrnou potrebuje 
špeciálnu rehabilitáciu a jeho brat Oliver sa bude 
môcť lepšie učiť

3 015,00 €
178,43 €
100, 00 €

Maťko Deglovič               Maťko potrebuje rozhýbať nožičky po operácii 100,00 €

Matej Bubniak               Maťko potrebuje ďalšie špeciálne rehabilitácie, 
dáva mu to nádej na plnohodnotnejší život 100,00 €

Alexandra Belková Saška dostane pobyt v špecializovanom 
rehabilitačnom centre

3 015,00 €
100,00 €

Tomáško Jánošík               Rehabilitáčný pobyt Tomáškovi podporí liečbu jeho 
telesného postihnutia

3 015,00 €
100,00 €

Viktorka Backová               Po rehabilitáciách môže byť Vikinka konečne ako 
jej sestričky

3 015,00 €
100,00 €

Renáta Húšťavová Špeciálna posteľ zlepší Renátkin spánok, práčka 
uľahčí pranie ťažkej posteľnej bielizne

305,00 €
859,00 €
100,00 €

 Janka Daňová Janka trpí vážnym pľúcnym ochorením - 
zateplenie domu zníži riziko komplikácií    6 000,00 €

Timotej Gdovičin Timotejka odvezie jeho maminka ľahšie k lekárom 350,00 €

Ivanka Olahová Ivankin život výrazne skvalitní úprava kúpeľne a 
zriadenie toalety v dome

3 000,27 €
100,00 €

Tomáško Záhn           Rehabilitácie Tomáškovi zlepšia chôdzu 100,00 €

Janka Mitrášová               
Onkologická pacientka Janka bude mať doma 
vďaka plastovým oknám vytvorené lepšie 
podmienky

1 200,00 €
100,00 €

Klaudia Gavendová Malá Klaudika potrebuje rehabilitácie, pôjde na 
špeciálne liečenie do Piešťan 100,00 €

Sofia Šubertová               Sofia môže po rehabilitáciách urobiť svoje prvé 
kroky 100,00 €

Bronislava Najvirtová               Broňke sa splní sen a bude hrať na klavír 100,00 €

Leyla Glodeková               Leylinu budúcnosť môže ovplyvniť včasná 
rehabilitácia 100,00 €



38

Filipko Matyáš               Nové liečebné metódy zvyšujú Filipkovu šancu na 
kvalitnejší život 100,00 €

Martin Joppa        Martinovi bez nôh umožnia hrať hokej špeciálne 
sane

516,00 €
100,00 €

Milanko Albert               Spomaľme Milankovu nevyliečiteľnú chorobu
2 500,00 €

100,00 €

Danielka, Sárka, Chanel a Vaneska Deťom v profesionálnej a pestúnskej starostlivosti 
vytvoríme bezpečný domov 100,00 €

 Yazmin Dikáczová Yazminku podporíme na ceste za plnohodnotným 
životom 100,00 €

Šimon Vojtko               Za pomoci odborníkov môže Šimonko prekonať 
strach z chôdze 100,00 €

Lukáš Ďurina Zabezpečíme ťažko chorému Lukáškovi kvalitný 
spánok a pobyt v kúpeľoch 100,00 €

Marek Pisca               So špeciálnym prístrojom môže Marek posilňovať 
svalstvo aj v pohodlí domova 100,00 €

Mirko Ferenčák                Notebook na vzdelávanie pre nevidiaceho Mirka 100,00 €

Sebastián Virág               Vhodnými cvičeniami a masážami rozhýbeme 
Sebastiánkovo neposlušné svalstvo 100,00 €

Erika a Anna Mária Cickové  Školáčky Erika a Anna Mária si zaslúžia vlastnú 
strechu nad hlavou

2 160,00 €
100,00 €

Miška Chovanová               Rehabilitácie posunú vpred aj predčasne 
narodenú Mišku 100,00 €

Samko Sloboda               Samkovi rodičia veria, že si raz s kamarátmi zahrá 
futbal 100,00 €

Kristián Čimbora           Kristiánko napreduje po špeciálnych cvičeniach 100,00 €

Vanesska Kollárová               Vanesska chce chodiť a hrať sa s rovesníkmi 100,00 €

Lianka Vaškebová Usmievavá Lianka je na dobrej ceste za 
samostatnou chôdzou 100,00 €

Miriam Weissová               Miriamka potrebuje rozcvičiť svalstvo po operácii 100,00 €

Viktória, Adam, Tomáš, Šimon, Patrik, Andrej 
Smoleňákovci               

Nová chladnička skvalitní podmienky 
sedemčlennej rodine, Viktorka a Adamko budú 
mať miesto na písanie úloh

100,00 €

Lukáš, Eva, Barbora, Tomáš, Simon-Timotej 
Červínkovi               Rodina Červínkových dostane novú práčku

303,50 €

100,00 €
Dávidko Boháč               Pomoc s bývaním pre Dávidka a jeho rodinu 100,00 €

Yasmine Mkades               Yasmine bude chodiť v novom kočíku na 
prechádzky 100,00 €

Samuel Sládek               Samkovi môže pobyt pomôcť rozhýbať pravú 
stranu tela 100,00 €

Alex a Erik Veselí               Dvojičky Alex a Erik pôjdu spoločne na 
rehabilitačný pobyt 100,00 €

Marianna Michlišinová               Marianka bude môcť päť mesiacov navštevovať 
denné rehabilitačné centrum 100,00 €

Marek a Viktória               Marek a Viktorka budú mať svoj vlastný detský 
kútik 100,00 €

Kvetka Bučeková               Kvetkini rodičia veria, že raz bude chodiť 
a rozprávať 100,00 €

Lukáš Križan               Klavír pre talentovaného Lukáša 
650,00 €
100,00 €

Romana a Katarína Remkové               Rehabilitácia pre dvojičky 100,00 €

Eliška Balážová               Eliška chce raz chôdzou potešiť rodičov 100,00 €

Viktorka, Kristián a Sebastián Pancurákoví               Štvorčlenná rodina bude mať v domácnosti teplo 599,80 €

Michael William Vetrák Pomôcky pre Michaelka, ktorý sa narodil s 
rázštepom bruška 100,00 €

Martin Mišeje Snaživý a usmievavý Martinko pôjde na 
rehabilitáčný pobyt 100,00 €

 Alex Habočík Alex môže napredovať v dennom stacionári s 
ostatnými deťmi 100,00 €

Peter Skyba               Malý bojovník Peťko sa nevzdáva, pôjde na 
liečenie 100,00 €
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Marco Ondrus               Školákovi Marcovi pomôžeme k stabilnej chôdzi 2 600,00 €

Katarina Grošková Pomôcky pre onkologicky chorú Petronelku 100,00 €

Viktor Kemény Samostatný dospievajúci talent 100,00 €

Viktorka Vigašová Biolampa pre Viktorku 100,00 €

Andrea Várková Bezbolestné náplasti a prerobené kúrenie pre 
malú Margarétku

4 086,30 €
840,00 €

Julka Turská Vybavenie kúpeľne pre Julku
100,00 €

1 620,00 €
1 378,32 €

Adelka Zlacká Samostatnosť malej Adelky môže zlepšiť špeciálna 
chodúľka a rehabilitačný pobyt 100,00 €

Martinko Prešinský Tečúca voda v domčeku uľahčí starostlivosť o 
Martinka

951,93 €
950,00 €
600,00 €

Vanesska Matejová Vanesska vie, že mamina sa snaží zmierňovať jej 
ťažký osud

1 206,55 €
100,00 €

1 511, 15€

Vladko Lazebník Pomôžme Vladkovi v ťažkom boji s leukémiou
658,00 €
100,00 €

40,00 €
727,00 €

Lukáš Franček Rozhýbme Lukášovi svalstvo
1 153,00 €

100,00 €

Adamko Rucki Adamko bez ručičky túži po zdravotnej stoličke 100,00 €

Jožko Borovička Jožkovo trápenie na duši aj na tele po útoku 
vlčiaka pomôže zmierniť chirurgický zákrok 1 544,69 €

Tamarka Guziová Kovalčíková Tamarka tváričkou už pomohla iným, pomoc však 
potrebuje sama 100,00 €

Martina Klincová Pomoc 5-člennej rodine v zlej finančnej situácii 468,00 €

Venture Philanthropy fond 
pomáha Návratu
V Nadácii Pontis už tretí rok pokračoval fond angažovanej 
filantropie s názvom Venture philanthropy fond, ktorého 
cieľom je poskytnúť nielen finančnú podporu, ale najmä 
zdieľanie know-how v rôznych oblastiach. Zámerom 
fondu je posilnenie kapacít a zvýšenie dopadu vybraných 
organizácií. Minulý rok sme už tretí rok pokračovali 
v podpore občianskeho združenia Návrat na posilnenie 
fungovania jeho Advokačno metodického centra. 

Členovia správnej rady Venture Philanthropy 
fondu sú:

Daniela Olejárová, Iveta Griačová, Jana Hudecová, 
Ladislav Kossár, Marcel Imrišek, Vladimír Vaňo 

Aké projekty sme podporili

Organizácia Projekt                Suma

Navrat, o.z. Advokačno metodické centrum II            6 506,87 € 
               722,97 € 
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Samsung pre materské školy
V spolupráci s Vysokoškolským športovým klubom Farmácie a spoločnosťou Samsung sme poskytli sedem grantov 
materským školám v galantskom regióne a okolí cez grantový program Teším sa do škôlky. Cieľom modernizácie materských 
škôlok novým vybavením je vytvoriť tvorivé a kultivované prostredie pre rozvoj tvorivosti detí.

Ľudia z biznisu pomáhajú hlavou 
Nadácia Pontis prostredníctvom programu Hlavy pomáhajú dáva firmám novú možnosť, ako sa zapojiť dobrovoľníctva. 
Zamestnanci môžu ľuďom v neziskových organizáciách pomáhať odovzdávaním svojich vedomostí a skúseností. 

Minulý rok sa do programu zapojilo 14 firiem, ktoré si cez portál Hlavypomahaju.sk mohli vybrať aktivity, s ktorými neziskové 
organizácie potrebujú pomoc. Dobrovoľníci z firiem pomáhali s prekladom newslettrov, učili ako efektívne hospodáriť 
v organizácii, školili prácu s Excelom, vytvárali marketingovú stratégiu a radili pri komunikácii aktivít neziskoviek.

Advokáti neziskovkám 
Vďaka programu Advokáti Pro Bono 
posilňujeme neziskový sektor aj formou 
bezplatnej právnej pomoci. Advokáti, 
ktorí sa zapojili do iniciatívy, poskytujú 
bezplatné právne poradenstvo 
neziskovým organizáciám v rôznych 
oblastiach. K iniciatíve Advokáti Pro 
Bono sa od júla 2011 prihlásilo 70 
advokátov a advokátskych kancelárií, 
ktoré pôsobia na Slovensku. Program 
vďaka nim zlepšuje dostupnosť 
kvalifikovanej právnej pomoci pre 
neziskové organizácie, ktorú by si 

z finančných alebo iných dôvodov 
len ťažko mohli dovoliť. Minulý rok 
sa do programu aktívne zapojilo 28 
advokátov a advokátskych kancelárií, 
ktorí poskytli pro bono právnu expertízu 
32 neziskovkám na Slovensku a trom 
v zahraničí.

