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Správa o darcovských aktivitách 

 
Darca: Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis 
Reportované programy: 
Priame granty 2018 
Zamestnanecký grantový program ADI 2018 
Report pokrýva: 42 realizovaných projektov 

 
  

 
Popis 
 
Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis v roku 2018 realizoval zamestnanecký grantový program s názvom 
Adient´s Light, v ktorom bolo podporených 35 projektov z celého Slovenska a 4 projekty dostali podporu 
mimo tohto programu. 
 
Zdroje k dispozícii, čerpania a zostatky 

 

Č. zmluvy Subjekt Projekt Príjem
Suma 

projektu

Adient Vklad 1 % 2017/18 38 091,74 €

ZGP 2018 - Adient´s light 34 053,70 €

ADI_PP_04 Promethea Čistý vzduch v DSS Rohov

473,63 Eur zo zamestnanci A. 

zdroja/ spolu na projekt 702,50 

eur

228,87 €

admin fee 10% (1% 

17/18)
3 809,17 €

Zostatok Adient 2% 2017/2018

Spolu 38 091,74 €

Zostatok 0,00 €

Finančný rok 2018
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Prehľad aktivít 
 

Program Suma Počet 
žiadostí 

Počet 
zamietnutých 

projektov 

Počet schválených 
projektov 

Z toho už 
ukončených 

projektov 

Priame granty 2018 7 459,67 € 5 0 5 5 

Zamestnanecký grantový 
program ADI 2018 31 105,70 € 40 3 37 37 

Spolu 38 565,371 € 45 32 42 42 

                                                           
1 Celková použitá suma 38 565,37 Eur – 473,63 Eur (časť projektu Čistý vzduch v DSS Rohov hradená zo zdroja 2% 

Adient Seating zamestnanci 18/19 = 38 091,74 Eur. 

2 Zamietnutými projektami sú Materské centrum Jahôdka o.z. s projektom Míľa pre mamu 2018 v Lučenci (z dôvodu 

časového nesúladu s trvaním programu); Lukáškovi anjeli s projektom Lukáškovi anjeli (ktorý bol nakoniec realizovaný 

cez program Nadácie Pontis Srdce pre deti a Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola 

s projektom Zelená škola (z dôvodu nespolupráce bola ich finančná dotácia dodatočne presunutá do projektu Podpora 

a rozvoj telesnej kultúry žiadateľa Základná škola s materskou školou Kalinovo).  
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Prijímatelia podpory 

 
Priame granty 2018 (4 projekty + 1x admin fee) 

 
Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu Prínos pre biznis 

ADI_PP_01 Vstúpte, n.o. Rekondičný pobyt 983,00 €  

Vďaka projektu sa mohli 
klienti centra Vstúpte, 
n.o. integrovať do širšej 
spoločnosti, spoznať 
nový kút Slovenska a 
dozvedieť sa o ňom 
niečo, prekonávať svoje 
limity v samostatnosti, 
upevniť svoje fyzické 
zdravie turistikou a zažiť 
pekné dni so svojimi 
kamarátmi. 

Podpora klientov centra 
Vstúpte n.o. a 
príspevok k zlepšeniu 
kvality ich života. 

ADI_PP_02 ProMEMO, o.z. Jar v znamení mozgu  983,00 €  

Prínosom projektu bolo 
zvýšiť povedomie o 
dôležitosti zdravia 
kognitívnych funkcií a 
zvýšenie propagácie 
Alzheimerovej choroby.  

Prínosom projektu bolo 
zvýšiť povedomie o 
dôležitosti zdravia 
kognitívnych funkcií a 
zvýšenie propagácie 
Alzheimerovej choroby. 

ADI_PP_03 NAUČME SA UČIŤ 
o.z. Múdre sovičky 982,00 €  

Prínosom projektu bolo 
rozšírenie špeciálno-
pedagogickej diagnostiky 
u detí, zakúpili sa 
edukačné a rehabilitačné 
pomôcky pre deti.  

Prínosom projektu bolo 
rozšírenie špeciálno-
pedagogickej 
diagnostikx u detí, 
zakúpili sa edukačné a 
rehabilitačné pomôcky 
pre deti. 

ADI_PP_04 Promethea  Čistý vzduch v DSS 
Rohov 702,503 €  

Prínosom projektu bolo 
zakúpenie 10 ks 
zvlhčovačov a 10 sád pre 
zabezpečenie 
optimálnych klimatických 
podmienok.  

Prínosom projektu bolo 
zakúpenie 10 ks 
zvlhčovačov a 10 sád 
pre zabezpečenie 
optimálnych 
klimatických 
podmienok. 

NPA_ADI_02 Nadácia Pontis AF z 2% 17/18 3 809,17 €    

Spolu 
  

7 459,67 €  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Projekt bol hradený z dvoch zdrojov – 473,63 Eur zo zdroja 2% Adient Seating zamestnanci 18/19 a 228,87 Eur zo 

zdroja Adient 2% 2017/18. 
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Zamestnanecký grantový program ADI 2018 (37 projektov) 

 
Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu Prínos pre biznis 

ADI_ZGP_01 
Základná škola s 
materskou školou 
sv. Uršule 

Rozšírenie materskej 
školy o jednu triedu 800,00 €  

Vďaka projektu škola 
zvýšila svoju kapacitu a 
môže tak v budúcnosti 
prijať viac detí, ktoré 
bude vychovávať v 
katolíckom duchu a viesť 
ich k rodinným a ľudským 
hodnotám.  

Firma si zlepšila dobré 
meno, posilnila hrdosť 
zamestnancov na firmu 
a napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania. 

ADI_ZGP_02 Obec Paňa Materská škola 800,00 €  

Vďaka podpore z 
nadačného fondu Adient 
bola zrekonštruovaná 
kuchyňa s jedálňou pre 
materskú školu v Pani. 
Kvalitatívne bol zlepšený 
interiér a odstránené 
nedostatky stanovené 
hygienou.  

Vďaka projektu bola 
zrekonštruovaná 
kuchyňa s jedálňou pre 
materskú školu v Pani. 

ADI_ZGP_03 

Občianske združenie 
rodičov pri MŠ 
Šafárikova 11, 
Trenčín 

Materská škola, 
Východná, Trenčín 1 000,00 €  

Prínosom projektu bolo 
skrášlenie a skvalitnenie 
exteriéru v ktorom sa 
hrajú deti v materskej 
škole, vďaka čomu sa 
zlepšilo životné 
prostredie na dvore.  

Prínosom projektu bolo 
skrášlenie a 
skvalitnenie exteriéru v 
ktorom sa hrajú deti v 
materskej škole, vďaka 
čomu sa zlepšilo 
životné prostredie na 
dvore. 

ADI_ZGP_04 

Občianske združenie  
CVAK - Centrum 
vzdelávania, aktivity, 
kreativity 

Netradičná škola - 
učíme sa navzájom 500,00 €  

Prínosom projektu bolo, 
že prostredníctvom 
neformálneho 
vzdelávania a tvorivých 
dielní sa navzájom 
vzdelávali zamestnanci 
DSS Slatinka a 
zamestnanci Adient 
Slovakia. 

Prínosom projektu 
bolo, že 
prostredníctvom 
neformálneho 
vzdelávania a tvorivých 
dielní sa navzájom 
vzdelávali zamestnanci 
DSS Slatinka a 
zamestnanci Adient 
Slovakia. 

ADI_ZGP_05 Materská škola Cesta rozprávkovou 
krajinou 800,00 €  

Prínosom projektu bolo, 
že deti hravou formou 
prezentovali 
nadobudnuté vedomosti  
a poznatky pod dozorom 
pedagógov, pričom sa 
zabávali a hrali. 

Prínosom projektu 
bolo, že deti hravou 
formou prezentovali 
nadobudnuté 
vedomosti  a poznatky 
pod dozorom 
pedagógov, pričom sa 
zabávali a hrali. 

