
 

 
 
 

Správa o darcovských aktivitách Nadačného 
fondu Slovenské elektrárne v roku 2018 

 
Darca: Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis  
Reportované programy: 

 SE Ekoobec 2018 

 SE Energia pre život 2018 

 SE Priame granty 2018 

 SE Špeciálny zamestnanecký program 2018 

 SE Ukážte sa v dobrom svetle 2018 
Report pokrýva: 68 realizovaných projektov 
Dátum vytvorenia správy: 29.01.2019 
Vypracovala: Daniela Kellerová, daniela.kellerova@nadaciapontis.sk 
  

 
Zdroje k dispozícii, čerpania a zostatky 
 

Program Suma Počet 
žiadostí 

Počet 
zamietnutých 

projektov 

Počet 
schválených 

projektov 

Úspešnosť 
% 

Z toho už 
ukončených 

projektov 
SE Ekoobec 2018 20 069,02 € 38 24 12 32 12 
SE Energia pre život 2018 30 900,00 € 13 5 8 62 8 
SE Priame granty 2018 42 000,00 € 8 0 8 100 8 
SE Špeciálny zamestnanecký 
program 20181 9 562,64 € 16 4 12 200 3 

SE Ukážte sa v dobrom svetle 2018 30 435,00 € 28 0 28 100 28 
Dofinancovanie programov z roku 
2017 

12 594,53 € 9 0 9 100 9 

Spolu 145 561,19 € 112 33 77 73 68 

 
Program 2% 2017/2018 Dar 2% 2018/2019 

 120 067,03 € 26 276,91 € 32 564,71 € 

SE Ekoobec 2018 -20 069.02 €   

SE Energia pre život 2018 -30 000 € -900 €  
SE Priame granty 2018 -40 000 €  -2000 € 

SE Špeciálny zamestnanecký 
program 2018 

 -9562,64 € 
 

SE Ukážte sa v dobrom svetle -29 998,01 € 
-435 € 
-1,99 € 

 

Dofinancovanie programov z 
roku 2017 

 -12 594,53 € 
 

Zostatok ku 31.12.2018 0 € 2 782,75 € 30 564,71 € 

Voľné prostriedky na 2019  2 098,01€ 30 564,71 € 

 

                                                           
1 Špeciálny zamestnanecký program 2018 rozdelil spolu 10 247,38 EUR, druhé splátky v roku 2019 sú v hodnote 

684,74 EUR. Report obsahuje zatiaľ 3 ukončené projekty v hodnote 3 400 EUR. 



 

Celkový sumár 

 

VSTUPY VYSTUPY 

Peňažná 
hodnota NAVÝŠENIE BENEFITY PRE KOMUNITU BENEFITY PRE BIZNIS 

145 561,19  
€ 0,00 € 

Priama pomoc ľuďom: 107896 

Nepriama pomoc ľuďom: 403467 

Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 2023 

Súvisiacich aktivít: 463 

Príspevkov o téme v médiách: 69 

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu: 24x 

Zlepšenie prístupu k 

voľnočasovým/kultúrnym aktivitám: 21x 

Zvýšenie povedomia (napr. o životnom 

prostredí): 16x 

Integrácia do spoločnosti: 15x 

Sebamotivácia: 13x 

Zvýšenie bezpečnosti v komunite: 13x 

Zlepšenie prístupu k verejnému priestoru: 

12x 

Zlepšenie prístupu k zeleni: 12x 

Zníženie spotreby energií: 11x 

Zvýšenie pohybových aktivít: 11x 

Zlepšenie zdravého životného štýlu: 10x 

Mediálnych výstupov s uvedením donora: 51 

Zaangažovaných zamestnancov: 630 

Napĺňanie cieľov zodpovedného podnikania: 

45x 

Zlepšenie dobrého mena firmy (v komunite, na 

verejnosti, medzi zákazníkmi...): 43x 

Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá podporuje 

takéto iniciatívy: 33x 

Posilnenie dobrého pocitu a uspokojenia 

zamestnancov zo seba: 32x 

Podpora hodnôt, etiky a konštruktívnej 

atmosféry vo firme: 21x 

Zlepšenie vzťahov s miestnymi autoritami a 

komunitou: 16x 

Posilnenie profesionality firmy: 12x 

Väčšia atraktívnosť pre nových zamestnancov: 

10x 

 
 

Komunitu podporujeme v 
celkovej hodnote 
145 561,19 € 
(vrátane asignácie dane) 

Celková podpora komunity 
vrátane asignácie dane na 
1 zamestnanca je 
41.59 € 

Vďaka našej podpore a 
asignácii % dane sa 
podpora komunity navýšila 
o 
0,00 € 

K podpore komunity sme 
povzbudili 
518 
našich zamestnancov 

K podpore komunity sme 
povzbudili 
15 % 
našich zamestnancov 

Dostali sme 
112 
žiadostí o podporu 

Podporili sme 
72 % 
žiadostí o podporu 

Z našich prostriedkov a 2% 
dane sme podporili 
68 
neziskových projektov 

Priemerná výška celkovej 
podpory 
2 179,38 € 

Priemerná výška finančnej 
podpory bola 
2 304,33 € 

Z našich prostriedkov a 2% 
dane sme pomohli 
107 896 
ľuďom 
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Projekty podporené v roku 2018 

 
SE Ekoobec 2018 (12 projektov) 

 

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy 
spolu 

Navýšenie 
spolu 

Prínos pre 
komunitu Prínos pre biznis 

SEEO18_001 OBEC BEŠA 
Energetická 
úspora v MŠ 
BEŠA 

2 000,00 €  0,00 €  

V rámci projektu boli 
v MŠ vymenené 
okná, dvere a 
svietidlá, vďaka čomu 
sa zlepšil vzhľad 
budovy a jej interiéru, 
a výmena tiež 
prispeje k zníženiu 
spotreby energie. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v komunite a 
naplní ciele 
zodpovedného 
podnikania. 

SEEO18_002 ZŠ s MŠ  
Trakovice 

Chceme svietiť 
hospodárne v 
triedach 

1 000,00 €  0,00 €  

Vďaka projektu boli v 
škole vymenené 
neónové svietidlá za 
nové úsporné LED 
svietidlá, čím sa 
zvýšila bezpečnosť, a 
taktiež úspora 
elektrickej energie. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno z napĺňania 
cieľov 
zodpovedného 
podnikania. 

SEEO18_003 

Základná škola 
kardinála 
Alexandra 
Rudnaya 

Svieťme efektívne 
v našej telocvični 1 070,02 €  0,00 €  

V rámci projektu boli 
vymenené staré 
reflektory a 
nahradené novým 
LED osvetlením v 
telocvični, ktoré bude 
slúžiť žiakom a 
širokej verejnosti, 
pričom sa zníži 
spotreba energie. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno z napĺňania 
cieľov 
zodpovedného 
podnikania. 

SEEO18_004 

Základná škola s 
materskou školou 
Suchá nad 
Parnou 

Modernizácia 
osvetlenia  2 000,00 €  0,00 €  

Vďaka projektu sa 
podarilo znížiť 
spotrebu elektrickej 
energie potrebnej na 
osvetlenie školy, a 
tým prispieť aj k 
ochrane životného 
prostredia. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno z napĺňania 
cieľov 
zodpovedného 
podnikania. 

SEEO18_005 

Cirkevná spojená 
škola, org. zložka 
CZŠ s MŠ sv. 
Dominika Savia 
Vranov nad 
Topľou 

Inováciou k 
efektivite! 1 999,00 €  0,00 €  

Projekt prispel k 
zníženiu spotreby 
energie, a tým aj k 
ochrane životného 
prostredia. Staré 
počítače v učebni boli 
nahradené novými, 
tým sa znížilo aj jej 
prehrievanie. 

Spájanie dobrého 
mena firmy s témou 
ochrany životného 
prostredia. 

SEEO18_006 
Základná škola s 
materskou školou 
Nitrica 

Úsporné 
interiérové a 
exteriérové LED 
osvetlenie 

2 000,00 €  0,00 €  

Vďaka podpore ZŠ 
MŠ v Nitrici spolu 
uskutočnili demontáž, 
recykláciu, montáž 56 
ks svietidiel v 4 
triedach vďaka čomu 
pozitívne vplývajú na 
životné prostredie 
nižšou spotrebou 
energii.  

Vďaka podpore 
úspory energii na 
škole si firma zlepší 
dobré meno v 
komunite a posilní si 
profesionalitu v 
očiach verejnosti z 
napĺňania cieľov 
zodpovedného 
podnikania. 

SEEO18_007 Obec Neverice 
Výmena svetiel v 
Materskej škole 
Neverice 

2 000,00 €  0,00 €  

Prínosom projektu 
bola výmena svetiel 
za úsporné, vďaka 
čomu sa zvýšila 
kvalita prostredia pre 
deti v škôlke.  

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v komunite,  
napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania. 
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SEEO18_008 Základná škola Svietime kvalitne a 
úsporne. 2 000,00 €  0,00 €  

Prínosom projektu 
bola výmena starých 
neónových svietidiel 
za úsporné LED 
osvetlenie v škole.  

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v komunite,  
napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania. 

SEEO18_009 Obec Trebatice 
Rekonštrukcia 
osvetlenia ZŠ 
Trebatice 

1 000,00 €  0,00 €  

V rámci projektu boli 
zmodernizované 
vnútorné priestory ZŠ 
Trebatice výmenou 
zastaraného 
osvetlenia v budove 
za úsporné LED 
osvetlenie. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v komunite, 
medzi 
zamestnancami 
posilní hrdosť a 
naplní ciele 
zodpovedného 
podnikania. 

SEEO18_010 Mesto Michalovce V škôlke 
ekologicky 1 000,00 €  0,00 €  

Vďaka projektu boli v 
škôlke nainštalované 
nové úsporné LED 
trubice do neónových 
svietidiel, vďaka 
ktorým sa zníži 
spotreba energie a 
zvýši sa bezpečnosť.  

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno z napĺňania 
cieľov 
zodpovedného 
podnikania. 

SEEO18_011 Obec Vinodol 
Výmena kotla v 
Materskej škole vo 
Vinodole 

2 000,00 €  0,00 €  

Prínosom projektu 
bola výmena kotla v 
materskej škole, 
vďaka čomu by sa 
mal zabezpečiť chod 
v škole a ušetriť 
náklady škole za 
zemný plyn keďže je 
nový. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v komunite,  
napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania. 

SEEO18_012 Mesto Trebišov 

MŠ 
Hviezdoslavova 
Trebišov - výmena 
ventilov 

2 000,00 €  0,00 €  

V rámci projektu bolo 
na MŠ 
Hviezdoslavova 
vymenených 80 ks 
radiátorových 
ventilov, čo prispelo k 
zníženiu energetickej 
náročnosti budovy, a 
tiež komfortu detí a 
zamestnancov. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno z napĺňania 
cieľov 
zodpovedného 
podnikania. 