V novembri sme v spolupráci s UNICEF 
Slovensko a s naším medzinárodným 
partnerom PILnet (Global network 
for Public Interest Law) zorganizovali 
úspešný odborný seminár pre 
advokátov, právnikov a sudcov na 

tému Súdnictvo priateľské k dieťaťu. 
Seminár a diskusia medzi účastníkmi 
prispeli k výmene poznatkov a 
skúseností z oblastí  psychológie 
dieťaťa v kríze, právnej úpravy ochrany 
práv maloletých v súdnom konaní na 
Slovensku, aspektov child-friendly 
súdnictva a odporúčaniach OSN 
v oblasti aplikácie Dohovoru o právach 
dieťaťa v praxi. Diskusia medzi 
účastníkmi seminára poukázala aj na 
kľúčové úskalia, s ktorými sa deti na 
Slovensku boria.

http://www.hlavypomahaju.sk
http://www.nadaciapontis.sk/index.php?s-cv-contentID=18540&s-search-query=%E8o+sa+n%E1m+u%BE+podarilo&s-cv-assign=link
http://www.nadaciapontis.sk/index.php?s-cv-contentID=18540&s-search-query=%E8o+sa+n%E1m+u%BE+podarilo&s-cv-assign=link
http://www.nadaciapontis.sk/18244
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Naše Mesto zapojilo 
stovky dobrovoľníkov 
Nadácia Pontis a skupina firiem 
Engage každý rok počas júna 
organizujú najväčšie podujatie 
firemného dobrovoľníctva v strednej 
Európe s názvom Naše Mesto. Do 
Nášho Mesta sa minulý rok počas 17. 
a 18. júna zapojilo 11 slovenských 
miest a 150 organizácií, ktoré často 
nemajú kapacity ani finančné zdroje, 
aby zveľadili svoje okolie, rozvíjali 
svoje zručnosti alebo vytiahli svojich 
klientov z izolácie. Okrem praktickej 
pomoci dobrovoľníkov získali od 
Nadácie Pontis aj granty spolu vo 
výške 18-tisíc eur, vďaka ktorým si 
zakúpili potrebný materiál na svoje 
aktivity. Neziskovky si navrhli celkovo 
280 aktivít, do ktorých sa zapojilo 
takmer 5000 dobrovoľníkov z firiem 
i z radov verejnosti. 

Dobrovoľníci zo 74 firiem na 
Slovensku vyčistili Malý Dunaj, 
nelegálne skládky, namaľovali 
šesť kilometrov plotov na školách 
a škôlkach, čistili parky, venovali 
sa seniorom a tiež prácam na 
slovenských hradoch.  

Najviac zapojených dobrovoľníkov 
na počet obyvateľov bolo v Galante. 
V rámci galantského okresu spolu 
pomáhalo 650 dobrovoľníkov aj v 
Tešedíkove, Seredi, Šali a Nedede. 
Najväčšie podujatie firemného 
dobrovoľníctva Naše Mesto sa 
konalo v Bratislave, Galante, Seredi, 
Šali, Trenčíne, Partizánskom, Žiline, 
Liptovskom Hrádku, Košiciach, 
Spišskej Novej Vsi a v Hlohovci. 

Koho sme podporili

Organizácia Projekt Suma
Slovenský skauting Naše mesto/ Ecovolis            1 530,00 €

Benefičné združenie slabozrakých detí Naše mesto- naš domov                  50,00 € 

Autistické centrum Andreas n.o. Som „IN“ - Pomáham v „AUT“istickom centre IV.                200,00 € 

Bratislavská arcidiecézna charita Poďte sa s nami prejsť                  54,00 € 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie Smeťozber                260,00 € 

Centrum MEMORY Revitalizácia záhrady                  50,00 € 

DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie Spoločne pre prírodu a ľudí                100,00 € 

 http://www.nasemesto.sk/novinky/prieskum-ake-su-prinosy-zapajania-zamestnancov-do-dobrovolnictva/
 http://www.nasemesto.sk/novinky/prieskum-ake-su-prinosy-zapajania-zamestnancov-do-dobrovolnictva/
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Depaul Slovensko Dobrovoľníci pomáhajú ľuďom bez domova                220,00 € 

Ded. Studienka-centrum soc. služieb Naše mesto: Vítame Jar s čistým prostredím                100,00 € 

Dom sociálnych služieb - MOST, n.o. Dokončíme, čo sme začali pre klientov s duševnou 
poruchou                  49,50 € 

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, 
stredisko Bratislava - Mamateyova Údržba areálu mládežnckeho strediska v Petržalke                100,00 € 
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 
Sibírka Výlet loďou                  50,00 € 
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné 
stredisko ROSA ROSA 2012                140,00 € 

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya Detské ihrisko                104,60 € 

Gaudeamus- ZKR Naše Mesto 2012                100,00 € 

Gymnastické centrum Zdravý pohyb v gymnastickej hale                100,00 € 

DSS KAMPINO Naše Mesto 2012                  50,00 € 

HESTIA,n.o. Skrášlime si záhradu                  50,00 € 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Nestačí len gesto, skrášli naše mesto! 
Odkazprestarostu.sk                  55,00 € 

KASPIAN KASPIAN v novej farbe                  50,00 € 

Krízové centrum Maják Nádeje Aktivity Majáka Nádeje                  50,00 € 

Lepší svet n. o Postavme spolu Lepší svet                400,00 € 

materská škola Farebný svet                  50,00 € 
Rodičovské združenie pri Materskej škole Bzovícka 
6 Farebný plot                200,00 € 

INEX Slovakia - občianske združenie Pomôž ako vieš                100,00 € 

INEX Slovakia - občianske združenie Dobrovoľníci deťom                100,00 € 

Domov sv. Jána z Boha, n.o. Postavme naše mesto na nohy- dobrovoľníci v 
domove                100,00 € 

Materské centrum HOJDANA-Ružinov Údržba záhrady 2012                  50,00 € 

Materské centrum TIK-TAK Naše Mesto 2012                  30,00 € 

Mestská časť Bratislava-Ružinov Naša Bratislava                200,00 € 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves Čistenie CHKO Malé Karpaty                  88,00 € 

Mestská časť Bratislava-Staré Skrášlime naše Staré Mesto!                350,00 € 

Mestské lesy v Bratislave Čistenie lesoparku                273,49 € 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka Čistenie Dúbravky                100,00 € 

Mestská časť Bratislava - Vajnory Vymaľujme Vajnory                  90,00 € 

MŠ Búdková Skrášlite záhradu škôlkarom na Búdkovej ulici                  50,00 € 

Materská škola Naša záhrada                  58,10 € 

ZŠ s MŠ Za kasárňou Namaľujte školkárom na dvore záhradný domček 
a plot v m.č. Nové Mesto                  45,00 € 

Múzeum Petržalského opevnenia Čistenie okolia bunkrov v Pečnianskom lese                330,00 € 

Brána do života, OZ Krajší domov                100,00 € 

Domov Dúha, OZ                 400,00 € 

Občianske združenie Iniciatíva rodičov Ružinova Krajší dvor                436,61 € 

MŠ Jankolova 8, OZ Farebná škôlka                  60,00 € 
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OZ Pajštún Pomáhame pod Pajštúnom 2012 (Pajštúnsky 
rínek)                109,50 € 

Občianské združenie Prešovská 28 Veselá škôlka                200,00 € 

Občianske združenie ZRPD Púpava Revitalizácia školského dvora                  50,00 € 

OZ Petržalské ihriská Natieranie plotov na dvoch detských ihriskách v 
Petržalke                200,00 € 

Rodičovské združenie Palkovičova 11 Multifunkčná detská stena                200,00 € 
Rodičovské združenie pri mat.škole Bohrova 1, 
Bratislava Skrášlime si MŠ                100,00 € 

Rodinné centrum KLBKO Obnova herne pre deti                  50,00 € 

Rodinné centrum Prešporkovo Poriadkovo                100,00 € 

Sloboda zvierat Jarné upratovanie v spoločnosti psíkov                  99,00 € 
Slovenský Červený kríž,Územný spolok Bratislava 
– mesto Výlet do bratislavského Lesoparku                  47,54 € 

Stredisko sociálnych služieb Petržalka Projekt  na dobrovoľnícku činnosť   v  Stredisku 
sociálnych služieb Petržalka                  50,00 € 

Spojená škola Mokrohájska 3 Bratislava Pomôžte našej škole                  35,00 € 

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Naše mesto 2012                100,00 € 

Šťastik Farebný svet pre Šťastíkov                100,00 € 

Ulita Vyfarbime sa                  50,00 € 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Krajšie prostredie pre nevidiacich ľudí                181,61 € 

Základná škola Aj tak budeme zelení                100,00 € 

Základná škola Manuálne práce                  84,40 € 

Základná škola s materskou školou Čistá škola                200,00 € 
Základná škola s materskou školou Vývojová 228 
Bratislava - Rusovce Skrášlime si areál                300,00 € 

Základná škola, Dudova 2, 851 02  Bratislava Školský dvor pre život                  45,00 € 

Základná umelecká škola Jána Albrechta Natieranie okien                100,00 € 
Združenie rodičov a priateľov MŠ Ľ.Fullu, 
Bratislava

Šikovné ručičky vezmeme farbičky, skrášlime celý 
dvor pre naše detičky.                120,00 € 

Mulica, o.z., Žilina Cyklodielňa Recykel                  50,00 € 

Spojená škola Kráľovnej pokoja Prostredie vychováva                  99,00 € 

Tanečné divadlo Alternatív „Nový šat pre Labyrint“                  50,00 € 

Spojená škola internátna Štartujeme                197,00 € 

Dopravný podnik Bratislava, a. s. Naše mesto 2012                  50,00 € 

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola - zelená škola                370,00 € 

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium  Budúcnosť pre nadaných                400,00 € 
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre 
seniorov Rača Úprava areálu DSSaZpS Rača                100,00 € 

Združenie rodičov Materskej školy Lietavská-Vláčik Naše mesto 2012                600,00 € 

Helena Fialová Nase Mesto                130,00 € 

Základná škola Nový náter na školské tabule a lavice                  30,00 € 

Združenie na záchranu Lietavského hradu Úprava a odvodnenie areálu hradu Lietava                  40,00 € 
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Prieskum o prínosoch 
zapájania zamestnancov do 
dobrovoľníctva 

Aké sú prínosy zapájania zamestnancov do 
dobrovoľníctva? Pre takmer 84 % opýtaných je to 
dobrý pocit. Pre 53 % je to rozvoj mäkkých zručností. 
Až 73 % respondentov vidí v dobrovoľníctve 
modernú formu teambuildingu. 

Toto sú len niektoré zistenia z prieskumu 
Dobrovoľníctvo zamestnancov na Slovensku 
publikovaného začiatkom roka 2012, ktorý 
realizovala Nadácia Pontis v spolupráci s 
Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Do 
prieskumu sa zapojilo 117 firiem. 

Z odpovedí opýtaných vyplynulo, že medzi 
zamestnancami prevládajú manuálne 
dobrovoľnícke aktivity. Pre firmu je motiváciou 
zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít snaha 
pomôcť, ale aj podpora teambuildingu či šírenie 
dobrého mena spoločnosti. Pre väčšinu z nich je 
dobrovoľníctvo súčasť zodpovedného podnikania 
a firemnej filantropie.