ADI_ZGP_06 ZŠ Ulica Vajanského 
2844/47 

Detské ihrisko - 
Rozhýbme sa 500,00 €  

Vďaka projektu bolo 
dobudované detské 
ihrisko slúžiace pre 
žiakov školy, činnosť 
ŠKD, ale zároveň 
slúžiace aj miestnej 
komunite žijúcej v okolí 
školy. 

Vďaka projektu bolo 
dobudované detské 
ihrisko slúžiace pre 
žiakov školy, činnosť 
ŠKD, ale zároveň 
slúžiace aj miestnej 
komunite žijúcej v okolí 
školy. 

ADI_ZGP_07 ZŠ s MŠ Hargašova 
5, Bratislava 

Z rozprávky do 
rozprávky 800,00 €  

Prínosom projektu bolo, 
že deti si 
prostredníctvom 
edukačného programu 
získali aktívne počúvanie 
s porozumením, navštívili 
bábkové divadlo a 
následne zdramatizovali 
rozprávku.  

Prínosom projektu 
bolo, že deti si 
prostredníctvom 
edukačného programu 
získali aktívne 
počúvanie s 
porozumením, navštívili 
bábkové divadlo a 
následne 
zdramatizovali 
rozprávku. 
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ADI_ZGP_08 A-megan,n.o. 

Materiálne vybavenie 
denného stacionára 
pre ľudí so 
zdravotným 
postihnutím 

1 000,00 €  

Vďaka projektu mohla 
organizácia A-
megan,n.o. zakúpiť stroj 
na výrobu magnetiek, 
ktorý rozvíja pracovné 
zručnosti u ľudí so 
zdravotným postihnutím. 

Vďaka projektu mohla 
organizácia A-
megan,n.o. zakúpiť 
stroj na výrobu 
magnetiek, ktorý 
rozvíja pracovné 
zručnosti u ľudí so 
zdravotným 
postihnutím. 

ADI_ZGP_09 IN Network Slovakia, 
n.o. 

Klub mamičiek 
Nezábudka 500,00 €  

Prínosom projektu bol 
nákup hračiek, ktoré 
podporujú zlepšovanie 
motoriky a zručností detí 
do 3 rokov a u detí s 
poruchou autistického 
spektra, rovnako aj 
čističky vzduchu, čo 
prispelo k zlepšeniu 
kvality pobytu v klube.  

Prínosom projektu bol 
nákup hračiek, ktoré 
podporujú zlepšovanie 
motoriky a zručností 
detí do 3 rokov a u detí 
s poruchou autistického 
spektra, rovnako aj 
čističky vzduchu, čo 
prispelo k zlepšeniu 
kvality pobytu v klube. 

ADI_ZGP_10 Občianske združenie 
OZ HIPOŠKO Kone liečia 1 000,00 €  

Vďaka projektu mohla 
byť poskytnutá 
hipoterapia viacerým 
detičkám, ktoré ju 
potrebujú. Efektami 
takejto liečby sú okrem 
iného úprava a 
stabilizácia emočného 
stavu, či zvyšovanie 
miery motivácie k 
prekonávaniu sa. 

Vďaka projektu mohla 
byť poskytnutá 
hipoterapia viacerým 
detičkám, ktoré ju 
potrebujú. Efektami 
takejto liečby sú okrem 
iného úprava a 
stabilizácia emočného 
stavu, či zvyšovanie 
miery motivácie k 
prekonávaniu sa. 

ADI_ZGP_11 Občianske združenie 
Bublina S batohom na vodu 799,70 €  

Prínosom projektu bolo 
naučiť deti ako 
postupovať pri 
autonehode, mali kurz 
jogy, športové aktivity, 
naučili sa viac o 
separovaní. 

Prínosom projektu bolo 
naučiť deti ako 
postupovať pri 
autonehode, mali kurz 
jogy, športové aktivity, 
naučili sa viac o 
separovaní. 

ADI_ZGP_12 

ŠPORTOVÝ KLUB 
ZDRAVOTNE 
POSTIHNUTÝCH 
HANDBIKE TEAM 
SLOVAKIA 

S tandemom pre 
Tokio 2020 800,00 €  

Prínosom projektu bolo 
finančne podporiť kúpu 
tandemového bicykla, 
ktorý poslúži na lepšiu 
prípravu na preteky.  

Prínosom projektu bolo 
finančne podporiť kúpu 
tandemového bicykla, 
ktorý poslúži na lepšiu 
prípravu na preteky. 

ADI_ZGP_13 Mesto Lučenec 

Náučný chodník v 
mestskom parku - 
"Poznaj svoj park - 
flóru a faunu" 

1 000,00 €  

Mesto Lučenec zhotovilo 
náučnú tabuľu „pexeso" 
a drevenú tabuľu 
„spájanie hláv zvierat" 
pre detí zo ZŠ a MŠ a 
širokú verejnosť na 
spoznávanie flóry a 
fauny miestneho parku.  

Firma si zlepšila dobré 
meno, posilnila hrdosť 
zamestnancov na firmu 
a napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania. 

ADI_ZGP_14 Depaul Slovensko, 
n.o. 

Nocľahy pre ľudí bez 
domova  800,00 €  

Cieľom projektu bolo 
podporiť zabezpečenie 
nepretržitej prevádzky 
nízkoprahovej 
nocľahárne, ktorá je 
otvorená pre ľudí, ktorí 
žijú dlhodobo na ulici 
alebo sú pod vplyvom 
omamných látok, 
nocľaháreň poskytuje 
základné existenčné 
potreby. 

Cieľom projektu bolo 
podporiť zabezpečenie 
nepretržitej prevádzky 
nízkoprahovej 
nocľahárne, ktorá je 
otvorená pre ľudí, ktorí 
žijú dlhodobo na ulici 
alebo sú pod vplyvom 
omamných látok, 
nocľaháreň poskytuje 
základné existenčné 
potreby. 

ADI_ZGP_15 
OBČIANSKE 
ZDRUŽENIE 
ESTONÁČIK 

Renováciou hracích 
prvkov v areáli 
materskej školy k 
aktívnemu využívaniu 
voľného času detí 

800,00 €  

Prínosom projektu bol 
nákup potrebného 
materiálu na renováciu 
hracích prvkov a lavičiek, 
vďaka čomu sa 
zmodernizoval areál MŠ.  

Prínosom projektu bol 
nákup potrebného 
materiálu na renováciu 
hracích prvkov a 
lavičiek, vďaka čomu 
sa zmodernizoval areál 
MŠ. 
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ADI_ZGP_16 SDM DOMINO Budujeme spoločne 
jeden klub 800,00 €  

Prínosom projektu bolo 
zabezpečiť deťom dresy, 
aby nadobudli klubovú 
príslušnosť a pocit 
hrdosti. 

Prínosom projektu bolo 
zabezpečiť deťom 
dresy, aby nadobudli 
klubovú príslušnosť a 
pocit hrdosti. 

ADI_ZGP_17 Športovo-výchovná 
telocvičňa Kuchyňa 

Športovo-výchovná 
telocvičňa Kuchyňa 800,00 €  

Vďaka projektu sa 
podarilo skvalitniť 
vybavenie telocvične na 
ZŠ Kuchyňa, ktoré tak 
prispeje k rozšíreniu 
športových možností 
najmä pre deti a mládež.  

Vďaka projektu sa 
podarilo skvalitniť 
vybavenie telocvične 
na ZŠ Kuchyňa, ktoré 
tak prispeje k 
rozšíreniu športových 
možností najmä pre 
deti a mládež.  

ADI_ZGP_18 PAVLO n.o. Gymnastický klub 
Pavlo 1 000,00 €  

Vďaka projektu bola 
vyčistená a 
zrevitalizovaná 
gymnastická telocvičňa.  

Vďaka projektu bola 
vyčistená a 
zrevitalizovaná 
gymnastická 
telocvičňa.  

ADI_ZGP_19 IN-NOVA Modernizácia 
robotickej učebne 700,00 €  

Prínosom projektu bolo 
získanie 3D tlačiarne, 
ktorá už počas skladania 
a samotnej kalibrácie 
poslúžila študentom na 
získanie poznatkov. 
Budú ju využívať na 
ďalšie vzdelávanie a tlač 
3D modelov.  