Spolu   20 069,02 €  0,00 €    

 
SE Energia pre život 2018 (8 projektov) 

 

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy 
spolu 

Navýšenie 
spolu Prínos pre komunitu Prínos pre biznis 

SEEPZ18_01 
Proti prúdu 
(občianske 
združenie) 

Kniha - sociálna 
rozprávka "Sára a 
zázračný stôl" v 
rámci projektu 
Nota bene  

8 000,00 €  0,00 €  

Vďaka unikátnej 
distribúcií tejto sociálnej 
rozprávky, cez ľudí bez 
domova - predajcov Nota 
bene, kniha pomôže 
pokryť náklady na 
elementárne životné 
potreby a denným 
kontaktom na výdajni 
poskytnúť poradenstvo 
350 predajcom v 19 
mestách Slovenska. 

Vďaka podpore 
vydania knihy 
Notabene si firma 
zlepší meno na 
verejnosti a posilní 
dôveryhodnosť v 
očiach 
stakeholderov. 

SEEPZ18_02 Depaul 
Slovensko, n.o. 

Program 
Integrácie pre 
ľudí bez domova 

8 000,00 €  0,00 €  

Do projektu sa zapojilo 
45 ľudí, ktorí realizovali 
aktivity zamerané na 
rozvoj pracovných 
zručností.  

Vďaka podpore si 
firma zvýši 
dôveryhodnosť voči 
stakeholderom z 
napĺňania cieľov 
zodpovedného 
podnikania. 
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SEEPZ18_03 Arcidiecézna 
charita Košice Hlinený dukát 2 000,00 €  0,00 €  

Arcidiecézna charita 
Košice vďaka podpore 
zorganizovala tvorivé 
dielne pre 50 klientov - 
ľudí bez domova v útulku 
a nocľahárni Charitného 
domu sv. Alžbety, vďaka 
čomu sa podporili ich 
zručnosti a 
sebarealizácia.  

Podpora projektu 
zväčší atraktívnosť 
firmy v očiach 
zamestnancov, 
verejnosti i 
stakeholderov. 

SEEPZ18_04 Občianske 
združenie Prima 

S energiou k 
sociálnej 
integrácii  

2 000,00 €  0,00 €  

OZ Prima vďaka 
podporenému projektu S 
energiou k sociálnej 
integrácii pomohlo 152 
ľuďom, ktorým bolo 
poskytnuté sociálne 
poradenstvo, a možnosť 
nadobudnutia dokladov 
využilo spolu 15 klientov. 

Podporou projektu 
si firma zvýši 
dôveryhodnosť v 
očiach 
stakeholderov i 
komunity z 
napĺňania cieľov 
zodpovedného 
podnikania. 

SEEPZ18_05 TEKLA, o.z. Záhrada nielen 
pre seba 2 000,00 €  0,00 €  

Vďaka projektu Záhrada 
nielen pre seba o.z. 
Tekla, mohlo 12 klientov 
pravidelným výcvikom  
trénovať a upevňovať 
svoje zručnosti staraním 
sa o záhradu a okolie 
zariadenia.  

Podporou projektu 
si firma zlepší 
vzťahy s miestnymi 
autoritami a 
komunitou a môže 
byť využitý ako 
príklad napĺňania 
cieľov 
zodpovedného 
podnikania firmy v 
komunikácii so 
stakeholdermi. 

SEEPZ18_06 
Trnavská 
arcidiecézna 
charita 

Projekt INTEGRA  2 000,00 €  0,00 €  

Vďaka projektu 
INTEGRA mohla 
Trnavská arcidiecézna 
charita podporiť 4 
klientov, ktorí si osvojili 
pracovné zručnosti, 
získali stratené návyky, 
naučili sa finančnej 
gramotnosti,  stretli sa s 
uznaním od verejnosti. 

Podporou projektu 
si firma zlepší 
vzťahy s miestnymi 
autoritami a 
komunitou a môže 
byť využitý ako 
príklad napĺňania 
cieľov 
zodpovedného 
podnikania firmy v 
komunikácii so 
stakeholdermi. 

SEEPZ18_07 Divadlo bez 
domova Energia 2018 6 000,00 €  0,00 €  

Projekt Energia 2018  
umožnil 12 hercom a 
herečkám Divadla bez 
domova (ľudia bez 
domova, tel. postihnutí, 
ľudia s ps. diagnózou) 
nacvičiť a odohrať 3 
predstavenia a pracovník 
divadla sa mohol 
zúčastniť na tréningu.". 

Podporou projektu 
Divadla bez domova 
si firma zlepší dobré 
meno medzi 
zamestnancami a 
stakeholdermi, a 
možnosť navštíviť 
predstavenia posilní 
hrdosť na firmu a 
poskytne netradičnú 
skúsenosť 
zamestnancom. 

NPI_SE18_0
3 Nadácia Pontis 

Tréning pro bono 
pre neziskové 
organizácie 

900,00 €  0,00 €  

Vďaka tréningu malo 
možnosť 25 pracovníkov 
neziskovkých 
organizácii, ktorí sa 
venujú téme sociálne 
vylúčených, dostať 
väčšie vedomosti pre ich 
ďalšiu prácu. 

Vďaka podpore 
firma podporila 
expertným pro bono 
tréningom 
neziskové 
organizácie, vďaka 
čomu si môže 
zlepšiť meno 
v komunite a na 
verejnosti. 

Spolu 
  

30 900,00 €  0,00 €  
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SE Priame granty 2018 (8 projektov) 

 

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy 
spolu 

Navýšenie 
spolu Prínos pre komunitu Prínos pre biznis 

SEPG18_01 
Nezisková 
organizácia 
Projekt DOM.ov 

Stavať si sám a 
legálne 12 000,00 €  0,00 €  

Nezisková organizácia 
Projekt DOM.ov vďaka 
projektu Stavať si sám 
a legálne, podporil 
rodiny z 
marginalizovaných 
rómskych rodín vo 
výstavbe 18 domov, a 
podporil 45 klientov pri 
príprave, vďaka čomu 
získajú prístup k 
bývaniu, a zvýšia sa 
ich zručnosti. 

Dlhodobá podpora 
Projektu DOM.ov 
umožňuje firme 
zvýšiť 
dôveryhodnosť na 
verejnosti i voči 
stakeholderov 
vďaka napĺňaniu 
cieľov 
zodpovedného 
podnikania.  

SEPG18_02 
Klub priateľov 
Slovenskej 
národnej galérie 

Výstava Užitočná 
fotografia 7 000,00 €  0,00 €  

Prínosom projektu bol 
nový pohľad na 
súčasnú Slovenskú 
fotografiu, k výstave 
vyšiel katalóg, prebehli 
výchovno-vzdelávacie 
podujatia pre 
verejnosť.  

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v komunite,  
napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania. 

SEPG18_03 AMAVET Festival vedy a 
techniky AMAVET 4 000,00 €  0,00 €  

Prínosom projektu bolo 
podporiť žiakov aby sa 
zapájali do 
vedátorských projektov 
a prezentovali svoje 
prezentácie a 
exponáty pred členmi 
odbornej komisie.  

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v komunite,  
napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania a posilní 
hrdosť 
zamestnancov. 

SEPG18_04 

Asociácia pre 
kultúru, 
vzdelávanie a 
komunikáciu 
(ACEC) 

Roma Spirit 2018 2 000,00 €  0,00 €  

Celkovým prínosom 
projektu bolo podporiť 
dostupnosť kultúry pre 
širokú verejnosť 
vrátane 
marginalizovaných 
skupín, a hlavne 
zapojenie detí z 
marginalizovaných 
skupín. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v komunite,  
napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania. 

SEPG18_05 

Slovenská 
organizácia pre 
vesmírne aktivity 
(SOSA) 

Popularizačné a 
vzdelávacie 
aktivity spojené so 
simulovanými 
vesmírnymi 
misiami 

2 000,00 €  0,00 €  

Slovenská organizácia 
pre vesmírne aktivity 
vďaka materiálu 
hradenému z grantu 
mohla pripraviť 
popularizačné a 
vzdelávacie aktivity 
spojené so 
simulovanými 
vesmírnymi misiami, 
ktorých sa zúčastnilo 
vyše 30 SOSA členov 
a desiatky študentov. 

Vďaka podpore 
Slovenskej 
organizácie pre 
vesmírne aktivity 
má firma nové 
príležitosti 
prezentácie v 
médiách, zlepšenie 
dobrého mena a 
posilnenia hrdosti 
medzi 
zamestnancami. 

SEPG18_06 TUR 
MFF Ekotopfilm 
Envirofilm Tour 
2018 

2 500,00 €  0,00 €  

Vďaka podpore mohol 
MFF Ekotopfilm 
Envirofilm Tour 2018 v 
jednotlivých mestách 
podporiť propagáciu a 
zvýšiť tak návštevnosť, 
v priemere sa 
zúčastnilo 700 -1000 
detí na mesto v rámci 
Junior festivalu a 
desiatky až stovky 
ľudí. 

Podpora 
environmentálnej 
problematiky zlepší 
dobré meno firmy a 
posilní hrdosť na 
firmu medzi 
zamestnancami. 
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NPI_SE18_0
1 Nadácia Pontis 

Fond pre 
transparentné 
Slovensko 2018 

10 000,00 €  0,00 €  

Podpora Fondu pre 
transparentné 
Slovensko a projektov 
zameraných na 
vzdelávanie a podporu 
dobrovoľníctva v 
oblasti boja proti 
korupcii na Slovensku.  

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno z napĺňania 
cieľov 
zodpovedného 
podnikania a 
podpory 
transparentnosti na 
Slovensku. 

NPI_SE18_0
5 Nadácia Pontis This is 21 2 500,00 €  0,00 €  

Projekt This is 21 
priniesol netradičnú 
formu vzdelávania pre 
žiakov a žiačky na 
celom Slovensku, 
vďaka prednáškam 
špičkových ľudí z 
biznisu si žiaci osvojili 
kritické myslenie, 
projektové zručnosti a 
iné skúsenosti dôležité 
pre 21. storočie.  

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v spoločnosti 
a posilní hrdosť na 
firmu medzi 
zamestnancami. 

Spolu 
  

42 000,00 €  0,00 €  
  

 
SE Špeciálny zamestnanecký program 2018 (3 projekty)2 

 

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy 
spolu 

Navýšenie 
spolu Prínos pre komunitu Prínos pre biznis 

SESZP18_03 Filip Ševčík Liečba 
chrbtice 500,00 €  0,00 €  

Finančný dar bol 
zamestnancom použitý 
na zakúpenie cvičebného 
zariadenia na posilnenie 
a vyrovnanie chrbtice pre 
syna po operácii srdca, 
čo mu výrazne pomôže 
pri rekonvalescencii.  

Vďaka podpore dieťaťa 
zamestnanca a jeho 
liečby po operácii firma 
podporuje zníženie 
fluktuácie a absencii 
vďaka podpore hodnôt 
a etiky. 

SESZP18_08 Peter POPA školská 
pomôcka 700,00 €  0,00 €  

Prostriedky boli použité 
na nákup pomôcky - 
notebooku pre telesne 
postihnutého študenta 
vďaka čomu sa mu zlepší 
prístup ku vzdelaniu. 