OZ  PAPAVERO Čisté mesto                298,00 € 

Mesto Sereď Skrášľovanie Serede                  40,00 € 

Obec Neded - Obecný úrad Naše Mesto 2012                606,00 € 

Centrum voľného času Úprava relaxačnej záhrady                400,00 € 

                 100,00 € 

Zelená hliadka Preč so skládkou v Rusovciach!                  90,00 € 

Občianske Združenie Pre Prírodu Urob dobrú vec                303,00 € 

Gymnázium Ladislava Novomeského Onkologická alej - GLN                  50,00 € 

Materská škola materská škola                115,00 € 

Detský domov Bratislava Pekné izby                100,00 € 

Občianske združenie INKLÚZIA WHITE DAY                110,00 € 

Materska skola Daniela Pilarikova Naše mesto 2012                  50,00 € 

Eva Liptáková Namaľujme deťom plot a fasádu nájazdovej rampy 
pred vchodom do školy                100,00 € 

Zoologická záhrada Skrášlime areál ZOO                  70,00 € 

obec Tešedíkovo Vymaľute ihrisko v obci                400,00 € 

Truc sphérique Stanica, Rondel a Nová synagóga - Naša Žilina 
2012                400,00 € 

Slovenský skauting Naše mesto 2012                395,00 € 

Rodičovské združenie pri MŠ Dobrovolníci svojmu mestu                  50,00 € 

Nadácia Horský park Skrášľovanie Horského parku                397,70 € 

Iniciatíva Prihlásenie sa k 
dobrovoľníctvu 

V zariadení sociálnych služieb a domove pre seniorov v Rači sa v 
piatok 15. júna v rámci Nášho Mesta zišlo 50 generálnych riaditeľov 
a manažérov. Okrem toho, že sa zapojili do manuálnych prác, 
manažéri spoločne podpísali iniciatívu skupiny Engage Prihlasujeme 
sa k dobrovoľníctvu. 

Svojím podpisom deklarovali, že budú v interných procesoch náboru 
nových zamestnancov prihliadať aj na dobrovoľnícku skúsenosť 
záujemcov o prácu, čo je už v zahraničí bežná prax. Dobrovoľnícka 
skúsenosť prináša zamestnancom nielen nové zručnosti, ale tiež 
veľa napovedá o tom, ako dokážu pracovať v tíme. 

Deklaráciu podpísali generálni riaditelia týchto firiem: Accenture, 
Allen & Overy, Allianz - Slovenská poisťovňa, Asseco Central 
Europe, AT&T, AXA, Bayer, BMB Leitner, Citi, Dalkia, DELL, ENVI–
PACK, Generali Slovensko poisťovňa, Grafton Recruitment Slovakia, 
Heineken, Hewlett Packard Slovakia, Hillbridges, Honeywell, IBM 
Slovensko, ING Banka, Johnson Controls, KPMG, Lenovo, Microsoft, 
Orange Slovensko, Pfizer Luxembourg, Philip Morris Slovakia, 
Provident Financial, PwC, SAS Slovakia, Samsung Electronics 
Slovakia, Sheraton Bratislava Hotel, Slovak Telekom, Slovenské 
elektrárne, Slovnaft, Stredoslovenské elektrárne, T-Systems 
Slovakia, Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických, Walmark, 
White & Case, ZSE.

http://www.nasemesto.sk/UserFiles/File/Sprava_prieskum_Dobrovolnictvo_zamestnancov_na Slovensku_feb2012.doc
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Koho sme podporili cez priame granty v rámci dobrovoľníckych podujatí

Organizácia Projekt Suma
Múzeum Petržalského opevnenia Ernst&Young community day 2012 280,00 €
Sloboda zvierat Upratovanie v útulku a venčenie psíkov            70,00 € 
Detský domov Studienka Centrum Sociálnych 
služieb Nový školský rok vítame v novom šate          120,00 € 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 
Sibírka Železná studnička - celodenný zážitok            67,44 € 

Spojená škola internátna Bezpečne na cestu            50,00 € 
INEX Slovakia - občianske združenie Pomôž ako vieš II.            69,81 € 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Príprava materiálov k zbierke Biela pastelka            70,00 € 

Brána do života Dobrovoľnícky program Poistovne Slovenskej 
sporiteľne          759,30 € 

5. fórum o firemnej 
filantropii sa 
venovalo aj médiám
Každá firma je rada, keď sa o jej filantropických aktivitách 
hovorí. Kedy ľudia spontánne zdieľajú príbehy firiem a ako 
sa ocitnúť v mediálnom hľadáčiku, aj to boli hlavné témy 
5. fóra o firemnej filantropii s názvom Keď má filantropia 
šťavu, ktoré sa uskutočnilo v novembri. 

O funkcii a prínosoch sociálnych 
médií pre aktivity firiem hovorili 
Chris Jarvis a Angela Parker z 
Realized Worth z Kanady. Prečo 
slovenské médiá nejdú vzorom 
známym zahraničných médiám pri 
zdieľaní filantropických projektov, 
aj o tom diskutovali ľudia z firiem 
s novinármi. Dajte nám príbehy 
a my o nich budeme hovoriť, 
odkázali novinári Boris Bukovský 
z TV Markíza, Pavel Sibyla 
z Týždenníka Trend a Renáta 
Némethová z denníka Korzár. 

PR špecialista Tomáš Pavlík 
ponúkol nový pohľad na firemnú 
filantropiu, keď hovoril o svojej 
ročnej skúsenosti s prácou pre 
neziskovku venujúcu sa mladým 
rómskym talentom v Česku. Bývalý 
hovorca českej Unicredit Bank sa 
ocitol na pomyselnej križovatke, 

kedy sa sám seba pýtal, čo 
môže ešte odovzdávať druhým. 
Zistil, že v ňom rastie silná túžba 
pomáhať. Zapojil sa preto do 
českého grantového programu 
Rok jinak Nadace Vodafon a rok 
pomáhal neziskovke venujúcej sa 
vzdelávaniu a integrácii Rómov.

Účastníci fóra tiež riešili rôzne 
prípadové štúdie, s ktorými v praxi 
bežne prichádzajú do kontaktu. Je 
lepšie, keď zamestnanci pomáhajú 
okolitej komunite manuálne alebo 
hlavou? Ako motivovať vysoko 
postavených manažérov, aby sa 
ich firma zapojila a pomáhala 
druhým? Čo robiť, ak ľudia vo firme 
nechcú dobrovoľníčiť a chýba im 
motivácia? Aj tieto otázky spoločne 
riešili ľudia z firiem pri rôznych 
modelových situáciách.   
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Neziskové organizácie podľa Indexu 
udržateľnosti skôr stagnovali
Čoraz viac Slovákov sa zaujíma o 
veci verejné. Vyplynulo to z Indexu 
udržateľnosti mimovládnych 
organizácií za rok 2011, ktorý 
každý rok pripravuje Nadácia Pontis 
v spolupráci s ďalšími neziskovými 
organizáciami a s USAID.

Z indexu vyplynulo, že hoci neziskové 
organizácie na Slovensku v roku 
2011 bojovali s rôznymi problémami, 
ich stav bol v porovnaní s ostatnými 
krajinami strednej a východnej Európy 
konsolidovaný. Chýbajúca pozitívna 
klíma zo strany štátu, nedostatok 
peňazí, málo ľudí a nedostatok 
investícií do vzdelania ľudí - aj to boli 
hlavné problémy, s ktorými sa borili 
slovenské neziskové organizácie. 
Mnohé organizácie tiež pocítili pokles 
príjmov z 2 % z daní nielen od fyzických 
osôb, ale aj firiem a podnikateľov. 
Najväčšie problémy mali organizácie, 
ktoré sa venujú téme diskriminácie 
a rómskej otázke. Iné skôr stagnovali. 

Plusom bolo presadenie novely 
zákona o verejnom obstarávaní 
a slobodnom prístupe k informáciám 
zo strany Aliancie Fair-Play a Via 

Iuris. Po štyroch rokoch parlament 
prijal aj zákon o dobrovoľníctve, 
ktorý dobrovoľníkom prináša mnohé 
výhody. 

Zahraničné granty, vrátane grantov 
z Európskej únie, sú dodnes jediným 
zdrojom na financovanie nového 
vybavenia neziskoviek. Malé 
organizácie často používajú vyradené 
počítače, darované od firiem. 

Index udržateľnosti neziskových 
organizácií je kľúčový analytický 
nástroj, ktorý meria vývoj občianskeho 
sektora v regióne strednej a východnej 
Európy a Eurázie. Index sleduje vývoj 
občianskej spoločnosti v 29 krajinách 
a skúma celkové priaznivé prostredie, 
ktoré vplýva na občiansku spoločnosť. 
Zameriava sa na právne prostredie, 
organizačnú kapacitu, finančnú 
životaschopnosť, obhajobu záujmov, 
poskytovanie služieb, infraštruktúru 
a vnímanie mimovládnych organizácií 
verejnosťou. Index vytvorila Americká 
agentúra pre medzinárodný rozvoj 
v spolupráci s lokálnymi organizáciami 
v každej z krajín.

http://www.nadaciapontis.sk/tmp/asset_cache/link/0000033166/Index udr%BEate%B5nosti MVO za rok 2011.pdf
http://www.nadaciapontis.sk/tmp/asset_cache/link/0000033166/Index udr%BEate%B5nosti MVO za rok 2011.pdf
http://www.nadaciapontis.sk/tmp/asset_cache/link/0000033166/Index udr%BEate%B5nosti MVO za rok 2011.pdf
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Venujeme sa 
rozvojovej spolupráci 
v zahraničí
Nadácia Pontis svoje aktivity smeruje aj v oblasti demokratizácie a rozvojovej 
spolupráce v zahraničí. Realizujeme ich v spolupráci s občianskymi iniciatívami, 
organizáciami a think tankami v neslobodných, transformujúcich sa alebo 
rozvojových krajinách sveta. Pôsobíme na západnom Balkáne, v Bielorusku, 
Moldavsku, Keni a tiež v Tunisku. Takisto sa aktívne venujeme rozvojovému 
vzdelávaniu a predovšetkým študentom na univerzitách, ktoré sa zaujímajú 
o tému rozvojovej spolupráce. Aj im boli určené publikácie a knihy, ktoré sme 
minulý rok vydávali a bezplatne distribuovali záujemcom.  

Naše projekty vychádzajú z dobrej znalosti situácie a rozsiahlych kontaktov v 
cieľových krajinách. Sú odpoveďou na medzinárodnú zodpovednosť Slovenska 
po vstupe do Európskej únie, NATO a OECD. V rámci projektov globálneho 
rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti sa snažíme oboznámiť 
domácu verejnosť o situácii v našich partnerských krajinách. 

Podporili sme grantistov na západnom 
Balkáne 

Západný Balkán sa posunul bližšie k Európskej únii. Napriek dosiahnutým 
úspechom v oblasti reforiem, ktoré sa uskutočnili v rámci plnenia požiadaviek 
vstupu týchto krajín do EÚ, má pred sebou ešte dlhú cestu. Vo väčšine 
podporovaných krajín síce existuje veľa menších občianskych organizácií, ale 
väčšina z nich stále nemá reálny vplyv na spoločenské problémy a nefunkčné 
politické systémy. Spolupráca štátnych inštitúcií s organizáciami občianskej 
spoločnosti je ešte len na začiatku. Aj preto Nadácia Pontis podporuje grantistov, 
ktorí sa zaoberajú rôznymi oblasťami verejného života.

Slovenský fond pre verejnú politiku na 
Balkáne

Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne podporil projekty v celkovej 
výške 44-tisíc eur. Projekty grantistov a organizácií z Macedónska, Čiernej 
Hory a Albánska sa zameriavali na rôzne problémy balkánskej spoločnosti. 
Vo svojich analýzach sa venovali rôznym protikorupčným opatreniam, aktívnej 
účasti občianskej spoločnosti na legislatívnom procese, ale aj ekologickému 
odpadovému hospodárstvu. Okrem finančnej podpory mohli svoje témy 
konzultovať aj s expertmi zo Slovenska a Srbska. Cieľom Slovenského fondu pre 
verejnú politiku na Balkáne je sprostredkovať balkánskym krajinám slovenskú 
skúsenosť z tranzície aj cez participatívnu spoluprácu so známymi expertmi ako 
Grigorij Mesežnikov či Ivan Kuhn.  
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Prvá časť projektu,  počas ktorej Fond podporil SlovakAid 
prostredníctvom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú 
rozvojovú spoluprácu, skončil v novembri 2012. Počas 
štyroch mesiacov sa podporení grantisti stretávali so 
zástupcami štátnej správy, ambasád a občianskej spoločnosti 
a výsledky svojich analytických štúdií prezentovali aj na 
verejnosti. Partnerom projektu bol Balkan Civil Society 
Development Network so sídlom v Macedónsku.