Prínosom projektu bolo 
získanie 3D tlačiarne, 
ktorá už počas 
skladania a samotnej 
kalibrácie poslúžila 
študentom na získanie 
poznatkov. Budú ju 
využívať na ďalšie 
vzdelávanie a tlač 3D 
modelov. 

ADI_ZGP_20 CPR Trencin o.z. 
Mobilne podium v 
zahrade Centra pre 
rodinu 

1 000,00 €  

Prínosom projektu bola 
montáž pódia, ktoré slúži 
na zlepšenie kultúrneho 
života v záhrade CPR 
Trenčín. 

Cieľom projektu bolo 
finančne podporiť 
výstavbu pódia, ktoré 
slúži na zlepšenie 
kultúrneho života v 
CPR Trenčín. 

ADI_ZGP_21 
Rímskokatolícka 
cirkev Farnosť 
Soblahov 

Obnova futbalového 
ihriska 1 000,00 €  

Prínosom projektu bolo 
obnovenie futbalového 
ihriska, zasadenie trávy, 
úprava pieskoviska, aby 
mali kde deti tráviť 
aktívne svoj čas. 

Prínosom projektu bolo 
obnovenie futbalového 
ihriska, zasadenie 
trávy, úprava 
pieskoviska, aby mali 
kde deti tráviť aktívne 
svoj čas. 

ADI_ZGP_22 
Jazdecko-
rehabilitačné 
centrum Lesan n.o. 

spolu to zvládneme 1 000,00 €  

Prínosom projektu bolo 
prostredníctvom 
finančnej pomoci 
rekonštruovať priestor 
pre terapeutické kone v 
centre Lesana, opravilo 
sa oplotenie aby spĺňalo 
bezpečnostné 
parametre. 

Prínosom projektu bolo 
prostredníctvom 
finančnej pomoci 
rekonštruovať priestor 
pre terapeutické kone v 
centre Lesana, opravilo 
sa oplotenie aby 
spĺňalo bezpečnostné 
parametre. 

ADI_ZGP_23 Materská škola Deti dúhy - Zdravé 
deti 500,00 €  

Prínosom projektu bolo 
vybudovať nové 
pieskovisko v areáli 
našej MŠ, kde sa deti 
hrajú. Rovnako aj 
chodník zdravia pomohol 
deťom rozvíjať stabilitu a 
rovnováhu, čím sa 
prispelo k zvýšeniu 
pohybových aktivít u detí. 

Prínosom projektu bolo 
vybudovať nové 
pieskovisko v areáli 
našej MŠ, kde sa deti 
hrajú. Rovnako aj 
chodník zdravia 
pomohol deťom 
rozvíjať stabilitu a 
rovnováhu, čím sa 
prispelo k zvýšeniu 
pohybových aktivít u 
detí. 

ADI_ZGP_24 Občianske združenie 
Mýtňanček 

Zatienenie 
pieskoviska  500,00 €  

Vďaka projektu bolo 
postavené zatienenie 
detského ihriska pri MŠ 
Mýtna, a deti tak môžu 
tráviť viac času na 
čerstvom vzduchu aj v 

Vďaka projektu bolo 
postavené zatienenie 
detského ihriska pri MŠ 
Mýtna, a deti tak môžu 
tráviť viac času na 
čerstvom vzduchu aj v 
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letných mesiacoch. letných mesiacoch. 

ADI_ZGP_25 Mýtovci, o.z. 
Výstava „Mýtna na 
starých fotografiách“ 
v KD Mýtna 

300,00 €  

Vďaka projektu boli 
zabezpečené materiálne 
prostriedky na 
zrealizovanie výstavy - 
zakúpenie maliarskych 
stojanov, tlač fotografií, 
letákov a plagátov. 
Výstavu za dva mesiace 
jej trvania navštívilo cca 
420 návštevníkov. 

Vďaka projektu boli 
zabezpečené 
materiálne prostriedky 
na zrealizovanie 
výstavy - zakúpenie 
maliarskych stojanov, 
tlač fotografií, letákov a 
plagátov. Výstavu za 
dva mesiace jej trvania 
navštívilo cca 420 
návštevníkov. 

ADI_ZGP_26 Pro Technik STU Ľudové premeny 800,00 €  

Prínosom projektu bolo 
nahratie a vytvorenie CD 
s adaptáciou 
slovenských ľudových 
piesní, konal sa aj 
koncert, CD sa 
prezentovalo v zahraničí. 

Prínosom projektu bolo 
nahratie a vytvorenie 
CD s adaptáciou 
slovenských ľudových 
piesní, konal sa aj 
koncert, CD sa 
prezentovalo v 
zahraničí. 

ADI_ZGP_27 NÁŠ ŠTVORLÍSTOK Šport vo Štvorlístku 700,00 €  

Prínosom projektu bolo 
podporiť organizáciu 
pracovných brigád, kde 
sa upravil dvor pre deti, 
rovnako sa zakúpil 
detský nábytok do 
interiéru a športový 
materiál.  

Prínosom projektu bolo 
podporiť organizáciu 
pracovných brigád, kde 
sa upravil dvor pre deti, 
rovnako sa zakúpil 
detský nábytok do 
interiéru a športový 
materiál. 

ADI_ZGP_28 
OMD v SR-Agentúra 
osobnej asistencie 
Žilina 

Zabezpečenie 
podporných aktivít a 
skvalitňovania 
činnosti Agentúry 
osobnej asistencie 
Žilina 

1 803,00 €  

Prínosom projektu bolo 
zrealizovanie 
individuálnych a 
skupinových 
psychologických 
konzultácií pre členov, 
ich rodiny a os. 
asistentov pre zvýšenie 
kvality života osôb s 
ŤZP. Témou stretnutí bol 
tréning komunikačných 
zručností a asertivita.  

Prínosom projektu bolo 
zrealizovanie 
individuálnych a 
skupinových 
psychologických 
konzultácií pre členov, 
ich rodiny a os. 
asistentov pre zvýšenie 
kvality života osôb s 
ŤZP. Témou stretnutí 
bol tréning 
komunikačných 
zručností a asertivita. 

ADI_ZGP_29 Obec Figa Svetlo adientu - 
Altánok v Mš Figa 600,00 €  

Prínosom projektu bola 
stavba altánku pre deti 
MŠ a ZŠ pre zlepšenie 
vyučovacieho procesu.  

Prínosom projektu bola 
stavba altánku pre deti 
MŠ a ZŠ pre zlepšenie 
vyučovacieho procesu. 

ADI_ZGP_30 Náruč - Pomoc 
deťom v kríze Adient pre Náruč 1 803,00 €  

Prínosom projektu bola 
revitalizácia detského 
krízového centra, zlepšili 
sa hygienické 
podmienky, prerobili sa 
nevyužité priestory na 
ubytovanie pre klientov. 

Prínosom projektu bola 
revitalizácia detského 
krízového centra, 
zlepšili sa hygienické 
podmienky, prerobili sa 
nevyužité priestory na 
ubytovanie pre klientov. 

ADI_ZGP_31 Výchova srdcom, 
o.z. Prírodné ihrisko 800,00 €  

Prínosom projektu bolo 
vytvoriť zručnosti 
budujúceho vonkajšieho 
priestoru pre deti z 
detského klubu, 
prostriedky slúžili na 
nákup materiálu k hracím 
prvkom.  

Prínosom projektu bolo 
vytvoriť zručnosti 
budujúceho 
vonkajšieho priestoru 
pre deti z detského 
klubu, prostriedky 
slúžili na nákup 
materiálu k hracím 
prvkom. 
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ADI_ZGP_32 
Základná škola s 
materskou školou 
Kalinovo 

Podpora a rozvoj 
telesnej kultúry 1 000,00 €  

V rámci projektu boli 
financie použité na 
zakúpenie športového 
materiálu pre mladých 
stolných tenistov a 
futbalistov, ako aj na 
interaktívnu tabuľu pre 
žiakov učiacich sa cudzí 
jazyk. Prispeli tak k 
modernizácii učebne a 
skvalitneniu 
vzdelávacieho procesu. 