Vďaka podpore 
vzdelávania telesne 
znevýhodneného syna 
zamestnanca si firma 
zlepší komunikáciu vo 
firme, posilní hrdosť 
medzi zamestnancami 
a zvýši atraktivitu pre 
nových zamestnancov 
z podpory hodnôt a 
etiky vo firme. 

SESZP18_09 Branislav Karaba 
Liečba pre 
Filipka s 
Janette 

2 200,00 €  0,00 €  

Deti zamestnanca mohli 
za finančné prostriedky 
dostať kvalitnú 
rehabilitáciu, špeciálnu 
pedagogiku spojenú s 
logopédiou. 

Vďaka podpore liečby 
zdravotne 
znevýhodnených detí 
zamestnanca si firma 
zlepší konštruktívnu 
atmosféru vo firme, 
zníži fluktuáciu a 
absencie a zvýši 
atraktívnosť pre nových 
zamestnancov. 

Spolu   
3 400,00 €  0,00 €    

 
 
 

                                                           
2 Zvyšných 9 projektov bude ukončených do júla 2019 a vyreportovaných vo výročnej správe 2019, v hodnote 6 

847.38 EUR (spolu v programe bolo prerozdelených 10 247,38 EUR).  
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SE Ukážte sa v dobrom svetle 2018 (28 projektov) 

 

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy 
spolu 

Navýšenie 
spolu Prínos pre komunitu Prínos pre biznis 

SEZP18_01 
Súkromná 
materská škola 
Slniečko, n.o.  

Zelený detský 
svet 393,80 €  0,00 €  

Súkromná materská škola 
Slniečko vytvorila vďaka 
Nášmu Mestu novú 
bylinkovú záhradu, ktorá 
skrášli okolie materskej 
školy.  

Vďaka projektu 
bola podporená 
hrdosť na firmu a 
prepájanie firmy s 
komunitou, kde jej 
zamestnanci žijú. 

SEZP18_02 OZ FAIN Živá záhrada 1 350,00 €  0,00 €  

Prínosom projektu bolo 
skrášliť životné prostredie 
pre členov OZ FAIN aj 
prostredníctvom práce 
dobrovoľníkov.  

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v komunite,  
napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania. 

SEZP18_03 Mesto Zlaté 
Moravce 

Obnova areálu 
a záhrady 
materskej školy, 
Slnečná 2, 7. 
etapa 

400,00 €  0,00 €  

Mesto Zlaté Moravce 
vysadilo nové stromy, 
namaľovali preliezku a 
odstránili nebezpečné 
pieskovisko na ihrisku pre 
spádovú oblasť Chyzovce 
kde sa nachádza okolo 
2000 ľudí. 

Vďaka projektu 
bola podporená 
hrdosť na firmu a 
prepájanie firmy s 
komunitou, kde jej 
zamestnanci žijú. 

SEZP18_04 
Cirkevná základná 
škola Jána 
Krstiteľa 

Obnova 
priestorov školy 200,00 €  0,00 €  

Cirkevná základná škola 
Jána Krstiteľa vďaka 
Nášmu mestu mohla 
odstrániť starú PVC 
podlahu a natrieť nanovo 
radiátory. Tieto zmeny 
budú mať dopad na 90 
detí, 8 učiteľov a 180 
rodičov. 

Vďaka projektu 
bola podporená 
hrdosť na firmu a 
prepájanie firmy s 
komunitou, kde jej 
zamestnanci žijú. 

SEZP18_05 Autis 

Aby nám bolo 
útulne a 
teplučko, 
hipoterapia 

300,00 €  0,00 €  

Autis zrealizoval vďaka 
projektu Naše Mesto 
brigádu, kde sa podarilo 
pripraviť drevo na kúrenie 
na celú zimu pre 
fungovanie organizácie. 
Tiež sa podarilo vyčistiť 
priestory, ktoré 
navštevuje 20 detí s 
autizmom, vďaka čomu 
sa tam budú môcť lepšie 
cítiť.  

Vďaka projektu 
bola podporená 
hrdosť na firmu a 
prepájanie firmy s 
komunitou, kde jej 
zamestnanci žijú. 

SEZP18_06 Obec Zemianske 
Kostoľany 

Malé dopravné 
ihrisko 400,00 €  0,00 €  

Obec Zemianske 
Kostoľany vďaka projektu 
Malé dopravné ihrisko, 
mohla zrenovovať 
drevenú vežu, lavičky a 
pieskovisko. Táto zmena 
bude mať dopad na 80 
detí zo základnej a 
materskej školy, 40 
rodičov a 10 dôchodcov. 

Vďaka projektu 
bola podporená 
hrdosť na firmu a 
prepájanie firmy s 
komunitou, kde jej 
zamestnanci žijú. 

SEZP18_07 Michealis 
Skrášlenie 
priestorov pre 
deti a mládež 

400,00 € 0,00 € 

Vylepšenie a skrášlenie 
prostredia detského a 
mládežníckeho klubu, 
kde sa stretávajú deti, 
mládež i celé rodiny z 
rôznych sociálnych 
skupín. 

Vďaka projektu 
bola podporená 
hrdosť na firmu a 
prepájanie firmy s 
komunitou, kde jej 
zamestnanci žijú. 

SEZP18_08 

Združenie rodičov 
"Pre radosť 
našich detí" pri 
Materskej škole 
Vojany 

Bezpečná a 
pekná škôlka 
Vojany 2018 

400,00 €  0,00 €  
Združenie skrášlilo 
priestory škôlky pre 30 
detí, ktoré ju navštevujú.  

Vďaka projektu 
bola podporená 
hrdosť na firmu a 
prepájanie firmy s 
komunitou, kde jej 
zamestnanci žijú. 
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SEZP18_09 
Basketbalový 
klub AŠK Slávia 
Trnava 

Basketbalové 
dievčenské 
talenty 

1 350,00 €  0,00 €  

V rámci projektu sa 
dievčatá predškolského a 
školského veku zapojili do 
pravidelného hrania 
basketbalu a v dňoch 12. 
až 19.08. sa zúčastnili 
športového sústredenia. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší meno v 
komunite a podporí 
napĺňanie cieľov 
zodpovedného 
podnikania. 

SEZP18_10 Obec Dolné Srnie 
Kultúrna a 
oddychová zóna 
- dokončenie 

1 350,00 €  0,00 €  

V rámci projektu sa v 
oddychovej a kultúrnej 
zóne centra obce 
uskutočnila súťaž vo 
varení gulášu a športové 
popoludnie pre deti. 
Zakúpila sa tiež pružinová 
hojdačka pre deti. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší meno v 
komunite a podporí 
napĺňanie cieľov 
zodpovedného 
podnikania. 

SEZP18_11 
Združenie aktivít 
voľného času 
Relax - Energetik 

Rekonštrukcia 
oplotenia areálu 
chaty 

400,00 €  0,00 €  

V rámci programu Naše 
Mesto 2018, 19 
účastníkov zrealizovalo 
výmenu časti oplotenia 
areálu rekreačnej chaty, 
ktorá slúži nielen 
zamestnancom firmy a 
ich rodinám, ale aj iným 
záujemcom o pobyt v 
prírode.  

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v komunite,  
napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania. 

SEZP18_12 
Gymnázium 
Andreja Vrábla, 
Mierová 5, Levice 

Premena 
školského parku 1 250,00 €  0,00 €  

Prínosom projektu bola 
premena školského parku 
na výukový priestor, kde 
sa vysadila zeleň a pridali 
lavičky na sedenie.  

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v komunite,  
napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania. 

SEZP18_13 Materské centrum 
Lipka 

Revitalizácia 
MŠ v Tlmačoch 1 350,00 €  0,00 €  

Prínosom projektu bolo 
spríjemnenie prostredia 
MŠ a vytvorenie 
zážitkovo-vzdelávacej 
záhrady.  

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v komunite,  
napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania. 

SEZP18_14 ZŠ s MŠ Diviacka 
Nová Ves 

Ukážte sa v 
dobrom svetle 
2018 Voľný čas 
na našej škole 

200,00 €  0,00 €  

ZŠ a MŠ Diviacka Nová 
Ves vytvorila čitateľský 
kútik pre 65 detí 
navštevujúcich materskú 
školu, aby podporili 
čítanie u detí.  

Vďaka projektu 
bola podporená 
hrdosť na firmu a 
prepájanie firmy s 
komunitou, kde jej 
zamestnanci žijú. 

SEZP18_15 LA-VI-NA Klubovňa pre 
deti v Záriečí 1 150,00 €  0,00 €  

V rámci projektu bola 
vytvorená klubovňa pre 
deti aj pre dospelých, 
ktorá má slúžiť ako 
príjemné miesto pre 
budovanie komunity 
miestnych obyvateľov v 
Záriečí. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v komunite, 
medzi 
zamestnancami 
posilní hrdosť a 
naplní ciele 
zodpovedného 
podnikania. 

SEZP18_16 
Základná škola s 
materskou školou 
Bystričany 

Štyri ročné 
obdobia v 
záhrade 

1 343,00 €  0,00 €  

V rámci projektu bola 
vytvorená okrasná 
relaxačná záhrada v 
areáli základnej školy. 
Projekt bol pozitívne 
prijatý žiakmi a 
zamestnancami školy aj 
miestnou verejnosťou. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno z napĺňania 
cieľov 
zodpovedného 
podnikania. 

SEZP18_17 Svetielko nádeje 
Šikovné ruky 
pre detský 
hospic 

1 250,00 €  0,00 €  

V rámci projektu bol 
zviditeľnený širokej 
verejnosti detský mobilný 
hospic pre deti s 
onkologickým ochorením. 
Taktiež boli preplatené 
niektoré lieky malým 
pacientom. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno z napĺňania 
cieľov 
zodpovedného 
podnikania. 
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SEZP18_18 Základná škola Maľované 
ihrisko 1 350,00 €  0,00 €  

V rámci projektu sa na ZŠ 
sfunkčnilo a skrášlilo 
átrium, vytvorilo sa 
maľované ihrisko a 
dokončila sa rekreačno-
pohybová zóna, kde sa 
vysadila zeleň, osadili 
lavičky a odpadkový kôš.  

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v komunite, 
medzi 
zamestnancami 
posilní hrdosť 
a teambuilding. 

SEZP18_19 

Občianské 
združenie 
Zvedavé 
chrobáčiky 

Čarovná 
záhrada 1 351,20 €  0,00 €  

V rámci projektu bol v 
areáli školy vybudovaný 
záhradný altánok slúžiaci 
na edukáciu, kultúrne 
podujatia a stretávanie. 
Taktiež bola vytvorená 
zeleninovo-ovocno-
bylinková záhradka. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v komunite, 
medzi 
zamestnancami 
posilní hrdosť a 
naplní ciele 
zodpovedného 
podnikania. 

SEZP18_20 Mesto Prievidza 
Náučný chodník 
v Mestskom 
parku 

400,00 €  0,00 €  

Vďaka projektu bude mať 
okolo 16 000 obyvateľov 
prístup k vynovenému 
parku. Bolo urobených 5 
prednášok pre žiakov, a 
pridaných 27 malých 
informačných tabúľ k 27 
novým stromom.  