Pomoc smerovala aj pre 
Bielorusko

Bielorusko čelí mnohým politickým a ekonomickým 
problémom. Ich korene ležia ešte vo volebnej kampani 
z decembra 2010 a v jej politických a ekonomických 
dôsledkoch, ktoré viedli k vážnej finančnej kríze so značne 
pesimistickou prognózou a sú skutočnou výzvou pre stabilitu 
krajiny. Od roku 2003 pomáhame domácej bieloruskej 
expertnej komunite, ktorá pracuje v podmienkach 
autoritárskeho režimu.

Pomoc bieloruskej analytickej 
komunite

Nadácia Pontis sa aj minulý rok venovala analytikom v 
Bielorusku, ktorí sa snažia o zapojenie do riešenia problémov 
verejnej politiky. Prostredníctvom Fondu pre verejnú politiku 
v Bielorusku, na ktorom spolupracujeme s Bieloruským 
inštitútom pre strategické štúdie, sa snažíme o verejný 
dialóg občianskej spoločnosti v Bielorusku. Prostredníctvom 
malých grantov pomáhame miestnym iniciatívam v oblasti 
verejnej politiky. Naším cieľom je vytvárať príležitosti pre 
odbornú verejnosť, aby mohli diskutovať o trendoch vo 
vývoji v Bielorusku a tiež navrhovať riešenia strategických 
sektorálnych politík. Minulý rok sme podporili 18 expertov 
a analytikov, ktorých projekty sa zameriavali na riešenie 
hospodárskej krízy v Bielorusku, privatizácie, hodnotenie 
dopadu legislatívnych návrhov či vplyvu rizikových kapitálu 
v Bielorusku.

Podpora zodpovedného 
podnikania

Snaha Bieloruska o ekonomickú integráciu v Európe 
so sebou nesie aj dodržiavanie európskych štandardov 
v podnikaní. Uplatnenie princípov zodpovedného 
podnikania sa vyžaduje od čoraz väčšieho počtu 
významných firiem v Európe, ale aj od ich dodávateľov. 
Aj preto sa Nadácia Pontis snaží učiť a inšpirovať 
bieloruských manažérov, aby ich podnikanie malo 
pozitívny dopad na ich zamestnancov, životné 
prostredie, ale aj okolitú komunitu, v ktorej pôsobia. 
Naše skúsenosti im preto odovzdávame v rámci projektu 
Slovenské skúsenosti v zodpovednom podnikaní pre 
Bielorusko, ktorý je podporený z prostriedkov Slovenskej 
oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid. V rámci neho 
sme minulý rok trénovali učiteľov manažérskeho 
vzdelávacieho programu MBA, ktorí pôsobia na Škole 
biznisu a manažmentu technológií na Bieloruskej štátnej 
univerzite v Minsku. 

Pre bieloruských učiteľov sme v januári v Minsku 
zorganizovali tréning o zodpovednom podnikaní, ktorý 
viedol britský expert Dwayne Baraka z organizácie 
Business in the Community. Na jeseň sme pokračovali 
Jesennou školou zodpovedného podnikania v Bratislave. 
Bieloruskí manažéri a študenti navštívili na Slovensku 10 
firiem, v ktorých sa dozvedeli o ich vlastných princípoch 
zodpovedného podnikania. 

Pomáhame pri modernizácii 
verejnej správy v Bielorusku 
a na Ukrajine 

S podporou Medzinárodného vyšehradského fondu 
sme v októbri minulého roka odštartovali projekt 
Reforma verejnej správy v krajinách Vyšehradu: 
Poučenie pre Bielorusko a Ukrajinu, ktorého cieľom je 
pomôcť modernizovať verejnú správu v Bielorusku a na 
Ukrajine. Dôraz kladieme predovšetkým na budovanie 
transparentných demokratických hodnôt, zvýšenie 
efektivity miestnych občianskych iniciatív a podporu 
väzieb Bieloruska a Ukrajiny s krajinami V4. 
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Občianska spoločnosť v Moldavsku si hľadá cestu k vláde

organizácií. Témy ako povinné zverejňovanie zmlúv, 
či prístup k legislatíve a návrhom zákonov na jednom 
internetovom portáli, sa stretli s mimoriadnou odozvou. 

Každá z pracovných skupín Národnej rady pre participáciu 
v decembri predstavila štúdiu, v ktorej hodnotili dosiahnuté 
výsledky vlády v jednotlivých oblastiach za rok 2012. Išlo 
predovšetkým o oblasť spravodlivosti a ľudských práv, 
sociálneho systému a zdravotníctva, ekonomickej politiky 
a životného prostredia. Stretnutie nadviazalo na sériu 
workshopov pracovných skupín, ktoré sa uskutočnili počas 
projektu Posilnenie dialógu o sektorálnych politikách 
medzi MVO a vládou v Moldavsku. 

Na workshopoch predstavitelia občianskej spoločnosti, 
vlády, médií i akademického sektoru s pomocou 
slovenských expertov postupne vypracúvali analytické 
materiály zamerané na boj so šedou ekonomikou, či na 
podporu environmentálneho vzdelávania. Na konci projektu 
budú tieto materiály prerokované s vládou a poslúžia ako 
advokačný nástroj pre občiansku spoločnosť. 

Posilňovanie dialógu medzi predstaviteľmi občianskej 
spoločnosti a vládou zostáva jednou z kľúčových priorít 
Nadácie Pontis v Moldavsku. Tamojšie mimovládne 
organizácie majú vysokú úroveň a pracujú v nich 
motivovaní ľudia s patričným odborným zázemím, 
chýba zo strany vlády a štátnych inštitúcií im však 
chýba odozva. Aj preto sa vytvorila Národná rada pre 
participáciu, ktorá združuje tridsať rôznych moldavských 
mimovládnych organizácií a pôsobí ako oficiálny poradný 
orgán vlády. Jej pracovné skupiny pripomienkujú 
vládne návrhy a poskytujú vlastné materiály k témam 
ako antidiskriminačný zákon, či vytvorenie inštitútu 
ombudsmana. 

Korupcia zostáva v krajine pálčivým problémom, a 
to obzvlášť v sektoroch zdravotníctva, súdnictva a na 
úrovni centrálnej vlády. Prenos slovenskej skúsenosti 
s transformáciou a rolou občianskej spoločnosti v 
iniciovaní reforiem je pre Moldavsko veľmi inšpiratívny. 
V decembri Matej Kurian z Transparency International 
Slovensko v Moldavsku prezentoval opatrenia, ktoré 
na Slovensku pomohli zlepšiť transparentnosť činnosti 
vlády aj na základe konkrétnych iniciatív mimovládnych 

Kenských učiteľov učíme projektovému vzdelávaniu 

Nadácia Pontis minulý rok realizovala v Keni už svoj 
druhý projekt Slovensko-kenskej spolupráce pre 
moderné školy. V rámci neho pomáhame piatim stredným 
školám v okrese Voi v juhovýchodnej Keni s cieľom 
poskytnúť informačné a komunikačné technológie, 
školenia a výmenné študijné pobyty pre kenských učiteľov. 
Počítačové zručnosti, praktické projektové vyučovanie 
a skúsenosť s cvičnými firmami pomôžu kenským žiakom 
lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu. 

Kenskí učitelia sa môžu projektovému vzdelávaniu 
venovať vďaka novým počítačovým učebniam, ktoré sme 
zriadili v troch miestnych školách ešte koncom roka 2011. 
Posledná vznikla na dievčenskej škole Kajire Secondary 
School po dlhodobých prieťahoch s elektrickou energiou 
v marci 2012. Piata škola, Moi High, dostala počítače ešte 
v predošlom projekte.

Slovenská učiteľka Daniela Skladanová v júni školila takmer 
50 kenských učiteľov v oblasti projektového vyučovania 
za pomoci moderných technológií. Ide o moderný spôsob 
vzdelávania, ktorý je založený na tvorivosti a odstraňuje 
memorovanie žiakov, na ktoré boli doteraz zvyknutí aj kenskí 
učitelia. Inovatívny prístup vo vzdelávaní prináša lepšie 
študijné výsledky žiakov a motivuje učiteľov. Absolventi 
školy po jej skončení nebudú musieť navštevovať ďalšie 
počítačové kurzy, vďaka čomu sa skôr uplatnia na trhu 
práce.  

Projekt pokračoval návštevou šiestich kenských učiteľov 
na Slovensku. Na Obchodnej akadémii v Leviciach sa 
oboznámili s činnosťou cvičných firiem stredoškolákov, 
ktoré môžu byť prínosom aj pre kenských študentov 
v oblasti podnikania v budúcnosti. Slovenskí a kenskí žiaci 
už spolupracujú. Práve košíky a koberce zo sisalu či klobúky 
z palmových listov vyrobené v Keni sú obchodným artiklom 
cvičnej firmy levickej obchodnej akadémie. 
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Slovenské rozvojové fórum v Nairobi 

Nadácia Pontis nechýbala ani na Prvom slovenskom rozvojovom fóre, ktoré 19. 
až 21. novembra zorganizovalo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi. 
Išlo o prvé podujatie tohto druhu organizované Slovenskom v krajine, ktorá je 
prioritným prijímateľom oficiálnej slovenskej rozvojovej pomoci. Cieľom fóra bolo 
spoločne s predstaviteľmi kenskej vlády a kenských mimovládnych organizácií 
zhodnotiť takmer 17 ročné pôsobenie slovenských neziskových organizácií a 
takmer 10 ročné fungovanie vládneho programu Slovak Aid v Keni. 

Účastníci konferencie sa snažili posúdiť doterajšie skúsenosti a zadefinovať 
stratégie a politiky pre nasledujúce obdobie tak, aby slovenská rozvojová 
spolupráca s Keňou bola efektívna a udržateľná. Prezentovalo sa na nej aj 
viacero slovenských firiem, ktoré už v krajine podnikajú alebo plánujú vstúpiť 
na kenský trh v rôznych oblastiach ako sú stavba ciest, spracovanie odpadu, 
informačné technológie, zdravotníctvo či čistenie vody. 

Podporujeme občiansku 
spoločnosť v Tunisku 

Tunisko prechádza dôležitými zmenami, ktoré určia 
budúce smerovanie krajiny. Vznikajúca občianska 
spoločnosť zohráva kritickú úlohu v tomto procese politickej 
transformácie. Mimovládne organizácie by mohli vyťažiť 
z pozitívnych i negatívnych skúsenosti z tranzičných 
procesov v krajinách, ktoré taktiež prešli procesom 
budovania štátnych inštitúcií, občianskej spoločnosti a 
mechanizmov dialógu medzi obidvoma zložkami. 

Nadácia Pontis bola aktívne prítomná pri tranzičnom 
procese na Slovensku, ako aj v ďalších krajinách, ktoré 
týmto procesom prechádzajú. V rámci nášho projektu 
odovzdávame naše skúsenosti aj v Tunisku. Podporujeme 
novovzniknuté mimovládne organizácie, ktoré už aktívne 
podporujú transparentnosť, politickú zodpovednosť a boj 
proti korupcii. Na projekte Budovanie partnerstiev 
pre demokraciu v Tunisku spolupracujeme s mladou 
organizáciou I Watch, ktorá sa sformovala počas 
revolučných pohybov.