V rámci projektu boli 
financie použité na 
zakúpenie športového 
materiálu pre mladých 
stolných tenistov a 
futbalistov, ako aj na 
interaktívnu tabuľu pre 
žiakov učiacich sa 
cudzí jazyk. Prispeli tak 
k modernizácii učebne 
a skvalitneniu 
vzdelávacieho procesu. 

ADI_ZGP_33 Obec Veľké Dravce Pohybom pre zdravie 400,00 €  

Prínosom projektu bolo 
zakúpenie športových 
doplnkov v MŠ, aby sa 
zvýšila pohybová aktivita 
u detí.  

Prínosom projektu bolo 
zakúpenie športových 
doplnkov v MŠ, aby sa 
zvýšila pohybová 
aktivita u detí. 

ADI_ZGP_34 ZŠ Matky Alexie Dataprojektor 800,00 €  

Cieľom projektu bolo 
kúpiť dataprojektory do 
školy na skvalitnenie 
vzdelávacieho procesu 
pre žiakov a aj uľahčenie 
ich vzdelávania.  

Cieľom projektu bolo 
kúpiť dataprojektory do 
školy na skvalitnenie 
vzdelávacieho procesu 
pre žiakov a aj 
uľahčenie ich 
vzdelávania. 

ADI_ZGP_35 JASIV, občianske 
združenie 

Divínsky Boyard - IV. 
ročník 300,00 €  

Prínosom projektu bolo 
podporenie súťaže, čo 
predstavuje spojenie 
inovatívnej formy 
vzdelávania s pohybom a 
pobytom detí v prírode. 
Deti sa vzdelávali o 
bezpečnosti cestnej 
premávky. 

Prínosom projektu bolo 
podporenie súťaže, čo 
predstavuje spojenie 
inovatívnej formy 
vzdelávania s pohybom 
a pobytom detí v 
prírode. Deti sa 
vzdelávali o 
bezpečnosti cestnej 
premávky. 

ADI_IP2018_01 Nadácia Pontis IP z NF Adient na 
SPD 1 600,00 €  

Obsahuje dva projekty: 
projekt pod pôvodným 
názvom „ĽUDIA ĽUĎOM 
n.o. – Výzva 4494 
(Rehabilitácie pre 
Veroniku)“ a „MAXO“, 
oba v sume 800 Eur. 

Projekty sme podporili 
cez program Nadácie 
Pontis Srdce pre deti. 

ADI_IP2018_02 Nadácia Pontis IP z NF Adient na 
SPD_2 1 000,00 €  

Projekt Lukáškovi anjeli 
podporený cez Srdce pre 
deti.  

Projekt Lukáškovi anjeli 
podporený cez Srdce 
pre deti. 
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Stručný popis výsledkov jednotlivých projektov 

 
Priame granty 2018 (4 projekty a admin fee) 

 
 

 
ADI_PP_01, Vstúpte, n.o. 
Rekondičný pobyt, Výška podpory: 983,00 € 

 
Rekondičný pobyt pre 15 klientov Vstúpte, n.o. sa uskutočnil v Bobrovci pri 
Liptovskom Mikuláši v termíne od 28.5.2018 do 1.6.2018. Vďaka pobytu mali naši 
klienti možnosť integrovať sa do širšej spoločnosti, spoznať nový kút Slovenska a 
dozvedieť sa o ňom niečo, prekonávať svoje limity v samostatnosti, upevniť svoje 
fyzické zdravie turistikou a zažiť pekné dni so svojimi kamarátmi. Finančné 
prostriedky z Nadačného fondu Adient sme použili na čiastočnú úhradu ubytovania 
a stravy. 
 

 

 
ADI_PP_02, ProMEMO, o.z. 
Jar v znamení mozgu , Výška podpory: 983,00 € 

 
V priebehu projektu sa podarilo zvýšiť povedomie o dôležitosti zdravia kognitívnych 
funkcií (pamäti, pozornosti, reči, logického myslenia), v súvislosti s propagáciou 
prevencie Alzheimerovej choroby ako najčastejšej formy demencie. V priebehu 
projektu ľudia z Malaciek, najmä v seniorskom veku, získavali odborné informácie 
formou prednášok a médií a čo je podstatné v rámci projektu, podstúpili aj odbornú 
intervenciu formou kognitívneho tréningu. Projekt naštartoval aj preventívne 
testovanie kognitívnych funkcií v našom regióne.  

 
 

 
ADI_PP_03, NAUČME SA UČIŤ o.z. 
Múdre sovičky, Výška podpory: 982,00 € 

 
Pridelený grant nášmu OZ pomohol rozšíriť oblasť špeciálno-pedagogickej 
diagnostiky u detí v predškolskom a školskom veku, taktiež sme mohli zakúpiť 
edukačné a rehabilitačné pomôcky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. Diagnostické testy nám pomáhajú identifikovať možné problémy u 
predškolákov. Na základe ich použitia vieme rodičom poradiť, ako s dieťaťom 
pracovať, ktoré oblasti treba rozvíjať. U školákov môžeme posúdiť prítomnosť 
vývinových porúch učenia a následne zvoliť správny postup reedukácie. Vďaka 
grantu mohla štatutárka OZ absolvovať prvý a druhý modul vzdelávania  - Deficity 
čiastkových funkcií podľa Dr. Sindelar. 

 
 

 
ADI_PP_04, Promethea  
Čistý vzduch v DSS Rohov, Výška podpory: 702,50 € 

 
Finančné prostriedky získané z Nadačného fondu Adient v Nadácii Pontis spolu z 
finančnými prostriedkami z občianskeho združenia Promethea Rohov boli použité 
na zakúpenie 10 ks zvlhčovačov Airbi Zwin a 10 sád Handscraft Aroma Esence, 
ktoré zabezpečia na 10 oddeleniach v DSS Rohov optimálne klimatické podmienky, 
čisté a zdravé ovzdušie, vrátane aromaterapie na oddeleniach. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPA_ADI_02, Nadácia Pontis 

AF z 2% 17/18, Výška podpory: 3 809,17 € 
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Zamestnanecký grantový program ADI 2018 (37 projektov) 

 

 
Priestory pred rekonštrukciou 
 

 
 

 

ADI_ZGP_01, Základná škola s materskou školou sv. Uršule 

Rozšírenie materskej školy o jednu triedu, Výška podpory: 800,00 € 

Zapojený zamestnanec: Juraj Adame, Team Leader Business Analyst 

 
Materská škola sv. Uršule existuje už 6 rokov. V septembri 2016 sa spojila 
so základnou školou, ktorá sídli v tej istej budove. Vzhľadom na veľký záujem zo 
strany rodičov sa zriaďovateľ rozhodol rozšíriť kapacitu materskej školy z 3 na 4 
triedy. Aby to bolo možné, bolo potrebné zrekonštruovať niektoré priestory školy a 
toalety a následne ich upraviť a vybaviť potrebným zariadením. Podarilo sa nám to 
zrealizovať aj s pomocou Nadačného fondu Adient a finančné prostriedky z dotácie 
sme použili na kúpu skriniek. 

 

 
Nová hotová prerobená kuchyňa s 
jedálňou 
 

 

ADI_ZGP_02, Obec Paňa 

Materská škola, Výška podpory: 800,00 € 

Zapojený zamestnanec: Tatiana Kluková 

 
Projekt bol zameraný na obnovu kuchyne s jedálňou pre materskú školu. Financie 
pridelené grantom sme využili na rekonštrukciu kuchyne, jedálne. Bola vyrobená 
pevná, stabilná, hygienicky zodpovedajúca kuchynská linka s drezom, zakúpená 
nová vodovodná batéria, trubky vody boli zasekané do steny, taktiež  elektrické 
káble boli vsadené do stien, prerobená elektrika (zásuvky) k spotrebičom, bol 
vydláždený obklad pozdĺž kuchynskej linky. Ďalej sme obnovili maľovku stien v 
daných priestoroch. S výsledkom práce sme všetci spokojní, nakoľko sa nám 
podarilo využiť dané finančné prostriedky pre užitočnú vec materskej školy. Vďaka 
udelenému finančnému grantu sme odstránili nedostatky stanovené hygienou.  