Vďaka projektu 
bola podporená 
hrdosť na firmu a 
prepájanie firmy s 
komunitou, kde jej 
zamestnanci žijú. 

SEZP18_21 

Slovenská rada 
RZ pri Základnej 
škole Dr. Milana 
Hodžu 

Milé malé 
ihrisko 1 250,00 €  0,00 €  

Slovenská rada RZ pri 
Základnej škole Dr. 
Milana Hodžu vďaka 
podpore vybudovala 
ihrisko s dvoma hracími 
prvkami a piatimi 
lavičkami, ktoré spestria 
prostredie pre 100 detí 
ročne.  

Podpora 
zamestnaneckého 
projektu pomôže 
firme utužiť 
kolektív, znížiť 
fluktuáciu a posilniť 
hrdosť na firmu z 
podpory 
verejnoprospešnýc
h aktivít. 

SEZP18_22 Obec Slepčany 
Modernizácia 
priestorov školy 
II 

1 350,00 €  0,00 €  

Prínosom projektu bolo 
obnovenie školskej 
jedálne, kde sa vymenili 
stoly, stoličky, zakúpili sa 
skrinky. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v komunite,  
napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania. 

SEZP18_23 ZRPŠ pri ZŠ Na 
dolinách 

Školské átrium - 
botanická 
záhrada 

1 150,00 €  0,00 €  

ZRPŠ pri ZŠ Na dolinách 
vďaka podpore prispelo k 
zatraktívneniu 
nevyužívaného školského 
átria, ktoré po výsadbe a 
zakúpení exteriérového 
nábytku slúži na 
teoretické aj praktické 
vyučovanie viacerých 
predmetov pre 180 žiakov 
školy ročne. 

Vďaka projektu 
mali pracovníci 
netradičnú 
skúsenosť a 
rozšírili si obzor a 
firma podporila 
teambuilding a 
konštruktívnu 
atmosféru. 

SEZP18_24 Občianske 
združenie Vĺčik 

Spomienka na 
SNP 400,00 €  0,00 €  

Občianske združenie 
Vĺčik spolu so 
zamestnancami SE 
spoločne vymenili 
poškodené lavice pri 
ohnisku, vyčistili okolie 
ohniska a vyrobili 
informačné tabule k 
vojenským bunkrom. 
Ovplyvní to približne 1000 
ľudí ročne. 

Vďaka projektu 
bola podporená 
hrdosť na firmu a 
prepájanie firmy s 
komunitou, kde jej 
zamestnanci žijú. 

SEZP18_25 
SRRZ - RZ pri 
Zakladnej škole s 
materskou školou 

Rekonštrukcia 
vonkajších 
drevenných 
komponentov a 
vstupnej časti 
MŠ v Červeníku 

1 350,00 €  0,00 €  

V rámci projektu boli 
zrekonštruované vstupné 
priestory MŠ v Červeníku. 
Bola natiahnutá nová 
omietka a sadrokartón, 
nové osvetlenie, a tiež 
vymaľovanie celých 
priestorov. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v komunite, 
medzi 
zamestnancami 
posilní hrdosť a 
naplní ciele 
zodpovedného 
podnikania. 
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SEZP18_26 
Zoologická 
záhrada 
Bratislava 

Môj domček 1 250,00 €  0,00 €  

Vďaka dobrovoľníckemu 
dňu Naše mesto a 
následnému projektu Môj 
domček v Zoologickej 
záhrade Bratislava sa 
podarilo zlepšiť prostredie 
a 3 výbehy pre 44 zvierat. 

Projekt v 
Zoologickej 
záhrade umožnil 
pracovníkom zažiť 
netradičnú 
skúsenosť a 
teambuilding.  

NPI_SE18_0
2 Nadácia Pontis Ukážte sa v 

dobrom svetle 435,00 €  0,00 €  

Prostredníctvom 
programu Ukážte sa v 
dobrom svetle sa podarilo 
aktivizovať komunitu 
dobrovoľníkov a prispieť 
ku skrášleniu verejných 
priestorov, škôl, škôlok, k 
revitalizovaniu verejných 
priestorov a podporiť 
prepájanie komunít v 
zapojených obciach. 

Prostredníctvom 
programu sa 
podarilo podporiť 
firemné 
dobrovoľníctvo a 
tým prispieť k 
splneniu cieľov v 
oblasti 
zodpovedného 
podnikania. 

NPI_SE18_0
4 Nadácia Pontis Naše mesto 6 662,00 €  0,00 €  

Vďaka pracovníkom 
Nadácie Pontis bolo 
podporené firemné 
dobrovoľníctvo počas 
podujatia Naše mesto 
2018, v ktorom sa 
zúčastnilo 518 
dobrovoľníkov firmy. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v komunite, 
medzi 
zamestnancami 
posilní hrdosť a 
teambuilding, a 
podporí 
dobrovoľnícke 
aktivity 
zamestnancov. 

Spolu 
  

30 435,00 €  0,00 €  
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SE ŠZP podpora vzdelávania 2017 (7 projektov) 

 

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy 
spolu 

Navýšenie 
spolu 

Prínos pre 
komunitu Prínos pre biznis 

SESZP17_01 Peter Lehen Podpora 
vzdelávania detí 2 000,00 €  0,00 €  

Vďaka podpore 
Slovenských 
elektrární malo päť 
detí Lehenovcov 
lepšie podmienky pre 
vzdelávanie a 
osobnostný rozvoj.  

Strategická podpora 
vzdelávania a 
zlepšenie finančnej 
situácie sociálne 
slabšej rodiny 
priniesla zlepšenie 
vzťahu 
zamestnanca so 
zamestnávateľom.  

SESZP17_02 Peter Backo Podpora 
vzdelávania 2 000,00 €  0,00 €  

Finančný príspevok 
napomohol k lepšeniu 
finančnej situácie 
rodiny s obmedzeným 
príjmom.  Z grantu 
boli podporené 
vzdelávacie aktivity 
detí rôznej vekovej 
kategórie, ako aj 
rôzne nevyhnutné 
náklady na štúdium.   

Podpora 
vzdelávania a 
zlepšenie finančnej 
situácie rodiny s 
obmedzeným 
finančným príjmom 
priniesla posilnenie 
dobrých vzťahov 
medzi 
zamestnancom a 
firmou. 

SESZP17_03 Zuzana 
Dobiašová Dobiašová 2017 1 000,00 €  0,00 €  

Na základe 
poskytnutia grantu 
bolo podporené 
vzdelávanie a rôzne 
mimoškolské 
rozvojové aktivity 
syna žiadateľky, ktorá 
prišla o manžela, po 
smrteľnom úraze v 
práci.  

Podpora 
vzdelávania a 
zlepšenie životnej 
situácie rodiny.  

SESZP17_04 Ľuboš Hronec 

Podpora 
vzdelávania detí 
študujúcich mimo 
domova 

1 000,00 €  0,00 €  

Finančná podpora 
vzdelávania a iných 
potrieb detí z 
mnohopočetnej 
rodiny. 

Zlepšenie finančnej 
situácie 
mnohopočetnej 
rodiny zamestnanca 
a podpora 
vzdelávania napĺňa 
ciele zodpovedného 
podnikania a 
podporuje motiváciu 
zamestnancov 
firmy. 

SESZP17_05 Ivan Orgoník Orgonik 2017 2 000,00 €  0,00 €  

Z grantu boli 
podporené 
vzdelávacie aktivity 
troch detí žiadateľa, 
ktorý je jediným 
živiteľom rodiny.  

Strategická podpora 
rodiny zamestnanca 
a vzdelávania 
školopovinných detí.  

SESZP17_06 Juraj Trusina 
Podpora 
vzdelávania - Juraj 
Trusina 

1 000,00 €  0,00 €  

Na základe finančnej 
podpory boli 
podporené základné 
potreby pre štúdium 
na vysokej škole a iné 
vzdelávacie aktivity 
žiadateľa.  

Finančná podpora 
syna zamestnanca 
SE zvýšila hrdosť 
zamestnanca na 
firmu a zlepšenie 
jeho vzťahu k firme.   

SESZP17_07 Matúš Trusina ŠPORTUS 1 000,00 €  0,00 €  

Vďaka finančnému 
grantu mohol žiadateľ 
zaplatiť nevyhnutné 
náklady na štúdium a 
život  a keďže ide o 
športovca aj náklady 
súvisiace so 
športovaním.  

Podpora 
vzdelávania a 
športových aktivít 
študenta polosiroty, 
prinesie zlepšenie 
vzťahov medzi 
zamestnancami a 
firmou.  

Spolu 
uhradené 
v roku 2018 

  
7 300 €  0,00 €  
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Detailný prehľad podľa kategórií 

 

AKTIVITA 
súhrn za sub-kategórie 

VSTUPY VÝSTUPY 

Peňažná 
hodnota NAVÝŠENIE BENEFITY PRE KOMUNITU BENEFITY PRE BIZNIS 

 
CHARITATÍVNY DAR 
 

 
25 650,97 € 

 

 
0,00 € 

 

  

Financie 25 650,97 € 0,00 € 

Priama pomoc ľuďom: 1490 
Nepriama pomoc ľuďom: 3395 
Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 
119 
Súvisiacich aktivít: 285 
Príspevkov o téme v médiách: 9 
Zlepšenie prístupu k 
voľnočasovým/kultúrnym 
aktivitám 5x 
Zvýšenie pohybových aktivít 4x 
Zlepšenie zdravého životného 
štýlu 3x 
Zlepšenie prístupu k zeleni 3x 

Mediálnych výstupov s uvedením 
donora: 9 
Zaangažovaných zamestnancov: 
518 
Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá 
podporuje takéto iniciatívy 9x 
Zlepšenie dobrého mena firmy (v 
komunite, na verejnosti, medzi 
zákazníkmi...) 6x 
Väčšia atraktívnosť pre nových 
zamestnancov 4x 
Posilnenie dobrého pocitu a 
uspokojenia zamestnancov zo 
seba 4x 
Podpora hodnôt, etiky a 
konštruktívnej atmosféry vo firme 
4x 
Zlepšenie vzťahov s miestnymi 
autoritami a komunitou 4x 

1-1 Dobročinný dar 25 650,97 € 0,00 € 
   

   

   

 
KOMUNITNÁ INVESTÍCIA 

 

 
111 913,22 € 

 

 
0,00 € 

 

  

Financie 111 913,22 € 0,00 € Priama pomoc ľuďom: 105906 
Nepriama pomoc ľuďom: 384072 
Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 
1844 
Súvisiacich aktivít: 173 
Príspevkov o téme v médiách: 
60 
Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu 
22x 
Zlepšenie prístupu k 
voľnočasovým/kultúrnym 
aktivitám 14x 
Zvýšenie povedomia (napr. o 
životnom prostredí) 13x 