Minulý rok sme pre ľudí z  tuniských mimovládnych organizácií 
zorganizovali sériu školení, ktoré boli zamerané na verejnú 
politiku, advokačné aktivity, komunikáciu s verejnosťou, 
s predstaviteľmi vlády či štátnej správy. Cieľom bolo priblížiť 
Tunisanom ako môžu podporiť občiansku angažovanosť vo 
veciach verejných a podieľať sa na budovaní demokratických 
inštitúcií. 

Náš tuniský projekt sme prezentovali aj na festivale Bažant 
Pohoda v rámci diskusie Demokracia cez kopirák, ktorej sa 
zúčastnil Achref Aoudi z tuniskej mimovládnej organizácie 
I Watch. Spolu s programovou riaditeľkou Charty 77, Zuzanou 
Szatmáry, diskutovali o občianskom aktivizme a skúsenostiach 
z porevolučného obdobia na Slovensku a v Tunisku. 
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Pokračovali sme v rozvojovom vzdelávaní 

V rámci projektov Odborne 
o rozvojových témach a Vzdelanie 
prináša zmenu sme Úspešne 
pokračovali vo vzdelávaní študentov 
na univerzitách a dávali do povedomia 
verejnosti rôzne témy v oblasti 
rozvojovej spolupráce. V Nadácii Pontis 
sme vydávali knihy, prezentovali ich 
na zaujímavých diskusiách a tiež sme 
zorganizovali sériu troch odborných 
raňajok pre predstaviteľov vládneho, 
akademického a mimovládneho 
sektora  na témy: Ako začleniť 
rozvojové vzdelávanie do univerzitnej 
praxe, 

Modality financovania oficiálnej 
rozvojovej pomoci a Slovenské 
skúsenosti pre Bielorusko: Ako 
hodnotenie vplyvov regulácie (RIA) 
ovplyvňuje verejnú politiku? Na 
diskusiách sa zúčastnili aj zahraniční 
hostia ako Vanessa Andreotti z 
Pedagogickej fakulty Univerzity 
v Oulu vo Fínsku, Bernhard Weber 
z rakúskej mimovládnej organizácie 
ICEP a Michael Schieder z Austrian 
Development Agency.

Pre vysokoškolákov sme zorganizovali 
niekoľko desiatok prednášok, ktoré 
viedli odborníci z piatich krajín. 

Prednášky sa venovali témam ako 
gender v rozvojovej spolupráci, 
európska rozvojová politika, české 
a slovenské rozvojové intervencie 
v Afriky a uskutočnili sa na univerzitách 
v Bratislave, Trnave, Nitre a Banskej 
Bystrici. 

Vydali sme tiež päť newslettrov 
o rozvojovej spolupráci, ktorý 
pravidelne posielame slovenským 
predstaviteľom vlády a parlamentu 
a slovenským zastupiteľským úradom 
v zahraničí. Newsletter má slúžiť na 
zvyšovanie povedomia o rozvojových 
témach.

Konferencia o súčasných trendoch rozvojovej spolupráce

Nadácia Pontis spolu s Fakultou 
sociálnych a ekonomických vied 
Univerzity Komenského v Bratislave 
zorganizovali v máji zorganizovala prvú 
Medzinárodnú vedeckú konferenciu 
Rozvoj a demokracia, ktorej cieľom 
bolo poukázať na súčasné trendy 
rozvojovej spolupráce. Záštitu nad 
konferenciou prevzalo aj slovenské 
ministerstvo zahraničných vecí. 

Konferencia dala príležitosť zástupcom 
mimovládnych organizácií, 
akademikom, ale tiež 
zástupcom ministerstva zahraničných 
vecí a rôznym expertom zo zahraničia, 
aby spoločne diskutovali o prioritách 
rozvojovej spolupráce. 

Aktuálnym trendom je, že mnohí sa 
na rozvojovú spoluprácu nedívajú 
z ekonomického alebo sociálneho 
hľadiska, ale z pohľadu demokratického 
systému alebo podpory ľudských práv. 
Ukázalo sa, že práve transparentné 
politické rozhodovanie vedie 
k dlhodobo udržateľnému rozvoju 
v cieľových krajinách.

Na konferencii vystúpili experti a spíkri 
zo zahraničia. O tom ako zvyšovať 
podporu demokracie v rámci rozvojovej 
spolupráce diskutoval Geert Laporte 
z European Central for Development 
Policy Managment, Íňigo Macias 
Aymar z Barcelona Central for 
International Affairs a Zuzana Fialová, 
predsedníčka Platformy mimovládnych 

organizácií. O zvyšovaní vplyvu 
rozvojovej politiky v Európskej únii 
hovorila Nicoletta Merlo z Európskej 
komisie. Štátny tajomník ministerstva 
zahraničných vecí Peter Javorčík 
zasa hovoril o úlohách zahraničnej 
politiky Slovenska v oblasti rozvojovej 
spolupráce. Konferencie sa zúčastnil 
aj  Danson Mwazo, kenský minister 
turizmu a poslanec kenského 
parlamentu, ktorý vidí v slovensko-
kenskej spolupráci veľké možnosti 
– najmä v oblastiach vzdelania, 
poľnohospodárstva, infraštruktúry 
a turizmu, z ktorých obe krajiny môžu 
benefitovať. Medzinárodná vedecká 
konferencia sa uskutočnila s finančnou 
podporou Slovak Aid.
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Víťaz najlepšej eseje stážoval v OSN v Ženeve

Nadácia Pontis už tretíkrát organizovala 
súťaž o najlepšiu esej. Do tretieho 
ročníka súťaže sa zapojilo 55 
študentov vysokých škôl. Najviac ich 
bolo z Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici a z Ekonomickej univerzity 
v Bratislave. Študenti si mohli vybrať 
zo štyroch tém. Najatraktívnejšia pre 
študentov bola  téma transformácie 
severoafrických krajín na moderné 
demokracie po arabskej jari. Písala 
o nej viac ako polovica súťažiacich. 
Ďalšie témy sa týkali budúcnosti 
slovenskej zahraničnej politiky, a 
moderným technológiám v Afrike. 
Víťazi sa venovali téme Arabskej jari 
a transformácií severoafrických krajín 
ma moderné demokracie.    

Víťazom najlepšej eseje sa stal Michal 
Fiabáne z Masarykovej univerzity 
v Brne, ktorý sa zúčastnil stáže pri 

Stálej misii Slovenskej republiky pri 
OSN V Ženeve. Študent politológie sa 
vo svojej eseji Nová vlna demokracie? 
Arabská jar a jej paralely s rokom 
1989 snažil zhodnotiť skutočnú 
mieru podobnosti medzi situáciou 
arabských krajín v súčasnosti a 
postkomunistickými republikami po 
roku 1989. 

Trojtýždňovú stáž na ministerstve 
zahraničných vecí vyhrala Zuzana 
Nováková z Bratislavy vďaka svojej 
eseji Rovnaká požiadavka, rozdielny 
kontext? Cieľom jej eseje bolo načrtnúť 
rôznorodosť podmienok a prostredia, 
a variabilitu  možných výsledkov 
prebiehajúcich demokratizácií. 
Zuzana je študentka kombinovaného 
štúdia odborov rozvojové štúdiá na 
International Institute of Social studies 
v Holandsku a odboru medzinárodné 

vzťahy v Španielskom Instituto 
Barcelona d‘Estudis Internacionales. 

Medzi ocenenými bola aj Monika 
Pohlová, ktorá vyhrala stáž v Nadácii 
Pontis. Študentka medzinárodných 
vzťahov na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave vo svojej eseji Spoločne 
k modernej demokracii v Severnej 
Afrike využila poznatky získané pri 
písaní diplomovej práce. V nej sa 
venuje práve skúmaniu vzťahov medzi 
Európskou úniou a krajinami Maghrebu. 

Eseje hodnotilo 14 členov komisie, 
ktorú tvorili odborníci zo štátnej správy, 
médií, akademického prostredia 
a mimovládnych organizácií venujúci 
sa rozvojovým témam. Esej sme 
organizovali v rámci projektu Odborne 
o rozvojových témach, ktorý bol 
podporený SlovakAid. 

Vydávali sme knihy a sprístupnili e-knižnicu 
s rozvojovými témami 

Vydali sme tri knihy, ktoré sme bezplatne distribuovali záujemcom:

•	 Juraj Mesík: Obor a trpaslík. Slováci, Česi a perspektívy Afriky, ktorú 
sme preložili aj do angličtiny

•	 Marcela Ondeková, Zuzana Očenášová: Čo ste chceli vedieť o rode 
a nemali ste sa koho opýtať. Príručka pre rozvojovú prax

•	 Lenka Jančovičová, Adriana Ondrušová: Riešenia detskej podvýživy 
v Keni
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Okrem nich sme tiež vydali príručku 
rozvojového vzdelávania Rozvojové 
vzdelávanie – témy a metódy.

Všetky knihy sa nachádzajú 
v elektronickej knižnici Nadácie Pontis, 
ktorá je súčasťou nášho rozvojového 
portálu. Vzdelávací portál Nadácie 
Pontis ponúka prístup nielen k odbornej 
literatúre, ale aj k učebným materiálom 
na témy globálneho a rozvojového 
vzdelávania. Študenti a verejnosť 
sa mohli zúčastniť aj zaujímavých 
diskusií na rôzne rozvojové témy, 
ktoré sme organizovali v kníhkupectve 
Martinus a v ktorých chceme naďalej 
pokračovať.

Pripravili sme workshop a stáže pre 
akademikov v zahraničí

Minulý rok vo svojej činnosti 
pokračovala aj pracovná 
skupina akademikov 
v Nadácii 

Pontis. Ide o akademikov 
a odborníkov zo Slovenska, ktorí 
pracujú v oblasti rozvojových 
projektov u nás a v zahraničí 
alebo sa o tieto témy zaujímajú. 
Pracovná skupina vznikla v rámci 
projektu Vzdelanie prináša zmenu! 
v spolupráci s mimovládnymi 
organizáciami v Poľsku a na Cypre. 

Členovia pracovnej skupiny majú 
možnosť čerpať granty pre svoju 
odbornú činnosť a aktívne sa 
podieľať na vytváraní agendy 
rozvojového vzdelávania na 
Slovensku. Zároveň im poskytujeme 
priestor pre networking a zdieľanie 
skúseností s kolegami. 

Minulý rok sa uskutočnili dve 
stretnutia pracovnej skupiny. 
Jedno z nich malo podobu 
workshopu o princípoch globálneho 
vzdelávania s Vanessou Andreotii 
z Pedagogickej fakulty Univerzity 
v Oulu vo Fínsku, ktoré má ako 
jediná krajina v Európe profesorku 
výlučne pre globálne vzdelávanie. 
Hoci je rozvojové vzdelávanie 
na Slovensku súčasťou oficiálnej 

rozvojovej pomoci, napriek tomu u 
nás stále neexistuje akreditovaný 
študijný odbor, ktorý by vzdelával 
budúcich rozvojových pracovníkov. 
Jednou z mála univerzít na 
Slovensku, kde sa predmety 
v oblasti rozvojových štúdií už 
vyučujú, je Fakulta sociálnych 
a ekonomických vied Univerzity 
Komenského v Bratislave. 