 

 
 

 
 

 

ADI_ZGP_03, Občianske združenie rodičov pri MŠ Šafárikova 11, Trenčín 

Materská škola, Východná, Trenčín, Výška podpory: 1 000,00 € 

Zapojený zamestnanec: Katarína Slížová 

 
Projekt sme realizovali v priestoroch hracieho dvoru elokovaného pracoviska 
Východná počas troch stretnutí v júni a v júli 2018. 
 
1. stretnutie: 
- vykopanie jám a zasadenie stromov ambrovníkov 
- osadenie hracích prvkov z dlaždíc - piškvoriek a škôlky na skákanie 
 
2. stretnutie: 
- obrúsenie starej farby 
- natieranie lavičiek a húpačky 
- vysadenie okrasných kvetov do kvetináčov pri vstupe do škôlky 
- poskladanie záhradného detského nábytku 
 
3. stretnutie: 
- domaľovanie 2. vrstvy farby 
- osadenie vtáčej búdky 
 
Projekt skrášlil a skvalitnil exteriér, v ktorom sa pohybujú deti v materskej škole. 
Pomohol zlepšiť životné prostredie na dvore. 
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Foto z projektu. 
 

 

ADI_ZGP_04, Občianske združenie CVAK - Centrum vzdelávania, aktivity, 

kreativity 
Netradičná škola - učíme sa navzájom, Výška podpory: 500,00 € 

Zapojený zamestnanec: Ing. Paulína Debnáriková 

 
V projekte sa prostredníctvom troch cyklov neformálneho vzdelávania a tvorivých 
dielní  navzájom učili prijímatelia sociálnych služieb, zamestnanci DSS Slatinka a 
pracovníci firmy Adient Slovakia s.r.o. odštepný závod Lučenec. V prvom cykle, 
ktorý bol zameraný na ochranu životného prostredia vytvorili bylinkovú oázu, 
pripravili ukážky premeny starých vecí na nové a v tvorivej dielni si vyskúšali ako sa 
dajú veci recyklovať. V druhom cykle, ktorého cieľom bolo podporiť zachovanie 
ľudových remesiel,  sa naučili ako sa dajú spracovávať včelie produkty a vyskúšali 
si odlievanie sviečok z včelieho vosku. V treťom cykle hovorili o ľudských právach  
a vytvorili spoločnú mandalu.  

 

 
Deti plnili úlohy na školskom dvore. 
 

 

ADI_ZGP_05, Materská škola 

Cesta rozprávkovou krajinou, Výška podpory: 800,00 € 

Zapojený zamestnanec: Katarína Hnátová 

 
Projekt "Cesta rozprávkovou krajinou" sa realizoval 1.6.2018 vo vonkajších 
priestoroch MŠ. 94 detí plnili počas projektu úlohy na elementárnej úrovni s 
pomocou pedagogických zamestnancov. Na jednotlivých stanoviskách im úlohy 
predkladali rozprávkové postavy. Deti prezentovali ich plnením všetky nadobudnuté 
vedomosti, poznatky. Všetky deti v uvedený deň prežili skvelú zábavu, veľa radosti 
a mali pocit úspechu v nájdení pokladu. Realizácia projektu vo významnej miere 
prispela k prežívaniu detskej radosti počas dňa, keď mali všetky deti sviatok: "Deň 
detí". V uvedený deň prispelo k úspechu projektu aj priaznivé počasie.     

 

 
Detské ihrisko s osadenou lanovou 
pyramídou 
 

 

ADI_ZGP_06, ZŠ Ulica Vajanského 2844/47 

Detské ihrisko - Rozhýbme sa, Výška podpory: 500,00 € 

Zapojený zamestnanec: Viktória Paľagová 

 
Počas trvania projektu bolo dobudované detské ihrisko slúžiace pre žiakov školy, 
činnosť ŠKD, ale zároveň slúžiace aj miestnej komunite žijúcej v okolí školy. Detské 
ihrisko bolo dobudované o lanovú pyramídu, ktorá je pútavým prvkom, stimuluje 
pohybovú aktivitu detí. 

 

 
dramatizácia 
 

 

ADI_ZGP_07, ZS s MS 

Z rozprávky do rozprávky, Výška podpory: 800,00 € 

Zapojený zamestnanec: Sláva Marhefková 

 
V úvodnej fáze projektu sme deťom čítali rozprávkové knihy, čím sme v nich 
formovali kladný vzťah ku knihe. Aktívne počúvanie s porozumením si  overili pri 
plnení úloh edukačného programu na interaktívnej tabuli. Metódy tvorivej 
dramatizácie  sme uplatnili pri hre so slovom, dramatizácii textu krátkych etúd i 
jednotlivých rozprávok napr. O veľkej repe, Ako ježko šťastie stretol, Tri prasiatka, 
Šípová Ruženka... Deti navštívili Bratislavské bábkové divadlo, kde si pozreli 
rozprávku Gašparko a Kubo v Krištalovom kas. Dopravu do divadla a vstupenky 
sme uhradili z grantu. Deti sa zúčastnili predstavenia aj v materskej škole. Z grantu 
sme zakúpili  pomôcky k dramatizácii rozprávky o ježkovi. 
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Projektové aktivity 
 

 

ADI_ZGP_08, A-megan,n.o. 
Materiálne vybavenie denného stacionára pre ľudí so zdravotným 
postihnutím, Výška podpory: 1 000,00 € 

Zapojený zamestnanec: Erika Véghová 

 
Vďaka projektu sme v našej organizácii mohli zakúpiť stroj na výrobu magnetiek, 
ktorý rozvíja pracovné zručnosti u ľudí so zdravotným postihnutím. Stroj sa 
jednoducho ovláda, preto s ním ľahko a bezpečne môžu pracovať aj ľudia s 
mentálnym postihnutím. Pre týchto ľudí predstavuje táto forma pracovnej terapie 
obrovský význam, keďže sa veľmi ťažko zaraďujú do pracovného života. Zariadenie 
a materiál využívame na získavanie zručností a vydarené výrobky používame na 
prezentáciu našej organizácie a práce našich zdravotne postihnutých klientov.  

 

 
Naši klienti sa tešia z nových hračiek 
a nového zariadenia klubu   
 
 

 

ADI_ZGP_09, IN Network Slovakia, n. o. 
Klub mamičiek Nezábudka, Výška podpory: 500,00 € 

Zapojený zamestnanec: Ondrej Bujtár 

 
Projekt Klub mamičiek Nezábudka prispel k naplneniu uvedeného cieľa. Nákup 
hračiek, ktoré podporujú zlepšovanie motoriky a fyzických zručností detí do 3 rokov 
veku a detí s poruchou autistického spektra (magnetická kniha na určovanie 
geometrických tvarov a zvierat, pomôcky na triedenie farieb a učeniu sa základov 
počítania, pexeso na zlepšovanie hmatového zmyslu, jednoduché hračky na rozvoj 
hry detí...) tiež zariadenia do herne (čistička vzduchu a mikrosystém na púšťanie 
hudby) prispeli k zlepšeniu kvality pobytu našich klientov v Klube mamičiek 
Nezábudka. 

 

 
Zamestnanci firmy Adient asistujú 
svojou dobrovoľnou činnosťou pri 
hipoterapii. 
 

 

ADI_ZGP_10, Občianske združenie OZ HIPOŠKO 

Kone liečia, Výška podpory: 1 000,00 € 

Zapojený zamestnanec: Peter KOTEŠOVEC 

 
Hlavná časť prostriedkov bola použitá na ustajnenie a prenájom hipoterapeutických 
koní, ktoré slúžia ako "liečebný prostriedok". Udelený grant prispel k tomu, že 
realizácia hipoterapie znamená pre hendikepované deti najväčší prínos v 
pozitívnom ovplyvnení ich sociálneho  a fyzického vnímania a správania, relaxácie 
od psychosomatickej a muskulárnej tenzie. Deti s mentálnym hendikepom 
dokázateľne lepšie fungujú v bežných i záťažových situáciách, sú adaptabilnejšie a 
mávajú menej úzkostných atakov. 