Mediálnych výstupov s uvedením 
donora: 42 
Zaangažovaných zamestnancov: 
518 
Napĺňanie cieľov zodpovedného 
podnikania 39x 
Zlepšenie dobrého mena firmy (v 
komunite, na verejnosti, medzi 
zákazníkmi...) 34x 
Posilnenie dobrého pocitu a 
uspokojenia zamestnancov zo 
seba 27x 
Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá 
podporuje takéto iniciatívy 22x 

2-1 Členský poplatok a 
predplatné v komunitných 
organizáciách 

10 400,00 € 0,00 € 

2-2 Grant alebo dar v 
strategickej téme pre firmu 

101 513,22 € 0,00 € 

   

   

 
NÁKLADY NA 
MANAŽMENT 

 

 
7 997,00 € 

 

 
0,00 € 

 

  

Financie 7 997,00 € 0,00 € Súvisiacich aktivít: 3 
Príspevkov o téme v médiách: 0 
Zlepšenie prístupu k verejnému 
priestoru 2x 
Zlepšenie prístupu k zeleni 2x 
Zlepšenie prístupu k 
voľnočasovým/kultúrnym 
aktivitám 2x 
Zvýšenie povedomia (napr. o 
životnom prostredí) 1x 
Integrácia do spoločnosti 1x 
Zvýšenie bezpečnosti v komunite 
1x 

 
Zaangažovaných zamestnancov:  
Zlepšenie dobrého mena firmy (v 
komunite, na verejnosti, medzi 
zákazníkmi...) 3x 
Zlepšenie vzťahov s miestnymi 
autoritami a komunitou 3x 
Napĺňanie cieľov zodpovedného 
podnikania 3x 

3-1 Platy a benefity full-time a 
part-time pracovníkov 
venujúcich sa filantropii 

6 662,00 € 0,00 € 

3-2 Prevádzkové náklady, 
vrátane režijných nákladov, 
prieskumov, hodnotení 

900,00 € 0,00 € 

3-3 Komunikácia 
verejnoprospešných 
programov 

435,00 € 0,00 € 
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Stručný popis výsledkov jednotlivých projektov 
 
SE Ekoobec 2018 (12 projektov) 
 

SEEO18_001, OBEC BEŠA 
Energetická úspora v MŠ BEŠA, Výška podpory: 2 000,00 € 

 
Výmenou okien a vchodových dverí na budove materskej škôlky sa úplne zmenil vzhľad budovy a veríme, že dôjde k úspore energii. 
Úsporné  Led svietidlá dodávajú moderný vzhľad interiéru miestnosti  a prispievajú k úspore energii. Realizácia projektu vo veľkej 
miere ovplyvní prevádzkovanie materskej škôlky v našej obci. Zamestnanci, detí navštevujúce miestnu materskú škôlku ako aj ich 
rodičia sú spokojní ako aj OBEC BEŠA. 
SEEO18_002, ZŠ s MŠ  Trakovice 
Chceme svietiť hospodárne v triedach, Výška podpory: 1 000,00 € 

 
Cieľom projektu bolo vymeniť zastarané  neónové svietidlá za nové úsporné LED  svietidlá. Jestvujúci počet neónových svietidiel 
bol vymenený za LED osvetlenie. Výmena sa uskutočnila v 5B, 7A a zborovni Pri výbere tried sa zohľadňoval technický stav  
neónových svietidiel a aj doba svietenia v uvedených miestnostiach. Uvedeným spôsobom sme dosiahli zaručenie bezpečnosti, ale 
aj  lepšiu svetelnú pohodu a taktiež úsporu elektrickej energie. Privítali by sme pokračovanie tohto projektu zo strany SE aj v 
budúcom období, na ktorom by sme  sa určite zúčastnili. 
SEEO18_003, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya 
Svieťme efektívne v našej telocvični, Výška podpory: 1 070,02 € 

 
Náš projekt bol zameraný na efektívnejšie svietenie v našej telocvični. Boli vymenené staré reflektory a nahradené novým LED 
osvetlením. Nové osvetlenie bude slúžiť našim žiakom k skvalitneniu výučby TSV ako aj krúžkovej činnosti po vyučovaní. Nové 
osvetlenie slúži aj širokej verejnosti, ktorá chodí športovať do našej telocvične 
SEEO18_004, Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou 
Modernizácia osvetlenia , Výška podpory: 2 000,00 € 

 
Počas realizácie projektu boli v budove školy vymenené žiarivkové trubice a žiarovky za LED svetelné zdroje. 

 
SEEO18_005, Cirkevná spojená škola, org. zložka CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou 
Inováciou k efektivite!, Výška podpory: 1 999,00 € 

 
Prostriedky boli použité podľa plánu na kúpu počítačového vybavenia a  to konkrétne: server, 14ks mini pc, a príslušenstvo. 
SEEO18_006, Základná škola s materskou školou Nitrica 
Úsporné interiérové a exteriérové LED osvetlenie, Výška podpory: 2 000,00 € 

 
Vzhľadom na konzultáciu s odborníkmi z oblasti energetiky a montáže osvetľovacích zariadení sme boli nútení pozmeniť pôvodný 
zámer a pristúpiť k výmene svietidiel iba v 4 triedach. Po zrealizovaní prieskumu sme použili osvetlenie tried podľa predpísanej 
svietivosti 14. ks svietidiel na učebňu. Spolu sa jednalo o demontáž, recykláciu, montáž 56 ks svietidiel 
SEEO18_007, Obec Neverice 
Výmena svetiel v Materskej škole Neverice, Výška podpory: 2 000,00 € 

Výmenou svetiel zabezpečiť ochranu životného prostredia, nižšiu spotrebu energie a taktiež lepšie podmienky pre deti, ktoré 
materskú školu navštevujú. Týmto by sa predišlo a upravili sa tiež zdravotné okolnosti na zrak detí a učiteliek. 
SEEO18_008, Základná škola 
Svietime kvalitne a úsporne., Výška podpory: 2 000,00 € 

 
Cieľom projektu "Svietime kvalitne a úsporne" bola výmena starých neónových svietidiel za úsporné interiérové LED osvetlenie v 
budove školy a docieliť výraznú úsporu elektrickej energie. Prepojením teórie a praxe sme ukázali žiakom vplyv výmeny osvetlenia 
na kvalitu osvetlenia a poukázali na úsporu elektrickej energie a finančných prostriedkov školy. Vďaka aktivitám projektu si žiaci 
naštudovali a následne prezentovali mladším spolužiakom spôsoby šetrenia energiami formou vytvorených prezentácií. Na základe 
týchto prezentácii sa zapojili do tvorby výtvarných prác na danú tému 
SEEO18_009, Obec Trebatice 
Rekonštrukcia osvetlenia ZŠ Trebatice, Výška podpory: 1 000,00 € 
 
V rámci projektovej výzvy sme zmodernizovali vnútorné priestory 
Základnej školy Trebatice výmenou zastaraného osvetlenia v budove za úsporné LED osvetlenie. V dvoch triedach sa donedávna 
používali klasické žiarovky, ktoré boli umiestnené vysoko na strope, v nedostatočnom množstve a neposkytovali žiakom správne 
osvetlenie pracovného priestoru, ani nemali dostatočnú svietivosť, a v neposlednom rade boli finančne náročné na prevádzku. 
Výmenou klasických žiaroviek za LED osvetlenie sme získali moderný 

priestor a kvalitné podmienky výučby. Účelovo usporiadané osvetlenie ponúka variabilné riešenie zapínania - zvlášť sa osvetľuje 
pracovný priestor, zvlášť tabuľa a relaxačný kútik. 
SEEO18_010, Mesto Michalovce 
V škôlke ekologicky, Výška podpory: 1 000,00 € 

 
Projekt "V škôlke ekologicky" zameraný na financovanie energeticky úsporných opatrení - nákup úsporných LED trubíc do 
neónových svietidiel v priestoroch Materskej školy na Masarykovej 30 v Michalovciach, bol z Nadácie Pontis podporený sumou 
1.000,- €. Prieskumom trhu medzi dodávateľmi LED sortimentu sme vybrali firmu HAGARD HAL, odbornú montáž  zabezpečila 
firma Služby mesta Michalovce, správca mestských nehnuteľností. Posledný septembrový týždeň bolo 90 ks nových úsporných LED 
trubíc odborne nainštalovaných do existujúceho stropného osvetlenia v triedach, šatniach a ostatných priestoroch MŠ.   
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SEEO18_011, Obec Vinodol 
Výmena kotla v Materskej škole vo Vinodole, Výška podpory: 2 000,00 € 

 
Grant sme použili na  výmenu kotla v Materskej škole vo Vinodole 
SEEO18_012, Mesto Trebišov 
MŠ Hviezdoslavova Trebišov - výmena ventilov, Výška podpory: 2 000,00 € 

 
V rámci tohto projektu bolo na materskej škole Hviezdoslavova vymenených 80 ks radiátorových ventilov, ktoré boli v značnej miere 
poškodené alebo nefunkčné.  Výmena ventilov prispela k zníženiu energetickej náročnosti budovy a zároveň prispela k lepšej 
tepelnej pohode návštevníkom školy, ale hlavne detí. 

 
SE Energia pre život 2018 (8 projektov) 
 

SEEPZ18_01, Proti prúdu (občianske združenie) 
Kniha - sociálna rozprávka "Sára a zázračný stôl" v rámci projektu Nota bene , Výška podpory: 8 000,00 € 

 
Realizácia financovaného projektu ako aj plánované aktivity prebehli bez problémov. Prostriedky boli použité podľa projektového 
plánu - v plnej miere na polygrafické náklady knihy - sociálnej rozprávky "Sára a zázračný stôl" v rámci projektu Nota bene. Vďaka 
unikátnej distribúcií tejto sociálnej rozprávky, cez ľudí bez domova - predajcov Nota bene, kniha pomôže pokryť náklady na 
elementárne životné potreby a denným kontaktom na výdajni poskytnúť poradenstvo 350 predajcom v 19 mestách Slovenska. Kniha 
má zároveň ambíciu pomôcť porozumieť veľkým aj malým čitateľom zložitosť problematiky nedostatku dostupného bývania, zvýšiť 
povedomie, hľadať riešenia a búrať predsudky o ľuďoch bez domova 

 
SEEPZ18_02, Depaul Slovensko, n.o. 
Program Integrácie pre ľudí bez domova, Výška podpory: 8 000,00 € 

 
Grant bol využitý na integráciu ľudí bez domova. Realizovali sme aktivity zamerané na rozvoj pracovných zručností. Pôvodný zámer 
bol zapojiť do projektu iba klientov nocľahárne sv. Vincenta, ale neskôr sme projekt rozšírili aj na ľudí bez domova s ktorými pracujú 
naši terénni pracovníci. Projekt významne pomáha mobilizovať ľudí a zapájať ich do aktívneho riešenia svojej vlastnej situácie. 
Navyše im umožňuje získať prostriedky na svoje životné potreby v bezpečnom prostredí. Významný prínos mal projekt v tom, že 
sme prvýkrát zapojili aj ľudí bez domova, s ktorými pracujú naši terénni pracovníci v Karlovej Vsi a výsledky boli veľmi pozitívne. 