Slovenská vláda v januári tohto 
roka prijala Národnú stratégiu 
pre globálne vzdelávanie, 
ktorá sa viaže na roky 2012 až 
2016. Jej cieľom je nielen 
dlhodobé zvyšovanie povedomia 
o problémoch globálneho sveta, 
ale aj začlenenie globálneho 
a rozvojového vzdelávania na 
druhom a treťom stupni škôl. 
Zavedenie samostatného 
študijného programu rozvojových 
štúdií na vysokých školách sa preto 
na Slovensku javí ako dôležitý krok 
vpred. 

Na druhom stretnutí pracovnej 
skupiny sa akademici podelili 
o svoje skúsenosti zo stáží na 
univerzitách v Írsku, Lotyšsku 
a Kanade, ktoré sa venujú 
rozvojovému vzdelávaniu a ktoré 
im sprostredkovala Nadácia Pontis. 

Komu sme udelili granty v oblasti rozvojovej spolupráce

Prijímatelia Suma

granty bieloruskym analytikom z projektu DANIDA 46 620,47 €

granty bieloruskym analytikom z projektu SAMRS          35 580,73 € 

granty bieloruskym analytikom z projektu Mott          28 980,72 € 

granty moldavským MVO z projektu SAMRS          66 473,67 € 

granty balkánskym MVO z projektu SAMRS          57 067,09 € 

subgrant SAMRS Youth for Conservation Keňa          30 548,73 € 

subgrant partnerskej MVO, SAMRS Egypský projekt            4 907,08 € 

subgrant partnerskej MVO, SAMRS Tuniský projekt            7 552,86 € 

granty autorom publikácií, projekt Globálne vzdelávanie            3 688,35 € 
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Pracovnú skupinu akademikov tvorili: 
•	 Jaroslav Baran, PhD. študent, KTŠ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

•	 Martina Bolečeková, odborná asistentka, FPaMV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

•	 Radoslava Brhlíková, odborná asistentka, KPEŠ FF Univerzta Konštantína Filozofa v Nitre

•	 Michal Cenker, Nadácia Pontis, PhD. študent FSEV Univerzita Komenského v Bratislave Mikuláš 
Černota, PhD. študent, FMV Ekonomická univerzita v Bratislave

•	 Daniela Drobná, odborná asistentka, FPVMV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

•	 Tomáš Dudáš, odborný asistent, FMV Ekonomická univerzita v Bratislave a FEP Bratislavská vysoká 
škola práva

•	 Alexandra Ďurčová, PhD. študentka, FSEV Univerzita Komenského v Bratislave

•	 Boris Mattoš, odborný asistent FMV EUBA

•	 Ondrej Gažovič, FSEV Univerzita Komenského v Bratislave 

•	 Eva Godovičová, PhD. študentka, ISPV Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

•	 Juraj Janček, PhD. študent, KRŠaTZ Trnavská univerzita v Trnave

•	 Juraj Jančovič, odborný asistent, KRŠaTZ Trnavská univerzita v Trnave

•	 Lenka Jančovičová, odborná asistentka, KRŠ a TZ Trnavská univerzita

•	 Lucia Karamášová, odborná asistentka, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

•	 Valéria Koščurová, Bratislavská vysoká škola práva

•	 Katarína Kurčíková, odborná asistentka, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

•	 Elena Liptáková, PhD. študent, OF Ekonomickej univerzity v Bratislave 

•	 Tomáš Profant, PhD. študent, Universität Wien

•	 Peter Reťkovský, PhD. študent, FMV Ekonomická univerzita v Bratislave

•	 Peter Rusiňák, PhD. študent, FMV Ekonomická univerzita v Bratislave

•	 Michal Ščepán, PhD. študent, FMV Ekonomická univerzita v Bratislave

•	 Ivana Raslavská, Nadácia Pontis (externe FSEV Univerzita Komenského v Bratislave, FMV Ekonomická 
univerzita v Bratislave, FEP Paneurópska vysoká škola v Bratislave) 

•	 Ondrej Gažovič, PhD. študent, FSEV Univerzita Komenského v Bratislave
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Naši ľudia 
Lenka  
Surotchak, 
riaditeľka  
nadácie

Gabika  
Zúbriková,  
finančná  
riaditeľka

Andrea 
Harmatová 
Filová, 
manažérka 
kancelárie

Slavomíra 
Hvizdošová, 
finančná 
koordinátorka

Daniela 
Snyder, 
manažérka 
kancelárie

Miroslava 
Furjelová, 
finančná 
koordinátorka

Martina 
Petrová, 
účtovníčka

Petra 
Nagyová,  
PR manažérka

Pilier podpory mimovládnych organizácií a rozvoja filantropie
Pavel Hrica,  
programový riaditeľ

V Nadácii Pontis je zodpovedný 
za tím, ktorý sa venuje firemnej 
filantropii.  Má na starosti 
programovú stratégiu, rozpočet, 
fundraising a projekty v oblasti 
firemnej filantropie.

Lucia Borovská,  
programová koordinátorka 

Lucia sa venuje príprave 
a koordinácii ocenenia Via Bona 
Slovakia a pomáha pri činnosti 
skupiny Engage, predovšetkým 
koordinuje najväčšie podujatie 
firemného dobrovoľníctva Naše 
Mesto.

Mirka Gúčiková,  
programová koordinátorka 

Mirka zodpovedá za projekt 
Hlavy pomáhajú. Organizuje 
zbierku potrieb a šatstva pre 
klientov neziskových organizácií, 
pomáha v rámci podujatia 
Naše Mesto a koordinuje aj 
dobrovoľníctvo zamestnancov 
v spoločnostiach Ernst Young, 
Mazars, Samsung, Axa 
a v ďalších.

Oľga Shaw,  
programová koordinátorka

Oľga má na starosti Nadačný 
fond Telekom v Nadácii Pontis 
a fond Venture Philanthropy. 
Organizuje event prestížneho 
ocenenia Via Bona Slovakia 
a spolupracuje pri Našom Meste.
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Marieta Kováčová,  
programová koordinátorka 

Spravuje nadačné fondy ČSOB, 
ZSE, Dell a Johnson Controls 
v Nadácii Pontis. Takisto 
spolupracuje pri podujatí Naše 
Mesto.

Norbert Maur,  
programový koordinátor

Spravuje fondy spoločností SSE, 
Accenture, Tesco, KIA, PwC 
a Holcim v Nadácii Pontis. Zastrešuje 
projekt Darca.sk a má na starosti 
Štandard komunitné investovanie. 
Okrem toho, že spolupracuje pri 
podujatí Naše Mesto, pripravuje aj 
Index udržateľnosti neziskových 
organizácií.

Monika Smolová,  
programová koordinátorka

Monika zastrešuje darcovský 
projekt Dobrá krajina, spoluvytvára 
koncept najväčšieho podujatia 
firemného dobrovoľníctva Naše 
Mesto a zastrešuje činnosť skupiny 
Engage. Koordinuje účasť Nadácie 
Pontis v rámci najväčšieho 
hudobného festivalu Pohoda. 

Juraj Ondrejčík,  
programový koordinátor

Juraj zastrešuje veľký charitatívny 
program vydavateľstva Ringier Axel 
Springer Slovakia a Nadácie Pontis 
- Srdce pre deti zameraný na pomoc 
deťom so sociálnym a zdravotným 
znevýhodnením. Koordinuje aj 
Nadačný fond Honeywell.

Miroslava Šáchová, 
programová koordinátorka

Mirka koordinuje činnosť nadačného 
fondu Telekom a spolu s ním i 
všetky aktivity v prospech komunity 
nepočujúcich. Je zodpovedná za 
celý hodnotiaci proces ocenenia Via 
Bona Slovakia.

Anna Podlesná,  
programová koordinátorka

Anka spoluorganizuje fungovanie 
programu DobraKrajina.sk 
Zodpovedá za prípravu podujatia 
Fórum o firemnej filantropii. 
Pripravuje galavečer Via Bona 
Slovakia.

Mária Hrčková,  
programová koordinátorka

V roku 2012 koordinovala činnosť 
nadačného fondu Slovenských 
elektrární. Rozbiehala fungovanie 
Fondu pre transparentné Slovensko. 
Spolupodieľala sa na činnosti 
programu Srdce pre deti.

Katarína Turčanová 
programová koordinátorka 

Katarína je súčasťou tímu Srdca 
pre deti. Ide o veľký charitatívny 
program denníka Nový Čas, ktorý 
sa  zameriava na pomoc deťom v 
núdzi, či už so zdravotným alebo 
sociálnym znevýhodnením. Katka 
má na starosti najmä komunikáciu 
a zmluvy, externé vzťahy a odborné 
hodnotenie žiadostí.

Alexandra Kopáčová  
programová koordinátorka

Spolupracuje na charitatívnom 
programe Srdce pre deti, ktorý po-
máha deťom v núdzi. Má na starosti 
prvý kontakt so žiadateľmi prostred-
níctvom infolinky a spracovanie prí-
behov na webstránku www.srdce-
predeti.sk.

Monika Brošková,  
programová koordinátorka

Má na starosti program presadzo-
vania zodpovedného podnikania 
a rozvoja občianskej spoločnosti 
v Bielorusku, Srbsku a Moldavsku.
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Pilier rozvoja zodpovedného podnikania

Beata Hlavčáková,  
programová riaditeľka a riaditeľka 
Business Leaders Forum 
Beata koordinuje tím v oblasti 
zodpovedného podnikania. Dohliada 
na to, aby sa praktiky zodpovedného 
podnikania dostávali do slovenských 
firiem a do spoločností združenia 
Business Leaders Forum. Zastrešuje 
projekt vzdelávania malých a stredných 
podnikov v oblasti zodpovedného 
podnikania.  

Michal Kišša,  
programový koordinátor

Organizuje Medzinárodnú konfe-
renciu o zodpovednom podnikaní 
a je zodpovedný za reporting akti-
vít, ktoré sa týkajú rozvoja zodpo-
vedného podnikania. 

Jana Ružická,   
programová koordinátorka

Administruje združenie Business 
Leaders Forum. Koordinuje 
projekt ReSMES a semináre 
o zodpovednom podnikaní pre 
malých a stredných podnikateľov.  

Ivana Kullová

Ivana prišla do Nadácie Pontis v 
júni 2012. Venuje sa aktivitám na 
podporu zodpovedného podnikania 
firiem na Slovensku. Zodpovedá 
za koordináciu činnosti združenia 
Business Leaders Forum a 
spolupracuje pri publicite jeho aktivít.

Pilier pre oblasť demokratizácie a rozvojovej spolupráce v zahraničí

Ivana Raslavská,  
programová riaditeľka

Ivana zodpovedá za všetky akti-
vity a projekty v oblasti rozvojo-
vej spolupráce, demokratizácie 
a prenosu skúseností z tranzície. 
V Nadácii Pontis sa orientuje pre-
dovšetkým na rozvojové vzdelá-
vanie.

Michal Cenker,  
programový koordinátor

Zastrešuje rozvojové vzdeláva-
nie a spoluprácu s akademickým 
sektorom a vysokými školami.

Andrea Cox,  
programová koordinátorka

V nadácii má na starosti koordináciu 
projektov a programy zamerané na 
podporu verejnej politiky a zapojenia 
mimovládnych organizácií a jednot-
livcov do jej tvorby v Bielorusku a na 
Balkáne. 

Simona Gembická,  
manažérka grantových  
programov

Venuje sa príprave newslettra 
o rozvojovej spolupráci a príp-
rave tréningov pre projekt Kno-
wledge Makes Change. 