 

 

 
 

 

 ADI_ZGP_11, Občianske združenie Bublina 

S batohom na vodu, Výška podpory: 799,70 € 

Zapojený zamestnanec: Natália Podhradská 

 
Opäť raz sme mohli rozdávať radosť, lásku a čas. 22.-24.6.2018 sa uskutočnil 2 
Bubliňácky splav na ktorom všetko vyšlo dokonale. Okrem splavovania sme sa mali 
možnosť naučiť ako správne postupovať pri autonehode (vďaka RZS a všetkým 
účastníkom), zistili sme, že najsilnejším citom je láska pri SNE noci Svätojánskej, 
rozcvičovali sa jógou, hrali volejbal, futbal i vybíjanú, spoznali sme vďaka tematicky 
aktivitám prírodné živly, separovali odpad i testovali vlastný moč. Vypriali sme si 
krásne počasie, žiadne úrazy a obohatenie našich detí po viacerých stránkach ich 
osobnosti. Opäť raz sa nám potvrdilo, že to, čo robíme z lásky, nemôže dopadnúť 



Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis 
 

 

 

 

13 

inak ako na 100%. 

 
 

 
ADI_ZGP_12, ŠPORTOVÝ KLUB ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH HANDBIKE 

TEAM SLOVAKIA 
S tandemom pre Tokio 2020, Výška podpory: 800,00 € 

Zapojený zamestnanec: Hana Vargova 

 
Prostriedky boli použité na nákup nového rámu tandemového bicykla, ktorý Jurajovi 
umožní lepšiu prípravu na preteky, nakoľko jeho aktuálny bicykel je už staršieho 
dáta a bolo načase ho obmeniť. Nakoľko sa jedná o individuálnu stavbu (preto je aj 
cena vyššia ako pri bežnom bicykli) dodacia doba je dlhšia a na jeseň by sme radi 
bicykel skompletizovali (nákup ostatných komponentov) a Juraj na ňom bude môcť 
začať ďalšiu sezónu. (pôvodne sme plánovali nákup pretekárskych kolies, ale 
vďaka sponzoringu a Slovenskému paralympijskému výboru nám boli kolesá 
zabezpečené). 

 

 
Fotky zo slávnostného otvorenia 
záverečnej etapy náučného chodníka 
"Poznaj svoj park - flóru a faunu" v 
Mestskom parku v Lučenci (7.9.2018) 
 

 

ADI_ZGP_13, Mesto Lučenec 

Náučný chodník v mestskom parku - "Poznaj svoj park - flóru a faunu", Výška 
podpory: 1 000,00 € 

Zapojený zamestnanec: Anna Urbanová 

 
Mesto Lučenec v roku 2017 začalo realizovať projekt vybudovania náučného 
chodníka „Poznaj svoj park – flóru a faunu“. V I. etape sa podarilo vytvoriť časť o 
poznávaní vtáctva a drevín mestského parku. Deti z MŠ a ZŠ i široká verejnosť si tu 
hravou formou môžu osvojiť vedomosti o okrídlených obyvateľoch parku a o 
stromoch tu rastúcich. V poslednej II. etape sa podarilo projekt dokončiť časťou o 
spoznávaní zvierat, rastlín a chrobákov, ktoré sa v parku vyskytujú.  
Vo finálnej etape vďaka finančnému grantu od ADIENTu boli zhotovené dva prvky – 
náučná tabuľa „pexeso“ a drevená tabuľa „spájanie hláv zvierat“. Deti zo ZŠ a MŠ 
sa do projektu zapojili a do pexesa maľovali rastliny. 

 
 

 
ADI_ZGP_14, Depaul Slovensko, n. o. 
Nocľahy pre ľudí bez domova , Výška podpory: 800,00 € 

Zapojený zamestnanec: Michal Kyžňanský 

 
Projekt bol zameraný na podporu zabezpečenia nepretržitej prevádzky 
nízkoprahovej nocľahárne sv. Vincenta de Paul. Nocľaháreň je otvorená všetkým 
potrebným, aj ľuďom pod vplyvom omamných látok a pomáha im naplniť základné 
existenčné potreby. Väčšinu našich klientov tvoria ľudia, ktorí žijú na ulici dlhodobo. 
Pre ľudí, ktorí žijú na ulici dlhé roky, ale aj pre tých, čo sa nečakane ocitli v 
existenčných problémoch organizujeme Integračný program. Program využíva 
pracovnú terapiu a pomáha týmto ľuďom hľadať cestu z ulice. 

 
 

 
ADI_ZGP_15, OBČIANSKE ZDRUŽENIE ESTONÁČIK 

Renováciou hracích prvkov v areáli materskej školy k aktívnemu využívaniu 
voľného času detí, Výška podpory: 800,00 € 

Zapojený zamestnanec: Mária Rumlerová Harajdová 

 
Po nákupe potrebného materiálu k renovácii hracích prvkov a lavičiek sme 
zorganizovali dobrovoľnícke brigády rodičov vrátane p. Rumlerovej s manželom a 
zamestnancov školy. Na brigádach sme odstraňovali staré nátery z kovových a 
drevených hracích prvkov, ktoré sme následne natierali. Celkovo bolo 
zrenovovaných 7 kovových hracích prvkov, 2 veľké drevené hracie prvky so 
šmýkačkou a 10 lavičiek. Udelený grant priniesol možnosť renovácie a 
modernizácie areálu našej MŠ, na ktorom trávia deti veľkú časť dňa. Hracie prvky 
uspokojujú prirodzenú túžbu detí po pohybe a podporujú ich záujem o pravidelný 
pohyb a telesný rozvoj. Náš areál farebne ožil a pôsobí veľmi esteticky za čo veľmi 
pekne ďakujeme. 
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Grafický návrh dresov. 
 

 

ADI_ZGP_16, SDM DOMINO 

Budujeme spoločne jeden klub, Výška podpory: 800,00 € 

Zapojený zamestnanec: Rastislav Ďurovic 

 
Dať deťom ich vlastné oblečenie - klubové dresy aby mali väčšiu príslušnosť k 
nášmu klubu. Mohli by ich mať aj doma a tak ich nosiť aj vo svojom voľnom čase. 
 

 
Obnovená telocvičňa. 
 

 

ADI_ZGP_17, Športovo-výchovná telocvičňa Kuchyňa 

Športovo-výchovná telocvičňa Kuchyňa, Výška podpory: 800,00 € 

Zapojený zamestnanec: Ivan Kolesár 

 
Výsledok projektu splnil očakávania občianskeho združenia Športovo-výchovnej 
telocvične Kuchyňa, nachádzajúcej sa v areáli ZŠ Kuchyňa, nakoľko prispel k 
rozšíreniu športových možností, určených pre každú vekovú kategóriu ľudí, no 
najmä pre deti a mládež. Z udeleného grantu občianske združenie nakúpilo 
potrebné chýbajúce športové prostriedky, ktoré budú účelovo využívané na rozvoj 
telesnej aktivity.  

 

 
 

 

 
 

 

ADI_ZGP_18, PAVLO n. o. 
Gymnastický klub Pavlo, Výška podpory: 1 000,00 € 

Zapojený zamestnanec: Alena Hrubinová 

 
Realizacia projektu prebehla dna 17.7.2018, zamestnanci spolocnosti Adient sa 
zucastnili cistenia, oprav a vylepseni gymnastickej telocvicne a prislusnych 
priestorov. Spolocne s trenermi a detmi z klubu sa vycistila doskokova jama od 
molitanu, nasledne  sa molitan vytriedil a  doskocisko sa priemyselnymi vysavacmi 
vycistilo. Dalsia skupina sa venovala zasivaniu a cisteniu starych zinienok a 
dezinfekcii vsetkych gymnastickych naradii a priestorov mimo telocvicne (satni). Co 
sa tyka vylepseni, tak sa upevnil novy "stand point "pre trenerov nad doskociskom. 
Financne prostriedky boli pouzite na nakup novych zinienok a cistiacich 
prostriedkov.  