 
SEEPZ18_03, Arcidiecézna charita Košice 
Hlinený dukát, Výška podpory: 2 000,00 € 
 
Pre ľudí bez domova v Charitnom dome sv. Alžbety  sme organizovali tvorivé dielne, kde sa naučili ručne vyrábať dekoratívne bio 
mydielka a vyrábať jednoduché šperky. Na pravidelných týždenných stretnutiach, pod vedením skúseného lektora, sa tak približne 
50 ľudí v hmotnej a sociálnej núdzi naučilo novým zručnostiam, zároveň sa podporila ich sebarealizácia a rast pracovných 
návykov, ktoré sú základom pre úspešnú adaptáciu v trvalom zamestnaní. Predaj výrobkov za dobrovoľný príspevok pomohol 
zmenšiť materiálny nedostatok, podporil ďalšie aktivity v zariadení a pripomenul problém chudoby a sociálneho vylúčenia 
verejnosti, ktorá sa takto stáva citlivejšou k otázke slabších. 

 
SEEPZ18_04, Občianske združenie Prima 
S energiou k sociálnej integrácii , Výška podpory: 2 000,00 € 

 
Vďaka projektu sme mali možnosť poskytovať sociálne poradenstvo 5x v týždni - 3x mobilnou formou a 2x stacionárnou formou 
profesionálnym sociálnym pracovníkom. Poradenstvo sme poskytovali vo viacerých oblastiach z titulu dopytu zo strany klientov, a to 
poradenstvo v oblasti bývania, postupu jednania na úradoch a opätovného vybavenia dokladov, no najmä v oblasti pracovného 
poradenstva. Okrem aktívneho hľadania nových pracovných ponúk na trhu práce pre klientov sme klientov učili ako si napísať 
štruktúrovaný životopis a ako sa správať na pracovnom pohovore. 
SEEPZ18_05, TEKLA, o.z. 
Záhrada nielen pre seba, Výška podpory: 2 000,00 € 

 
Zamestnanci nášho zariadenia učili našich klientov pracovať napr. s kosačkou, drvičom, pílou a súčasne využívať biologický odpad 
zo záhrady a domácnosti na kompostovanie. Pravidelným výcvikom si trénovali a upevňovali svoje zručnosti a starali sa o záhradu a 
okolie zariadenia. Pomohli sme aj susedom pri úprave kríkov. Vodáreň s rozvodmi nám prispela k dobrej úrode a zjednodušila nám 
prácu. Veľa zeleniny a ovocia sme si  mohli zavariť. Kúpený skleník a vyvýšené záhony začneme využívať až na jar, lebo sa 
oneskorili práce pri úprave pozemku. Podarilo sa nám už využiť novovzniknuté zručnosti nielen pre našu potrebu, ale aj brigádnicky 
v rámci Stupavy 
SEEPZ18_06, Trnavská arcidiecézna charita 
Projekt INTEGRA , Výška podpory: 2 000,00 € 

 
Hlavným cieľom projektu bolo zmierniť zlú  životnú situáciu ľudí, ktorý sú spoločnosťou neprijatí. Predovšetkým sme pomáhali 
ľuďom bez domova, ktorí mali možnosť pracovať na zlepšení svojej osobnostnej ako aj finančnej stránke. Projekt Integra bol 
navrhnutý v dvoch rovinách. V prvom rade nám šlo o zlepšenie finančnej situácie so zameraním na hospodárenie a vybudovanie 
zodpovednosti. V rovine druhej sme vybudovali u našich klientov  pocit potrebnosti a spolupatričnosti. Zamerali sme sa hlavne na 
vybudovanie pracovných návykov, stály režim, komunikačné zručnosti a edukáciu. Finančné prostriedky pomohli klientom k vyššej 
samostatnosti. 

 
SEEPZ18_07, Divadlo bez domova 
Energia 2018, Výška podpory: 6 000,00 € 
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Projekt  mal 3 časti: Intenzívny divadelný workshop, 3 predstavenia pre verejnosť a účasť jedného pracovníka na 
dramaterapeutickom tréningu "Cesta Hrdinu". Cieľom div. workshopu bolo pracovať aj na novej divadelnej hre SNY, ktorú 
odpremiérujeme 14.11.2018.Vďaka tomuto projektu sme mohli zintenzívniť našu pravidelnú činnosť a ešte prehlbovať náš 
dlhodobý dramaterapeutický proces.Odohrali sme 3 predstavenia pre verejnosť: Krasojazdkyňu,Bábku a Flashback na 
teatroterapeutickej konferencii v Olomouci, kde sme všetci, vrátane herečiek a hercov mali možnosť zúčastniť sa aj workshopov a 
prednášok. Účasť na tréningu "Cesta hrdinu" prispela najmä k prevencii vyhorenia a zvýšenej prac. kreativite. 
 

NPI_SE18_03, Nadácia Pontis 
Tréning pro bono pre neziskové organizácie, Výška podpory: 900,00 € 
 
Vyškolené boli mimovládky, ktoré pracujú so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, vrátane ľudí bez domova, sociálne 
znevýhodnených rodín, týraných žien a matiek, marginalizovaných Rómov atď.  Školenie sa zameralo na tri okruhy: 
• Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) 
• Možnosti nového zákona o sociálnych podnikoch pre neziskovky 
• Rok po novelizácii zákona o konkurze a reštrukturalizácii – ako zmena ovplyvnila advokátov, sociálnych 
pracovníkov a ich klientov? Celkovo sa zapojilo 25 ľudí z mimovládneho sektora, ktorí budú mať vďaka podpore väčšie vedomosti 
pri ďalšej práci. 

 
SE Priame granty 2018 (8 projektov) 
 

SEPG18_01, Nezisková organizácia Projekt DOM.ov 
Stavať si sám a legálne, Výška podpory: 12 000,00 € 
 
V priebehu trvania projektu Stavať si sám a legálne sa finančné prostriedky z udeleného grantu využívali na rozvoj projektu 
organizácie pri svojpomocnej nízkonákladovej legálnej výstavbe rodinných domčekov v lokalitách východ a Gemer.  
Počas tohto obdobia sa nám podarilo napriek nevýhodnej situácii v stavebnom trhu dosiahnuť stav v obciach Frička, Lenartov, 
Kojatice s predpokladaným termínov kolaudácie okolo 31.12.2018.  Rankovce, výstavba 14 RD, predpokladaný termín kolaudácie 
3/2019 a zároveň udržať v programe sporenia 15 budúcich stavebníkov. 
Gemer - začatá spolupráca s 15 obcami v tejto lokalite a získanie prvých 15 klientov zapojených do programu vo fáze sporenia a 
prípravy výstavby. Videá: https://www.youtube.com/watch?v=EEnwoYzeG4s 
SEPG18_02, Klub priateľov Slovenskej národnej galérie 
Výstava Užitočná fotografia, Výška podpory: 7 000,00 € 

 
Výstavný projekt Užitočná fotografia priniesol nový pohľad na súčasnú Slovenskú fotografiu, ktorá sa za posledných desať rokov 
stala neoddeliteľnou súčasťou výtvarného umenia. Výstava priniesla výber diel 16 súčasných slovenských fotografov. Výstavný 
projekt predstavil nové podoby súčasnej slovenskej fotografie nielen odbornej ale širokej verejnosti. Výstavu pripravili kurátori Aurel 
Hrabušický a Filip Vančo, grafický vizuál výstavy a propagačných materiálov navrhol grafický dizajnér Palo Bálik a architektonické 
riešenie dizajnér Peter Liška. K výstave vyšiel 200 stranový katalóg, súčasťou projektu bolo množstvo sprievodných a výchovno-
vzdelávacích podujatí pre odbornú i všeobecnú verejnosť. 
SEPG18_03, AMAVET 
Festival vedy a techniky AMAVET, Výška podpory: 4 000,00 € 
 
Celoslovenské finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 bol opäť jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku. Skutočnosť, že víťazí postupujú na rôzne prestížne súťaže v zahraničí, motivuje prihlásených žiakov, že už na 
základné, krajské kolá, prichádzajú s projektami, ktoré už nie sú len vedou - hrou, ale odhaľujú a vedecky poukazujú na negatívne 
javy, či už v oblasti medicíny a zdravotníctva, biológie, ale aj chémie.  
Žiaci svoje vedátorské projekty prezentujú v 11 súťažných kategóriách prostredníctvom posterových prezentácií, ale aj výstavných 
exponátov, pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Videá: 
https://www.youtube.com/watch?v=M1jAGQxpq8E 
SEPG18_04, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) 
Roma Spirit 2018, Výška podpory: 2 000,00 € 
 
Roma Spirit je unikátnym projektom na Slovensku i v zahraničí a vytvoril tradíciu oceňovania práce s rómskou komunitou a v jej 
prospech. Podporuje dostupnosť kultúry pre širokú verejnosť vrátane marginalizovaných skupín so zreteľom na zapojene sa detí a 
mládeže. Na príprave a samotnom podujatí sa priamo zapájajú deti z marginalizovaných skupín obyvateľstva. Projekt motivuje 
ďalších ľudí realizovať alebo spolupodieľať sa na realizácií projektov, ktoré prinášajú efektívnu pomoc pre rómske obyvateľstvo. 
Počas dvoch mesiacov bolo zaslaných 313 nominácií na ocenenie priamo ľuďmi z terénu. 
 

SEPG18_05, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) 
Popularizačné a vzdelávacie aktivity spojené so simulovanými vesmírnymi misiami, Výška podpory: 2 000,00 € 
 
Všetky plánované aktivity a s nimi spojené nákupy a prípravy sme zrealizovali podľa plánu. Stretnutie s členmi SOSA prebehlo 
veľmi dobre a nakoniec sa cca 45 členov zapojilo do aktivít v tomto projekte. Toto stretnutie nám pomohlo sa pripraviť na ďalšie 
dve plánované aktivity, do ktorých boli už zapojení aj študenti FEI STU, FIIT STU a UK v Bratislave a široká verejnosť. Podarilo sa 
nám zapojiť približne 100 ľudí do týchto aktivít, najmä mladých ľudí. Bol veľký záujem o rôzne technológie a vedecké experimenty, 
ktoré sme pripravovali. Bez grantu by sme všetky tieto aktivity nemohli realizovať a nemohli by sme pripraviť potrebné projekty a 
pomôcky pre simulované misie na Mesiac a Mars. 
SEPG18_06, TUR 
MFF Ekotopfilm Envirofilm Tour 2018, Výška podpory: 2 500,00 € 
 
TOUR Ekotopfilm Envirofilm prináša MFF Ekotopfilm Envirofilm do okresných a krajských miest na Slovensku. Festival prináša 

http://https/www.youtube.com/watch?v=EEnwoYzeG4s
http://https/www.youtube.com/watch?v=M1jAGQxpq8E
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filmy a sprievodný program s témami zameranými na trvalo udržateľný rozvoj. Priebeh je rozdelený na 2 základné časti. Junior 
festival v doobedňajších hodinách. Ten je určený pre deti od 6 do 19 rokov, žiakov základných a stredných škôl. V podvečerných 
hodinách začína časť pre verejnosť . Opäť formou premietania filmov spojených so sprievodným programom, akým sú diskusie na 
rôzne environmentálne témy chceme nielen  priniesť najaktuálnejšie informácie, ale nastoliť aj možnosti ich riešenia smerom od 
jednotlivca, cez najrôznejšie komunity až ku celej spoločnosti. 
NPI_SE18_01, Nadácia Pontis 
Fond pre transparentné Slovensko 2018, Výška podpory: 10 000,00 € 
 
Podpora Fondu pre transparentné Slovensko a projektov zameraných na vzdelávanie a podporu dobrovoľníctva v oblasti boja proti 
korupcii na Slovensku.  
NPI_SE18_05, Nadácia Pontis 
This is 21, Výška podpory: 2 500,00 € 

 
Podpora podujatia This is 21 zameraného na vzdelávanie a podporu dobrovoľníctva v oblasti vzdelávania na Slovensku 

. 
 