58

Členovia správnej rady

Ľuboš Vančo, KPMG Slovensko, predseda 
správnej rady

Ján Orlovský, Západoslovenská energetika

Viktor Tegelhoff, Poisťovňa GERLING 
Slovensko

Branislav Strýček, Slovenské elektrárne 
(členstvo ukončil ku 30.novembru 2011) 

Dozorná rada
Lucie Schweizer, Schweizer 
Legal, s.r.o.

Stážisti 

Gabriela Marková

Miroslava Prekopová

Daniela Drobňáková

Phil Woolman

Petra Nováková

Veronika Michalková

Jakub Čevela

Monika Náglová

Jakub Šimek,  
projektový koordinátor 

Venuje sa kenskému projektu, 
ktorý je zameraný na digitalizá-
ciu a rozvoj počítačovej gramot-
nosti učiteľov a žiakov na ško-
lách v okrese Voi. 

Michal Hrušík,  
programový koordinátor

Venuje sa zvyšovaniu kapacít mi-
movládnych organizácií so zamera-
ním na projekty v Moldavsku. 

Tatiana Žilková  
programová koordinátorka

Táňa sa venuje projektom demokra-
tizácie v Tunisku. Koordinuje pro-
jekt budovania kapacít  tuniských 
mimovládnych organizácií v oblasti 
advokačných činností a verejnej po-
litiky, a prepájania mimovládneho 
sektora so štátnymi inštitúciami.
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Sponzori, partneri našich aktivít 

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

AXA d.d.s., a.s.

Citibank Europe plc, pobočka zahran. 
banky 

Dell, s.r.o. 

DM Drogerie Markt, s.r.o.

ECOPRESS Magazines, s.r.o.

EMBRACO Slovakia s.r.o.

Heineken Slovensko, a.s.

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Honeywell s.r.o.

Holcim (Slovensko) a.s. 

IBM Slovensko, spol. s r.o.

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej 
banky

JOHNSON CONTROLS International s.r.o.

Kia Motors Slovakia s.r.o.

Kinstellar, s.r.o. 

KPMG Slovensko spol. s r.o. 

Nadácia Allianz

Nera Networks s.r.o 

Orange Slovensko, a.s. 

PFIZER LUXEMBOURG SARL, 
organiz.zložka

Philip Morris Slovakia s.r.o. 

PricewaterhouseCoopers Slovensko, 
s.r.o.

Provident Financial, s.r.o. 

Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.

Samsung Electronics Slovakia s.r.o.

SIEMENS, s.r.o.

Skanska SK, a.s.

Slovalco, a.s.                                       
Slovak Telekom, a.s. 

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Slovenské elektrárne, a.s. člen 
skupiny Enel

SLOVNAFT, a.s.

Stredoslovenská energetika, a.s.

Tatra banka, akciová spoločnosť

TESCO STORES SR, a.s. 

T-Systems Slovakia, s.r.o.

U.  S. Steel Košice, s.r.o. 

Všeobecná úverová banka, a.s. 

Východoslovenská energetika, a.s. 

Západoslovenská energetika, a.s.

Darcovia, prijaté príspevky od organizácií 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú 
rozvojovú spoluprácu (SAMRS), SR 

Európska komisia & Polish 
Humanitarian Action (Polska Akcja 
Humanitarna), Poľsko

Európska komisia, Enterprise  & 
Industry Directorate General, Belgicko

DemNet, Maďarsko

Ministerstvo zahraničných vecí 
Dánskeho kráľovstva

Medzinárodný Vyšehradský fond 

Nadácia Esperanza, SK

New World Resources N.V., 
Holandsko

Non-Governmental Organization 
Centre Corporate Social Responsibility 
Development, Ukrajina

Pact Inc., Ukrajina

The Charles Stuart Mott Foundation, 
USA 

The Management System 
International, USA 

Trust for Civil Society in CEE 

Nadácia Tesco

Nadácia otvorenej spoločnosti, SR
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Dary od firiem 

Accenture Global Fund 

Accenture, s.r.o.

DLA PIPER WEISS-TESSBACH 
Rechtsanwälte 

Ernst & Young, k.s.

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Holcim (Slovensko) a.s. 

Kia Motors Slovakia s.r.o.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, 
s.r.o.

Samsung Electronics Slovakia s.r.o.

SAP Slovensko s.r.o.

Slovenské elektrárne, a.s. člen 
skupiny Enel

TESCO STORES SR, a.s. 

Všeobecná úverová banka, a.s.

Prijaté dary od fyzických osôb
Darcovia vo Verejnej zbierke Dobrá 
krajina

Zamestnanci firiem Engage

Peter Marchevský

Peter Ciger

Nadácia Pontis spolupracuje 
so slovenskými a zahraničnými 
neziskovými organizáciami, 
nadáciami, univerzitami a  
inštitúciami. Zo spolupráce čerpáme 
veľa skúseností, inovatívnych 
nápadov i zahraničné know how 
v oblastiach podpory občianskej 
spoločnosti, pomoci neziskovému 
sektoru demokratizácie a rozvojovej 
spolupráce v zahraničí. 

Na Slovensku: 

Ekonomická univerzita Bratislava, 
Univerzita Komenského v Bratislave, 
Trnavská univerzita v Trnave, 
Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, eTechnology, Microsoft 
Slovensko, 1. Slovenské neziskové 
servisné centrum, Slovenské centrum 
fundraisingu, Občianskej združenie 
Návrat, Slovenský skauting, Nadácia 
Pro Vida

V zahraničí: 

International Business in the 
Community Veľká Británia, Aidmatrix 
USA, Techsoup USA, European 
Venture Philanthropy Association 
Veľká Británia, Polish Humanitarian 
Action Poľsko, NGO Support Centre 
Cyprus, ECDPM - European Centre 
for Development Policy Management 
Belgicko, Center for Democracy 
Foundation Srbsko, Pact, Inc. 
Ukrajina, Belarusian Institute for 
Strategic Studies Bielorusko, DemNEt 
- Foundation for Development 
of Democratic Rights Maďarsko, 
DEMAS - Asociace pro podporu 
demokracie a lidských práv Česká 
republika, Civitas Georgica Gruzínsko, 
Balkan Civil Society Development 
Network Macedónsko, Education 
for Democracy Foundation Poľsko, 
National Participation Council – NPC 
Moldavsko, East Europe Foundation 

Moldavsko, Foundation for a Civil 
Society USA, Office for a Democratic 
Belarus Belgicko, Business in the 
Community Veľká Británia, World 
Association of the Belarusians 
Batskauschyna Bielorusko, CSR 
Europe Belgicko, European Venture 
Philanthropy Association Veľká 
Británia, International Business 
Leaders Forum Veľká Británia, 
School of Business and Management 
of Technology Bielorusko, The 
Center for Strategic Research and 
Development of Georgia Gruzínsko, 
NGO Support Centre Egypt, EDA – 
Egyptian Democratic Academy Egypt, 
European Partnership for Democracy 
Belgicko, Moi High School Secondary 
Kasigau Keňa, Youth for Conservation 
Keňa.

Naše členstvo v organizáciách 

Sme aktívnym členom viacerých 
organizácií na Slovensku i v zahraničí.

Na Slovensku: 

Americká obchodná komora, Platforma 
mimovládnych rozvojových organizácií, 
Klub fundraiserov.

V zahraničí: 

Business in the Community Veľká Británia, Engage Veľká Británia, CONCORD   
European NGO Confederation for Relief and Development Belgicko, CSR 
Europe Belgicko, European Venture Philanthropy Association Belgicko, 
International Business Leaders Forum Veľká Británia, Global Reporting 
Initiative, Holandsko, Euclid, Veľká Británia. Nadácia Pontis je zakladajúcim 
členom Platformy MVRO, členom európskej konfederácie rozvojových 
mimovládnych organizácií CONCORD a neformálnej Siete európskych 
politických nadácií.

Naši partneri 
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Finančná časť
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FINANČNÁ ČASŤ – VÝROČNÁ SPRÁVA

Brutto Korekcia Netto

517 872,30           142 196,27       375 676,03           404 483,65          

1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK 65 933,00             14 921,76         51 011,24             59 687,00            

Softvér 59 687,00          14  921,76      44  765,24         -                           

Obstaranie dlhod.nehm.majetku 6 246,00            -                       6  246,00            59  687,00         

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 451 939,30           127 274,51       324 664,79           344 796,65          

Stavby 385 740,35        61  075,56      324 664,79       343 951,81       

Stroje, prístroje a zariadenia 8 587,92            8  587,92        -                          844,84               

Dopravné prostriedky 16 922,13          16  922,13      -                          -                          

Drobný dlhodobý hmotný majetok 40 688,90          40  688,90      -                          -                          

2 904 244,32        2 904 244,32        1 634 134,24       

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 112 133,77           -                        112 133,77           49 827,69            

Pohľadávky z obchodného styku                      16 349,33          16  349,33         2  018,97           

Ostatné pohľadávky                           94 953,74          94  953,74         46  650,46         

Daňové pohľadávky -                           -                          -                          

Iné pohľadávky                           830,70                830,70               1  158,26           

FINANČNÝ MAJETOK 2 792 110,55        -                        2 792 110,55        1 584 306,55       

Pokladnica 3 536,96            3  536,96            1  937,96           

Bankové účty 2 788 573,59    2  788 573,59    1  582 368,59   

90 053,53             90 053,53             66 804,52            

Náklady budúcich období 57 324,02          57  324,02         13  881,81         

Príjmy budúcich období 32 729,51          32  729,51         52  922,71         

MAJETOK celkom 3 512 170,15        142 196,27       3 369 973,88        2 105 422,41       

Brutto Korekcia Netto

2 390 341,96        -                       2 390 341,96        1 397 424,48       

Imanie a Fondy organizácie 2 354 352,89        -                       2 354 352,89        1 338 039,10       

Základné imanie 155 027,67        -                       155 027,67       155 027,67       

Fondy tvorené podľa osob. predpisu 2 199 325,22    -                       2  199 325,22    1  183 011,43   

2. Fondy účtovnej jednotky ostatné -                            -                        -                           19 280,08            

Ostatné fondy   -                           -                          19  280,08         

3. Výsledok hospodárenia min.rokov 40 105,30          -                       40  105,30         59  946,43         

4.
Výsledok hospodárenia  za 
účtovné obdobie

4 116,23 -           -                       4  116,23 -           19  841,13 -        

123 720,92           -                       123 720,92           100 126,87          

1. REZERVY ZÁKONNÉ 4 298,48               -                       4 298,48               3 632,01              

Krátkodobé zákonné rezervy 4 298,48            -                       4  298,48            3  632,01           

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 769,05                  -                       769,05                  701,00                 

Sociálny fond 769,05                -                       769,05               701,00               

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 118 653,39           -                       118 653,39           95 793,86            

Záväzky z obchodného styku 106 760,61        -                       106 760,61       82  968,76         

Záväzky voči zamestnancom 891,00                -                       891,00               -                          

Zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpeč. 5 389,38            -                       5  389,38            -                          

Daňové záväzky 5 612,40            -                       5  612,40            4  180,10           

Ostatné záväzky                                                                  (379AÚ+373AÚ+954AÚ+959AÚ)-                       -                          8  645,00           

BANKOVÉ VÝPOMOCI A PÔŽIČKY -                            -                       -                           -                          

Dlhodobé bankové úvery -                           -                       -                          -                          

Bežné bankové úvery -                           -                       -                          -                          

855 911,00           -                       855 911,00           607 871,06          

1. Výnosy budúcich období 855 911,00        -                       855 911,00       607 871,06       

3 369 973,88        -                       3 369 973,88        2 105 422,41       

SÚVAHA k 31. 12. 2012   (v Eur)

Strana aktív
Účtovné obdobie Bezprostr. 

predchádz. účt. 
obdobie

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

2.