 

 
 

 

ADI_ZGP_19, IN-NOVA 

Modernizácia robotickej učebne, Výška podpory: 700,00 € 

Zapojený zamestnanec: Dávid Mák 

 
Keďže sa skončili letné prázdniny, mohli sme začať pracovať so študentmi. 
Samotná 3D tlačiareň prišla neposkladaná, preto ešte v júli s pomocou študentov a 
pracovníkov firmy Adient sme to poskladali. V septembri sme začali s kalibráciou 
tlačiarne, inštaláciou potrebných ovládačov a softvérov. Aj v tejto fáze boli 
nápomocní pracovníci Adientu. Ďalším krokom je osvojenie si 3D modelovania, aby 
sme mohli tlačiareň využiť na 100 percent.  

 

 

 
 
 

  
 ADI_ZGP_20, CPR Trenčín o. z. 
 Mobilné pódium v záhrade Centra pre rodinu, Výška podpory: 1 000,00 € 

 
Projekt pódia bol projektom výrobným kde sa podpornou dobrovoľníckou prácou 
pripravilo podkladné miesto a príprava materiálu na finálnu montáž celého pódia 
nezabezpečeného prácou a dodávkou materiálu odborným remeselníkom ako je 
uvedené na faktúre (celá suma grantu). Výsledkom projektu je reálne slušné 
pódium v areáli kultúrneho stánku CPR Trenčín. Výsledkom projektu je začiatok 
nového kultúrneho života v záhrade CPR Trenčín, ktoré začína týmto pódiom novú 
etapu využitia. 
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ADI_ZGP_21, Rímskokatolícka cirkev Farnosť Soblahov 

Obnova futbalového ihriska, Výška podpory: 1 000,00 € 

Zapojený zamestnanec: Hana Guzonova 

 
Pocas projektu sme na farskom dvore postavili preliezku, opravili pieskovisko a 
postavili 4 lavice z paliet. Obnovilo sa futbalove ihrisko a to vysevom noveho 
travnika, naterom braniek a vymenou sieti a taktiez vymenou ochrannych sieti a 
predlzenie ochrannej siete pozdlz celeho ihriska instalaciou dalsich dvoch stlpov na 
uchytenie ochrannej siete. Ucelom bolo obnovit a sprijemnit prostredie na farskom 
dvore, ktore sluzi detom z cirkevnej materskej skolky, mladezi a sirokej verejnosti.  

 

 

 
Rekonštrukcia 
 

 

  
 ADI_ZGP_22, Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n. o. 
spolu to zvládneme, Výška podpory: 1 000,00 € 

 
Projekt predstavoval dobrovoľnícku a finančnú pomoc pri rekonštrukcii priestoru pre 
terapeutické kone v organizácii Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n. o. 
Hipoterapeutické kone v rámci starostlivosti v duchu welfare potrebujú priestor pre 
voľný pohyb v čase kedy neprebieha hipoterapia. Išlo o opravu oplotenia, aby 
spĺňalo bezpečnostné a technické parametre. Oprava bola spojená so stretnutím a 
jazdením  detí dobrovoľníckej skupiny zo spoločnosti Adient, občerstvením a 
opekačkou. Aktivita dobrovoľníkov bola výnimočná a ťažkú prácu s kladivami a 
nosením dosiek zvládli výborne. Náklady súviseli so zabezpečením materiálu- 
drevené dosky, stĺpy, klince, kladivá a podobne. 

 

 
Detské pieskovisko, skákačky a 
chodník zdravia. 
 

ADI_ZGP_23, Materská škola 

Deti dúhy - Zdravé deti, Výška podpory: 500,00 € 

Zapojený zamestnanec: Dušan Kamenský 

 
Prostredníctvom projektu sa nám podarilo vybudovať nové pieskovisko v areáli 
našej MŠ, ktoré deti využívajú denne počas aktivít zameraných na ich osobnostný 
rozvoj. Chodník zdravia pomohol deťom oboznámiť sa s rôznymi štruktúrami a 
chodením po nich - u detí sa rozvíja stabilita a rovnováha. Skákačky a hry 
namaľované na asfaltovú plochu vedú deti k spontánnej činnosti a pohybu. Tieto 
súčasti nám pomáhajú aby sme spolu s Vami bojovali proti obezite detí a viedli ich k 
športovým aktivitám a pobytu na čerstvom vzduchu. 
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Zrealizovaný projekt zatienenia 
pieskoviska 
 

 

ADI_ZGP_24, Občianske združenie Mýtňanček 

Zatienenie pieskoviska, Výška podpory: 500,00 € 

Zapojený zamestnanec: Maroš Koristek 

 
V začiatočnej fáze projektu sme zabetónovali pätky, osadili drevenú konštrukciu. Vo 
finálnej fáze sme namontovali tieniace plachty a rolety. Udelený grant prispel k 
tomu, aby deti z MŠ Mýtna mohli tráviť viac času na čerstvom vzduchu i v horúcich 
letných dňoch, čo by bez zatienenia pieskoviska nebolo možné. Prostriedky získané 
z grantu sme využili na zakúpenie tieniacich plachiet a roliet. 
 

 
Ukážka fotografie formát A1, ktoré 
budú inštalované na výstave  
 
 

 

ADI_ZGP_25, Mýtovci, o. z. 
Výstava „Mýtna na starých fotografiách“ v KD Mýtna, Výška podpory: 300,00 € 

Zapojený zamestnanec: Peter Šimove 

 
Výstava Mýtna na starých fotografiách prebiehala v dňoch 30.6 - 27. 8. 2018 v 
kultúrnom dome v Mýtnej. Výstava bola koncipovaná z najstarších a 
najzaujímavejších záberov obce Mýtna (20 veľkoformátových fotografií a 50 fotiek 
formátu A3). Pri príležitosti výstavy sme predstavili koncepciu výstavy, ktorá sa 
skladala z piatich okruhových tém: Mýtna v premenách času, Takí sme boli, Naši 
najmenší, Slávnosti života a Najstaršie portréty. Výstavu navštívilo približne 420 
návštevníkov. Pridelené prostriedky sme použili na materiálové zabezpečenie 
(maliarske stojany, tlač fotografií, letáky a plagáty).  

 

 

 
ADI_ZGP_26, Pro Technik STU 

Ľudové premeny, Výška podpory: 800,00 € 

Zapojený zamestnanec: Iveta Balogová 

 
Spevácky zbor Technik STU naštudoval 19 skladieb od popredných slovenských 
skladateľov, ktoré sú adaptáciou slovenských ľudových piesní pre zbor. Po 
nahrávaní v kostole vo Sv. Jure a masteringu skladieb sa v júni 2018 konal vo 
Veľkej sále SRO koncert, na ktorom zazneli skladby z CD a CD sa pokrstilo. 
Vydanie CD sme prezentovali i v relácii Ars Musica na rádiu Devín. CD sme 
prezentovali aj na festivaloch v Toskánsku a Maďarsku. CD Ľudové premeny 
obohatilo dostupný publikovaný zborový repertoár, nakoľko väčšinu zo skladieb 
nenájdete na CD iných slovenských zborov. Finančné prostriedky boli použité na 
výrobu - tlač CD.  
 

 

 
ADI_ZGP_27, NÁŠ ŠTVORLÍSTOK 

Šport vo Štvorlístku, Výška podpory: 700,00 € 

Zapojený zamestnanec: Ulrika Kováčová 

 
Počas realizácie projektu sa nám úspešne podarilo zorganizovať tri pracovné 
brigády, na ktorých sme vyčistili a upravili dvor a prístrešok, osadili hojdačku a 
pieskovisko, vytvorili škôlku na skákanie pre deti, preliezky z pneumatík, ktoré 
deťom slúžia na podporu fyzickej aktivity. Z poskytnutých finančných prostriedkov 
sme dokúpili zariadenie a detský nábytok do interiéru. Do montovania nábytku sme 
zapojili aj samotné deti, ktoré mali z toho obrovskú radosť. Tiež sme zakúpili 
športový materiál a zariadenie do interiéru, aj exteriéru, ako basketbalový kôš, lano 
a gumu na skákanie, mini prekážky, kruhovú hojdačku, bedminton, senzomotorické 
kruhy, fit lopty, molitánové bloky atď.  