SE Špeciálny zamestnanecký program 2018 (3 projekty) 
 

SESZP18_03, Filip Ševčík 
Liečba chrbtice, Výška podpory: 500,00 € 
Zapojený zamestnanec: Peter Ševčík 

 
Požiadali sme o grant na zakúpenie cvičebného zariadenia na posilnenie a vyrovnanie chrbtice pre syna po operácii srdca. Zakúpili 
sme štartovací komplet MUDr. Smíška v hodnote 40 €, posilňovaciu vežu, ktorá stála po zľave 179,99 € a bežecký pás za 399,99 € 
na kardio-tréning. S cvičením sme začali hneď a dieťa mu venuje min. 1 hod. denne.   
SESZP18_08, Peter POPA 
školská pomôcka, Výška podpory: 700,00 € 
Zapojený zamestnanec: Peter POPA 
 
Prostriedky boli použité na nákup pomôcky - notebooku pre telesne postihnutého študenta 
SESZP18_09, Branislav Karaba 
Liečba pre Filipka s Janette, Výška podpory: 2 200,00 € 
Zapojený zamestnanec: Branislav Karaba 

 
Finančné prostriedky boli poskytnuté na rehabilitáciu, špeciálnu pedagogiku spojenú s logopédiou, biofeedbackom a rTMS 
terapiu.Pre deti je veľmi potrebná stála rehabilitácia a práca so špeciálnym pedagógom. Zlepšenie vidíme v pamäti a taktiež malé 
zmeny v chôdzi 

 
SE Ukážte sa v dobrom svetle 2018 (28 projektov) 
 

 

 

SEZP18_01, Súkromná materská škola Slniečko, n.o.  
Zelený detský svet, Výška podpory: 393,80 € 
 
Dňa 8.6.2018 od 16:00- 19:30 hod. a v sobotu 9.6.2018 od 9:00 - 
14:00 hod. sa pomocou dobrovoľníkov na verejnom neudržiavanom 
záhone vytvorila bylinková záhrada. vysadili jedlé kríky a vytvorila 
dažďová záhrada. Veľkokapacitné kvetináče sa osadili kvetmi a tým 
sa skrášlilo a skvalitnilo verejné priestranstvo v blízkosti MŠ. 
Peňažné prostriedky sa využili na nákup rastlín a materiálu na 
výsadbu.  

 

 

 

SEZP18_02, OZ FAIN 
Živá záhrada, Výška podpory: 1 350,00 € 
Zapojený zamestnanec: Jaroslava Henčeková 
 
ochrana a skrášlenie životného prostredia, vytvorené podmienky 
pre členov OZ FAI,  a dobrovoľníkov.  

 SEZP18_03, Mesto Zlaté Moravce 
Obnova areálu a záhrady materskej školy, Slnečná 2, 7. etapa, 
Výška podpory: 400,00 € 
Zapojený zamestnanec: Ing. Milan Kabát 
 
Zrealizovaním projektu sa v reáli vytvorili komplexné prostredie pre 
športové aktivity s bezpečným prostredím, ktoré využijú deti v MŠ a 
deti z okolia. Vysadili sme stromy, ktoré budú deti chrániť pred 
slniečkom, namaľovali sme preliezku a odstránili sme nepotrebné 
pieskovisko, ktoré nespĺňalo normu. 
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SEZP18_04, Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa 
Obnova priestorov školy, Výška podpory: 200,00 € 
Zapojený zamestnanec: Branislav Filip 
 
Na začiatku nás riaditeľka školy previedla cez súčasné priestory 
školy, ktoré sa rekonštruovali v posledných rokoch aj vďaka 
dobrovoľníckej akcii Naše mesto. 
Potom sme začali pracovať na rekonštrukcii ďalších priestorov 
školy, konkrétne s odstraňovaním starého PVC z podlahy a 
čistením radiátorov. Tie sme neskôr natreli. To nám zabralo viac 
času ako sme počítali a preto natieranie dosiek pre knižnicu 
budeme realizovať s pomocou interných dobrovoľníkov počas 
letných prázdnin. Prostriedky sme použili na nákup čistiacich 
prostriedkov, farieb a štetcov. 

 

 

 
 

SEZP18_05, Autis 
Aby nám bolo útulne a teplučko, hipoterapia, Výška podpory: 
300,00 € 
Zapojený zamestnanec: Marián Ježík 
 
Vďaka projektu a dobrovoľníkom sa nám podarilo nachystať drevo 
na kúrenie na celú zimu. Vďaka dobrovoľníčkam a peniazom z 
grantu, ktoré sme použili na nákup čistiacich prostriedkov sa 
podarilo umyť všetky okná a vyčistiť celé centrum PRO AUTIS. 

 

SEZP18_06, Obec Zemianske Kostoľany 
Malé dopravné ihrisko, Výška podpory: 400,00 € 
Zapojený zamestnanec: Ján Milo 
 
Vďaka projektu sme mohli opraviť vyvýšené záhony v školskej 
záhrade. Zrenovovali sme drevenú šmykľavkovú vežu, lavičky a 
pieskovisko. Aj pníky na sedenie dostali ochranný náter. 
Zrenovovali sme existujúce trvalkové záhony, upravili ich okraje a 
vytvorili sme nový záhon pri vstupe do škôlky. O dobrú náladu sa 
nám postarali naši starší spoluobčania, ktorí nás potešili svojim 
spevom a hrou na akordeón. V nepoužívanej časti dvora začali naši 
oteckovia betónovať obrubníky, ktoré vymedzia budúcu spevnenú 
plochu.  
 

 SEZP18_07, Michaelis 
Skrášlenie priestorov pre deti a mládež, Výška podpory: 400,00 
€ 
Zapojený zamestnanec: Ing. Branislav Matľák 
 
V rámci aktivity Naše mesto 2018 boli vykonané aktivity na 
vylepšenie a skrášlenie prostredia detského a mládežníckeho 
klubu, kde sa stretávajú deti, mládež i celé rodiny z rôznych 
sociálnych skupín, vykonávajú spoločné aktivity, hry, súťaže, 
spoločenské podujatia, nácviky dramatických i hudobných 
predstavení. V priestoroch sa nachádzajú aj interiérové športové a 
voľnočasové vybavenia. 
 
 

 SEZP18_08, Združenie rodičov "Pre radosť našich detí" pri 
Materskej škole Vojany 
Bezpečná a pekná škôlka Vojany 2018, Výška podpory: 400,00 € 
Zapojený zamestnanec: Ing. Jozef Slávik 
 
V rámci aktivity Naše mesto 2018 boli vykonané v spolupráci zo 
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zamestnancami Materskej školy a Slovenských elektrární Vojany 
drobné opravy a vymaľovanie priestorov Materskej školy. Na dvore 
boli ošmirgľované a následne namaľované šmykľavky, hojdačky, 
pieskovisko a preliezačky.  

 

 
 
 

 

SEZP18_09, Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava 
Basketbalové dievčenské talenty, Výška podpory: 1 350,00 € 
Zapojený zamestnanec: Roman Remenár 
 
Udelený grant výrazným spôsobom prispel k tomu čomu bol 
pôvodne určený a to k rozvoju začínajúceho športovania mládeže 
predškolského a školského veku. Finančné prostriedky boli určené 
na príspevok na ubytovanie detí počas športového sústredenia v 
rekreačnom zariadení školy prírody v Klačne v dňoch 12.08.2018 
až 19.08.2018. 

 

 
 

 

SEZP18_10, Obec Dolné Srnie 
Kultúrna a oddychová zóna - dokončenie, Výška podpory: 1 
350,00 € 
Zapojený zamestnanec: Milan Chovanec 
 
Počas 4 rokov sme sa aktívne zapájali každoročne do projektu 
Naše Mesto a následne do projektu Ukážte sa v dobrom svetle. 
Počas týchto rokov sa nám podarilo vybudovať za kultúrnym 
domom v obci centrum obce s oddychovou a kultúrnou zónou. A 
aby to nebolo len o práci, tento rok sme za finančné prostriedky z 
projektu Ukážte sa v dobrom svetle zorganizovali "Súťaž vo varení 
gulášu a športové popoludnie pre deti, za zvyšné peniaze sme 
zakúpili pružinovú hojdačku  koníka do oddychovej zóny. Počas 
aktivity občania i deti súťažili, za svoje úsilie boli odmenení 
darčekmi a priebeh akcie nám spríjemnila hudobná skupina, ktorá 
hrala do počúvania i do tanca.  

 

 SEZP18_11, Združenie aktivít voľného času Relax - Energetik 
rekonštrukcia oplotenia areálu chaty, Výška podpory: 400,00 € 
Zapojený zamestnanec: Peter Belák 
 
Projekt rekonštrukcia oplotenia areálu chaty priniesol skutočnú 
výmenu časti oplotenia. Pridelené finančné prostriedky boli použité 
na nákup jednotlivých dielcov oplotenia. 

 

 

 

 

SEZP18_12, Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice 
Premena školského parku, Výška podpory: 1 250,00 € 
Zapojený zamestnanec: Ing. Ján Forgáč 
 
 V súlade s cieľom projektu, ktorým je premena školského parku na 
moderný oddychový 
a výukový priestor, sme v tejto fáze upravili a vyčistili časť 
priestorov parku pri vnútornom 
oplotení, na ktorom sme zároveň vysadili množstvo sadeničiek 
zelene. 
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SEZP18_13, Materské centrum Lipka 
Revitalizácia MŠ v Tlmačoch, Výška podpory: 1 350,00 € 
Zapojený zamestnanec: Daniela Chovanová 
 
Časť Naše mesto - udelený grant prispel k revitalizácii exteriéru 
Materskej školy v Tlmačoch. Počas dobrovoľníckej akcie Naše 
mesto sme spolu so zamestnancami SE, a.s., zamestnancami MŠ 
Tlmače, členkami MC Lipka a rodičmi detí natreli plot veselými 
farbami, vysadili ovocno-zeleninovú výučbovú záhradku a vysadili 
okrasné kvety pred vchodom do MŠ. 
Vďaka financiám v druhej fáze projektu sme zakúpili pre MŠ v 
Tlmačoch nový pekný nábytok. 