2.

B. OBEŽNÝ MAJETOK
3.

4.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1.

3.

4.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

PASÍVA celkom

 Bezprostr. 
predchádz. účt. 

obdobie 
Strana pasív

 Účtovné obdobie 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA 
MAJETKU SPOLU
1.

B. CUDZIE ZDROJE  SPOLU
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Hlavná 
nezdaňovaná

Podnikateľ. 
zdaňovaná Spolu

Bezprostr. 
predchádz. 

účt. obdobie
501 Spotreba materiálu                    52 116,89        8  292,93      60  409,82         34  277,06       

502 Spotreba energie                      2  379,94          -                     2  379,94           2  034,64          

511 Opravy a udržiavanie                 9 912,64          -                     9  912,64           10  734,59       

512 Cestovné                               38  150,72        16 ,95             38  167,67         18  850,96       

513 Náklady na reprezentáciu               35 466,51        -                     35  466,51         30  731,32       

518 Ostatné služby  679 949,35      35  866,54    715 815,89       621 912,57     

521 Mzdové náklady   140 694,33      25  707,64    166 401,97       139 824,39     

524 Zákonné sociálne poistenie                    34 586,96        2  903,40      37  490,36         37  272,96       

527 Zákonné sociálne náklady       2 844,95          -                     2  844,95           2  429,28          

528 Ostatné sociálne náklady       67,52                -                     67 ,52                  -                        

532 Daň z nehnuteľnosti -                         -                     -                          -                        

538 Ostatné dane a poplatky        2  024,96          4 ,95               2  029,91           1  707,69          

541 Zmluvné pokuty a penále         2,00                  -                     2 ,00                    0 ,06                   

542 Ostatné pokuty a penále         -                         -                     -                          66 ,38                

544 Úroky                                         512,07              -                     512,07               6 ,63                   

545 Kurzové straty         2  248,14          22 ,79             2  270,93           3  422,16          

546 Dary -                         -                          3  989,29          

548 Manká a škody       -                         -                     -                          -                        

549 Iné ostatné náklady      8 202,97          6 ,60               8  209,57           8  747,05          

551 Odpisy DNM a DHM       43  639,64        1  977,60      45  617,24         26  664,99       

552 Zost. cena predaného 
dlh.hm.majetku

-                         -                     -                          -                        

558 Tvorba a zúčtovanie 
opravných položiek

-                         -                     -                          1  369,00          

562 Poskytnuté príspevky iným 
účtovným jednotkám      

1 035 200,50  -                     1  035 200,50   332 185,50     

563 Poskytnuté príspevky 
fyzickým osobám   

247 479,15      -                     247 479,15       48  613,00       

565 Poskytnuté príspevky z 
podielu zaplatenej dane

713 220,70      -                     713 220,70       645 076,22     

567 Poskytnuté príspevky z 
verejnej zbierky

-                         -                     -                          -                        

3 048 699,94      74 799,40       3 123 499,34       1 969 915,74      

 Hlavná 
nezdaňovaná 

 Podnikateľ. 
zdaňovaná 

 Spolu 
 Bezprostr. 

predchádz. účt. 
obdobie 

644 Úroky                                 -                         3  217,85      3  217,85           4  936,18          

645 Kurzové zisky                     25,69                -                     25 ,69                  291,29             

646 Prijaté dary 14 921,76        -                     14  921,76         -                        

647 Osobitné výnosy -                         -                     -                          -                        

649 Iné ostatné výnosy             126 308,35      102 524,74  228 833,09       177 870,12     

651
Tržby z predaja 
dlhod.hmot.majetku

-                         -                     -                          -                        

656 Výnosy z použitia fondu 100 661,04      -                     100 661,04       80  414,94       

662 Prijaté príspevky od iných organizácií                1 287 260,06  -                     1  287 260,06   881 919,82     

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb                  563 730,69      -                     563 730,69       46  129,53       

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane     929 374,12      -                     929 374,12       763 043,01     

667 Prijaté príspevky z verejnej zbierky -                         -                     -                          -                        

3 022 281,71      105 742,59     3 128 024,30       1 954 604,89      

26 418,23 -          30 943,19       4 524,96              15 310,85 -          

591 Daň z príjmov        -                  8  641,19      8  641,19           4  530,28          

26 418,23 -          22 302,00       4 116,23 -             19 841,13 -          

Činnosť

Účtová trieda 6 celkom, spolu 
výnosy
Výsledok hospodárenia pred 
zdanením

Výsledok hospodárenia po 
zdanení

VÝKAZ  ZISKOV  A  STRÁT k 31. 12. 2012   (v eur)

Číslo 
účtu Náklady

Činnosť

Účtovná trieda 5 celkom, spolu náklady

Číslo 
účtu Výnosy



64

Prijaté príspevky z 2% - použité na projekty a granty
Podiel zaplatenej dane z príjmov FO a PO  - 2%                 929 374,00 € 29,7%

Prijaté príspevky - granty, dary od organizácií
Granty zo Slovak Aid - SAMRS na projekty Demokratizácie a 
rozvojovej pomoci                 448 539,00 € 14,3%
Prijaté príspevky do nadačných firemných fondov v Nadácii 
Pontis zo zdrojov mimo 2% 326 098,00 €               10,4%
Grantové zdroje z nadácií USA, Dánskej ambasády, Európskej 
Komisie na projekty Demokratizácie a rozvojovej pomoci                 233 647,00 € 7,5%
Prijaté príspevky na projekt Naše Mesto, Via Bona Slovakia, 
Dobrá krajina a ostatné aktivity piliera Firemná Filantropia 177 408,00 €               5,7%
Prijatý príspevok na aktivity piliera spoločenskej zodpovednosti 
od Europskej únie 101 568,00 €               3,2%
Výnosy z činnosti:
Výnosy z aktivít: BLF členské príspevky, CR konferencia, CR 
vzdelávanie                 117 533,00 € 3,8%
Výnosy z aktivít: administrácia fondov a projektu Srdce pre deti, 
Fórum o firemnej filantropii, pracovné skupiny ENGAGE, ŠKI, 
Naše Mesto, ostatné - vzdelávanie a dobrovoľníctvo 91 739,00 €                 2,9%
Ostatné výnosy z činnosti 19 561,00 €                 0,6%

Ostatné výnosy z činnosti

Úroky bankové - bežné účty 3 218,00 €                   0,1%

Kurzové zisky                       25,00 €                        0,0%
Prijaté dary (Accenture / Mafin) 14 922,00 €                 0,5%

Výnosy z použitia fondov:

Fondy tvorene z podielu zaplatenej dane - 2% 78 084,00 €                 2,5%

Fondy tvorene z vkladov mimo 2% 22 577,00 €                 0,7%

Prijaté príspevky - dary od jednotlivcov

Prijaté príspevky od fyzických osôb 8 070,00 €                   0,3%
Prijaté príspevky na projekty Darcovského portálu Dobrá 
krajina 553 976,00 €               17,7%
Prijaté príspevky na správu Darcovského portálu Dobrá 
krajina 1 685,00 €                   0,1%

SPOLU výnosy 3 128 024,00 €         100,0%

Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu rok 2012
v celých eur
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v celých eur

 Granty 2012
Granty a dary pre prijímateľov na Slovensku 1 718 168,00 €     54,86%
Granty pre prijímateľov v zahraničí 277 732,00 €        8,87%
Priame programové náklady

Grantový program - správa, monitoring, rozvoj 143 929,00 €        4,60%
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Globálne 
vzdelávanie, KMC projekt      134 689,00 €        4,30%
Pracovná skupina ENGAGE, Naše Mesto, firemné 
dobrovoľníctvo, projekt Ecovolis 108 450,00 €        3,46%
Business Leaders Forum - správa, semináre, blf web, 
ostatné aktivity 90 075,00 €          2,88%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Bieloruský program            96 635,00 €          3,09%
Program Dobrá krajina 70 451,00 €          2,25%
ReSmeS projekt - rozvoj CSR v malých a stredných 
podnikoch 67 860,00 €          2,17%
Via Bona Slovakia za rok 2011 v roku 2012 47 909,00 €          1,53%
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Kenský projekt                45 708,00 €          1,46%
Program Srdce pre deti 42 657,00 €          1,36%
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Moldavský projekt                42 221,00 €          1,35%
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Tuniský program  32 120,00 €          1,03%
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Západný Balkán 30 531,00 €          0,97%
IX. ročník Konferencie o zodpovednom podnikaní firiem 22 289,00 €          0,71%
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Egyptský projekt 15 945,00 €          0,51%
V. fórum o firemnej filantropii 11 062,00 €          0,35%
Štandard komunitné investovanie - meranie efektivity 
darcovstva 4 800,00 €            0,15%
Index rozvoja MVO a Hlavy pomáhajú 2 582,00 €            0,08%
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Gruzínsky program 2 420,00 €            0,08%
Administratívne náklady

Administratívne a rozvojové náklady                              123 907,00 €        3,96%
 Spolu 3 132 140,00 €  100,00%

Prehľad o nákladoch v členení podľa činnosti nadácie a osobitne výšku nákladov na 
správu nadácie v roku 2012

Nadačné fondy v roku 2012 - prehľad  v eur

Názov stav k 1.1.2012 príjem výdaj
stav k 

31.12.12
Fond Slovenská sporiteľňa -   € 1 038 800,00 € 104 741,00 € 934 059,00 €

Fond Telekom 155 242,46 € 476 160,56 € 155 242,46 € 476 160,56 €
Fond KIA Motors Slovakia 244 303,03 € 274 228,32 € 215 962,53 € 302 568,82 €

Fond Západoslovenská energetika 181 250,00 € 128 211,90 € 181 250,00 € 128 211,90 €
Fond TESCO STORES SR 99 431,97 € 127 813,99 € 99 431,97 € 127 813,99 €

Fond Slovenské elektrárne 391 850,00 € 6 745,50 € 294 106,60 € 104 488,90 €
Fond Dell 30 678,18 € 26 932,95 € 30 678,18 € 26 932,95 €

Fond Stredoslovenská energetika 30 000,00 € 50 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 €
Fond Accenture 24 223,72 € 64 273,11 € 64 438,60 € 24 058,23 €

Fond Lenovo -   € 10 976,42 € -   € 10 976,42 €
Fond Johnson Controls 6 129,60 € -   € 6 129,60 € -   €

Fond Honeywell 4 920,49 € 5 842,31 € 4 920,49 € 5 842,31 €
Fond PWC 3 316,40 € 3 567,98 € 3 068,82 € 3 815,56 €
Fond ČSOB 2 827,55 € -   € 2 827,55 € -  €

Fond pre transparentné Slovensko -   € 53 000,00 € 47 965,00 € 5 035,00 €
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Správa nezávislého audítora:
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Nadácia Pontis

Zelinárska 2 
821 08 Bratislava 
Slovenská republika

tel.: (421 2) 5710 8111 
fax: (421 2) 5710 8125

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

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

Vo výročnej správe za rok 2012 sme použili fotografie z Kene od Zuzany Halánovej, Dana Laurinca a Jána Pašku. Naše 
Mesto fotili Zuzana Gavulová a Michal Pišný. Diskusie a charitatívnu kaviareň DobraKrajina.sk na Pohode zaznamenal 
Marek Chalány.  Fotografie z Fóra o firemnej filantropii nafotil Igor Cúcor. Fotografie z Medzinárodnej konferencie o 
zodpovednom podnikaní nám nafotila Zuzana Gavulová a o profilové fotky našich ľudí sa postaral Michal Pišný. Za ďalšie 
použité fotografie ďakujeme našim partnerom a kolegom z neziskových organizácií.
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