 

 

ADI_ZGP_28, OMD v SR-Agentúra osobnej asistencie Žilina 

Zabezpečenie podporných aktivít a skvalitňovania činnosti Agentúry osobnej 
asistencie Žilina, Výška podpory: 1 803,00 € 

Zapojený zamestnanec: Ing. Petra Zelníková 

 
Projekt hodnotíme ako mimoriadne úspešný. V rámci podporných aktivít Agentúry 
os. asistencie, podarilo sa nám zrealizovať 6 individuálnych a 5 skupinových 
psychologických konzultácii pre našich členov (osoby s ŤZP), ich rod. príslušníkov a 
os. asistentov. V záujme zlepšenia nezávislého sociálneho fungovania a kvality 
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života osôb s ŤZP a podpory inštitútu os. asistencie, doplnili sme naše soc. služby o 
dôležité psychologické konzultácie. Tematickou náplňou psychologických stretnutí 
bola asertivita / sebapresadenie a tréning komunikačných zručností (pomenovanie 
potrieb, práca s emóciami, valenčné kruhy). Finančné prostriedky tohto projektu sa 
použili i na zakúpenie mobilnej technickej pomôcky. 

 

 

 
Dokončený altánok 
 

 

 
ADI_ZGP_29, Obec Figa 

Svetlo adientu - Altánok v MŠ Figa, Výška podpory: 600,00 € 

Zapojený zamestnanec: Ing.Vladimír Hanáček 

 
Prostriedky sme použili na stavbu altánku pre deti materskej a základnej školy vo 
Fige. Altánok prispeje k zlepšeniu vyučovacieho procesu a umožní vyučovať deti v 
prírode. 

 

 

 
Realizácia aktivít projektu 
 

 

 
ADI_ZGP_30, Náruč - Pomoc deťom v kríze 

Adient pre Náruč, Výška podpory: 1 803,00 € 

Zapojený zamestnanec: Petra Zelníková  

 
Málo využívané prízemné priestory Detského krízového centra Náruč sme tento rok 
postupne rekonštruovali za účelom vybudovania 2. bytu pre rodiča s deťmi. Bolo 
však potrebné  zlepšiť hygienické podmienky v týchto priestoroch, doteraz 
nevyužívaných na ubytovanie klientov. V rámci projektu bola preto realizovaná 
hydroizolácia južnej strany budovy, kde sa byt nachádza. Vďaka spolupráci so 
zamestnancami spol. Adient sme skrášlili aj areál krízového centra (obnova fasády 
pôvodnej garáže + obnova altánku), ktorý je za pekného počasia využívaný pre 
realizáciu voľnočasových a hrových aktivít detí i dospelých klientov. Farby a 
náterové hmoty boli taktiež zakúpené v rámci tohto projektu. 
 

 

 
 

ADI_ZGP_31, Výchova srdcom, o. z. 
Prírodné ihrisko, Výška podpory: 800,00 € 

Zapojený zamestnanec: Barbora Záhradníková 

 
Našim zámerom bolo vyzvať komunitu okolo Detského klubu Hájanka k vytvoreniu 
inšpiratívneho a zručnosti budujúceho vonkajšieho priestoru pre naše deti. To sa 
nám aj podarilo, od začiatku projektu naša komunita žila predstavami o 
zmysluplnom stvárnení priestoru. Bol to aj vynikajúci medzigeneračne spájajúci 
prvok. Napr. sme získali kovové obruče darom od starého otca jedného z našich 
detí. Rovnako darom sme dostali aj krásne agátové drevo od chránenej dielne z 
Novej Bane. Prostriedky, ktoré sme získali vďaka Nadácii Pontis pomohli pri nákupe 
základného materiálu, aby sa mohli dobrovoľníci pripájať. Podarilo sa nám postaviť 
dokopy 5 hracích prvkov. Ďakujeme. 
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Fotky zo stolnotenisového a 
futbalového campu 
 

 

ADI_ZGP_32, Základná škola s materskou školou Kalinovo 

Podpora a rozvoj telesnej kultúry, Výška podpory: 1 000,00 € 

Zapojený zamestnanec: Lucia Mázová 

 
V prvej fáze finančné prostriedky boli použité na nákup športového materiálu pre 
mladých stolných tenistov  a mladým futbalistom. Tým sme zabezpečili kvalitné 
vybavenie športovcov na tréningovú a súťažnú činnosť. V druhej fáze sme zakúpili 
interaktívnu tabuľu pre žiakov učiacich sa cudzí jazyk. Nákupom sme prispeli k jej 
modernizácii a skvalitneniu vzdelávacieho procesu. 
 

 

 
ADI_ZGP_33, Obec Veľké Dravce 

Pohybom pre zdravie, Výška podpory: 400,00 € 

Zapojený zamestnanec: Anna Urbanová 

 
Projekt bol realizovaný v mesiaci júl 2018 za účelom skvalitnenia TV vybavenia - 
športových doplnkov materskej školy. Využitím finančných prostriedkov projektu 
sme zakúpili a umiestnili záhradné športové doplnky na ihrisko - hojdačky pre deti v 
počte 2 ks. Vďaka grantu sme dosiahli spokojnosť detí v oblasti pohybu a športu a 
zvýšenie ich pohybovej zdatnosti. 

 

 
Fotky zo 6.A triedy. 

 

ADI_ZGP_34, ZŠ Matky Alexie 

Dataprojektor, Výška podpory: 800,00 € 

Zapojený zamestnanec: Iveta Backová 

 
Vďaka finančným prostriedkom, ktoré sme získali cez tento grant sa nám podarilo 
zakúpiť dva dataprojektory do našej školy. Keďže sa už rozbehol nový školský rok, 
slúžia nám na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci sa učia nielen 
tak, že počúvajú vyučujúceho, ale ich výuka môže byť spestrená vizualizáciou, 
videami, prezentáciami s textom alebo obrázkami. Cvičenia im môžeme premietnuť 
na stenu, takže ušetríme na kopírovaní materiálov pre žiakov. Veríme, že nám 
zakúpené pomôcky budú slúžiť niekoľko rokov. 

 

 
Výber fotografií z III. ročníka súťaže 
DIVÍNSKY BOYARD 2017 
 

 

 

ADI_ZGP_35, JASIV, občianske združenie 

Divínsky Boyard - IV. ročník, Výška podpory: 300,00 € 

Zapojený zamestnanec: Anna Urbanová 

 
V priebehu mesiaca september 2018 sa konal IV. ročník súťaže Divínsky Boyard. 
Súťaž prebehla v dvoch semifinálových kolách (240 detí, 12 škôl), z ktorých po tri 
najlepšie školy postúpili do finále. Súťaž predstavuje spojenie inovatívnej formy 
vzdelávania s pohybom a pobytom detí v prírode. Súčasťou tém z oblasti prevencie 
kriminality je aj bezpečnosť cestnej premávky. Vzdelávanie bolo situované na trase 
Divínskeho Boyardu v teréne v okolí centra obce Divín. Štart a cieľ trasy bol na 
nádvorí Zichyho kaštieľa. Vedľa neho, na parkovisku, bolo zriadené prenosné 
dopravné ihrisko, zakúpené i z poskytnutého grantu. Na ňom si mohli deti jazdou na 
kolobežkách vyskúšať pravidlá cestnej premávky.  

 
 

 
ADI_IP2018_01, Nadácia Pontis 

IP z NF Adient na SPD, Výška podpory: 1 600,00 € 

 
 

 
ADI_IP2018_02, Nadácia Pontis 

IP z NF Adient na SPD_2, Výška podpory: 1 000,00 € 
 
 

 

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu v roku 2019! 