 

 

SEZP18_14, ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves 
Ukážte sa v dobrom svetle 2018 Voľný čas na našej škole, 
Výška podpory: 200,00 € 
Zapojený zamestnanec: Vlasta Šimková 
 
NM - upratal sa sklad náradia, roztriedil sa odpad do zberných 
surovín - železo, drevo, papier. Upratovali sa vonkajšie priestory 
školy. Vyčistil sa bylinkový záhon od buriny. Prostriedky sme použili 
na nákup záhradného náradia, pomôcky na upratovanie,rezné 
kotúče na železo, nápoje pre brigádnikov, rezačka na papier a 
slúchadlá do počítačovej učebne. 

 

 
 

 

SEZP18_15, LA-VI-NA 
Klubovňa pre deti v Záriečí, Výška podpory: 1 150,00 € 
Zapojený zamestnanec: Ondrej Tőrők 
 
Vyprataná pôvodná kuchyňa, demontované vybavenie, vybitá 
podlaha, vysekané vedenie pre vodu a elektriku, natiahnutá nová 
voda, elektrika, nový poter, omietky.  Máme z toho skvelý pocit a 
vyzerá to tam omnoho lepšie. Oslovených bolo 60 mladých ľudí v 
Záriečí a okolí, zúčastnili sa skauti z prednej hliadky Royal Rangers 
Záriečie. 

 

 
 

 
 

 

SEZP18_16, Základná škola s materskou školou Bystričany 
Štyri ročné obdobia v záhrade, Výška podpory: 1 343,00 € 
Zapojený zamestnanec: Ján Cifrík 
 
Do grantového programu Ukážte sa v dobrom svetle sa ZŠ s MŠ 
Bystričany zapojila projektom Štyri ročné obdobia v záhrade. 
Cieľom projektu bolo vytvorenie okrasnej a relaxačnej záhrady v 
areáli základnej školy. Projekt bol pozitívne prijatý žiakmi a 
zamestnancami školy aj miestnou verejnosťou. Prvá fáza projektu 
bola realizovaná v rámci programu Naše mesto, v rámci ktorého sa 
zrekultivovala plocha budúcej záhrady a vybudovali sa obruby 
chodníkov. V druhej fáze projektu boli vysadené štyri záhony 
kvitnúcimi drevinami, trvalkami a cibuľovinami. Na pochôdzke 
plochy boli položené platne a chodníky boli vysypané štrkom. V 
poslednej časti prác boli pripravené plochy a na ne osadené 
záhradné lavičky. 

 

 

 
 

SEZP18_17, Svetielko nádeje 
Šikovné ruky pre detský hospic, Výška podpory: 1 250,00 € 
Zapojený zamestnanec: Mária Homolová 
 
Vďaka projektu "Ukážte sa v dobrom svetle" sme sa snažili 
zviditeľniť našu prácu v detskom mobilnom hospici. Domov je pre 
každého z nás výnimočným miestom a trávime tam najviac 
príjemného času. Deti v terminálnom štádiu ochorenia často 
nemajú túto možnosť. V rámci nášho OZ Svetielko nádeje vznikol 
pred 5. rokmi projekt - detský mobilný hospic. Vyrobili sme letáky a 
brožúrky, v ktorých vysvetľujeme dôležitosť tejto práce. 
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SEZP18_18, Základná škola 
Maľované ihrisko, Výška podpory: 1 350,00 € 
Zapojený zamestnanec: Jozef Lovecký 
 
V rámci akcie Moje mesto sa: 
1. natreli a inštalovali tabule na stenu, ktorá bola ešte pred týmto 
dňom zrekonštruovaná - časť Maľovaný svet 
2. namaľovali sa obrazce na vopred zrekonštruovaný chodník - 
časť Maľovaná škôlka 
3. urobila sa výsadba 

 
 

 

SEZP18_19, Občianské združenie Zvedavé chrobáčiky 
Čarovná záhrada, Výška podpory: 1 351,20 € 
Zapojený zamestnanec: Ing. Rastislav Bakus 
 
Prostredníctvom prideleného grantu sa nám podarilo vybudovať v 
areáli školského dvora záhradný altánok, ktorý bude slúžiť na 
edukáciu detí, na stretávanie rôznych sociálnych skupín a ktorý 
bude slúžiť na rôzne kultúrne podujatia. Zároveň sa nám podarilo 
vybudovať pre deti zeleninovú, bylinkovú aj ovocnú záhradku. 

 

SEZP18_20, Mesto Prievidza 
Náučný chodník v Mestskom parku, Výška podpory: 400,00 € 
 
Zámerom mesta  je vybudovanie náučného chodníka v Mestskom 
parku v Prievidzi. Chodník bude situovaný okolo jazierka v 
mestskom parku. V rámci iniciatívy Naše mesto 8.júna plánujeme 
vysadiť 27 druhov stromov a kríkov a zrevitalizovať okolie .Po 
realizácii výsadby stromov a kríkov budú osadené informačné 
tabule  a rozšírená pikniková zóna .Tento zámer mesto pripravuje 
už dlhodobo vzhľadom na fakt, že prípravné práce bolo treba 
prerušiť a zrealizovať vyčistenie jazierka od sedimentov. Práce na  
čisteni  dna budú dokončené do polovice mája a s ďalšími 
dobrovoľníkmi pristúpime k jeho napusteniu a nasedeniu 
pôvodných druhov rýb. Videá: 
http://www.rtvprievidza.sk/home/prievidza/5486-mali-rande-s-
mestom 

 

 

 

SEZP18_21, Slovenská rada RZ pri Základnej škole Dr. Milana 
Hodžu 
Milé malé ihrisko, Výška podpory: 1 250,00 € 
Zapojený zamestnanec: Dorota Kráková 
 
Projekt prispel ku skvalitneniu a zhodnoteniu prostredia materskej 
školy, ihrisko s novým bezpečnostným povrchom a herným prvkom 
poskytuje deťom v predškolskom veku atraktívnu možnosť 
fyzického pohybu a adekvátneho rozvoja motorických schopnosti. 
Zároveň projekt prispel k rozvoju rodičovských vzťahov a lojality k 
škôlke a komunite.     

 

 

 
 

 

SEZP18_22, Obec Slepčany 
Modernizácia priestorov školy II, Výška podpory: 1 350,00 € 
Zapojený zamestnanec: Alena Godálová 
 
V rámci projektu za získané finančné prostriedky sme obnovili 
školskú jedáleň, boli vymenené jedálenské stoly a stoličky pre deti 
a zamestnancov MŠ a ZŠ a zakúpené skrinky. Keďže jedálenské 
sety boli doručené v mesiaci október, z časového hľadiska nebolo 
zorganizované stretnutie miestnych seniorov s deťmi MŠ a žiakmi 
ŽŠ. Toto stretnutie plánujeme v mesiaci december, kde by miestni 
seniori spolu s deťmi piekli vianočné pečivo. Tak isto by sme chceli 
v mesiaci december stretnutie rodičov s deťmi a zamestnancami 
školy, kde by sa vytvorili rôzne výrobky k predaju na vianočných 
trhoch, ktoré sa organizujú v obci. 

http://www.rtvprievidza.sk/home/prievidza/5486-mali-rande-s-mestom
http://www.rtvprievidza.sk/home/prievidza/5486-mali-rande-s-mestom
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SEZP18_23, ZRPŠ pri ZŠ Na dolinách 
Školské átrium - botanická záhrada, Výška podpory: 1 150,00 € 
Zapojený zamestnanec: Matúš Mišík 
 
V 1.etape v máji  sme za pomoci dobrovoľníkov 
zo SE a rodičov detí vysadili školské átrium trvalkami a bylinkami. 
Bolo potrebné odstrániť starú hlinu, naviezť novú zeminu, následne 
prebehla samotná výsadba. Následne dielo prevzali do užívania 
žiaci a pod dozorom pedagógov zabezpečujú zálievku, 
prihnojovanie, odburiňovanie a taktiež spracovanie byliniek. 
V júli boli zakúpené lavice a stoly, ktoré boli umiestnené do krytej 
časti átria a od prvých dní nového školského roka využívané na 
výučbu v átriu, krúžkovú činnosť i mimoškolské aktivity. 

 

 
 

 

SEZP18_24, Občianske združenie Vĺčik 
Spomienka na SNP, Výška podpory: 400,00 € 
Zapojený zamestnanec: Branislav Ježík 
 
Pri projekte Naše mesto sa nám v spolupráci so zamestnancami 
Slovenských elektrární podarilo vymeniť poškodené lavice pri 
ohnisku, vyčistiť okolie ohniska a ihriska a pokosiť trávu, vyrobiť a 
osadiť informačné tabule k vojenským bunkrom v Hrabovke. Naviac 
sme obnovili poškodený náter autobusovej zastávky v blízkosti, 
ktorú poškodili vandali.  

 

 
 

 

SEZP18_25, SRRZ - RZ pri Zakladnej škole s materskou školou 
Rekonštrukcia vonkajších drevenných komponentov a 
vstupnej časti MŠ v Červeníku, Výška podpory: 1 350,00 € 
Zapojený zamestnanec: Ľubica Knoblochová 
 
Vstupné priestory boli zrekonštruované, natiahnutá nová omietka a 
sadrokartón, nové osvetlenie a tiež vymaľovanie celých priestorov. 

 
 

SEZP18_26, Zoologická záhrada Bratislava 
Môj domček, Výška podpory: 1 250,00 € 
Zapojený zamestnanec: Petra Kotyrová 
 
Počas projektu sa realizovali dve hlavné činnosti: 
1) úprava obydlí ovečiek ouessantských, ktoré potrebovali nové 
oplotenie, pretože im vznikla diera k vedľajšiemu výbehu medveďa 
hnedého, čo bolo nebezpečné 
2) vyčistenie priekopy vo výbehu žiráf a zebier od nánosu hliny, aby 
sa zvieratá nemohli dostať bližšie k návštevníkom ZOO, čo by bolo 
taktiež nebezpečné 
Prostriedky sa použili aj na činnosti v rámci dobrovoľníckej aktivity 
Naše mesto 2018, a to na zvýšenie komfortu bývania vybraných 
zvierat vo vnútornej aj lesnej časti ZOO; vďaka vápneniu stien, 
čisteniu výbehov, maľovaniu mreží, či dezinfekcií vnútornej 
ubikácie. 

 
 

 

NPI_SE18_02, Nadácia Pontis 
Ukážte sa v dobrom svetle, Výška podpory: 435,00 € 
Vďaka dodaným grafickým prácam (OBJ_2018/274) - 285 eur, a 
tlači materiálov (OBJ_2018/302) 150 eur = 435 Eur, bolo 
podporené zvýšenie účasti zamestnancov na dobrovoľníckych 
aktivitách a grantovom programe Ukážte sa v dobrom svetle.  
 
NPI_SE18_04, Nadácia Pontis 
Naše mesto, Výška podpory: 6 662,00 € 
518 dobrovoľníkov zo SE za zúčastnilo aktivít. 



 

 


