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Správa fondu
68 575,94 €

Prerozdelené granty

486 582,55 €

12%

88%

Výročná správa 2019
Nadačný fond Tesco pri 

Nadácii Pontis

Správa o darcovských aktivitách
Nadačný fond Tesco pri Nadácii Pontis v roku 2019 prerozdelil financie v dvoch grantových progra-
moch – Priama podpora 2019 a v programe „Vy rozhodujete, my pomáhame“ (6. edícia). Priamo 
podporené projekty sa venovali najmä aktivitám súvisiacim s bojom proti plytvaniu potravinami, 
osvetou v oblasti spracovania odpadu, respektíve cirkulárnej ekonomiky, ale aj podporou športu  
a vzdelávania. 

Šiesta edícia programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ 
podporila lokálne verejnoprospešné projekty, ktoré za-
pájajú čo najväčší počet dobrovoľníkov. Program sa za-
meriava na 3 oblasti:

1. Komunity a komunitné aktivity – komunitné aktivity 
zamerané na rozvoj a ochranu životného prostredia 
a rozvoj komunitného života; 

2. Vzdelanie detí a mladých ľudí – projekty, ktoré roz-
víjajú nové zručnosti pre mladých ľudí a študentov, 
príprava detských táborov, stretávanie sa s deťmi; 

3. Zdravie a podpora zdravého životného štýlu – pro-
jekty zamerané na získavanie zdravých návykov 
detí, mladých ľudí a dospelých, organizovanie be-
siedok, kurzov, krúžkov varenia či iných foriem  
s praktickými ukážkami, ako sa zdravo stravovať. 

V rámci aktivít Nadačného fondu Tesco pri Nadácii Pontis 
sme v roku 2019 prerozdelili 555 158,49 €. Všetky pro-
striedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Tesco, a. s. – 
formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu 
právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok 
Tesca za správu fondu vo výške 68 575,94 €

88 % finančných prostriedkov sme prerozdelili na granty s 
verejnoprospešným účelom. 12 % bolo použitých na sprá-
vu fondu (mzdy, komunikácia, propagácia programov).

Program Suma Počet žiadostí Počet schválen ých projektov 

Priama podpora 2019  385 758,49 € 12 11

Vy rozhodujete, my pomáhame, 6. edícia  167 500,00 € 380 229

Via Bona Slovakia (Nadácia Pontis) 10 000,00 € 1 1

Naše Mesto (Nadácia Pontis) 10 000,00 € 1 1

Giving Tuesday (Nadácia Pontis)  8 575,85 € 1 1

CEE CSR Summit (Nadácia Pontis) 10 000,00 € 1 1

SPOLU  555 158,49 € 

O 229 vybraných škôl, obcí, neziskových organizácii,  
občianskych združení a príspevkových organizácii počas  
4 týždňov hlasovali zákazníci Tesca. Organizácie boli rozde-
lené do 77 regiónov a rozhodovalo sa o 1., 2. a 3. mieste. 

Projekty podporené 
z daru
169 400 €

Správa fondu
68 575,94 €

Projekty podporené 
z asignácie 2 % 
317 182,55 €

57%31%

12%
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Prijímatelia podpory
Priama podpora 2019 (11 projektov)
V rámci projektu sme podporili 11 organizácií, ktoré sa venujú aktivitám súvisiacim s bojom proti 
plytvaniu potravinami, osvetou v oblasti spracovania odpadov, resp. cirkulárnej ekonomiky, ale aj 
športu a vzdelávaniu. Na vybrané projekty sme prerozdelili sumu 317 182,55 €. 

Občianske združenie Inštitút cirkulárnej ekonomiky  
s projektom Podpora prechodu k cirkulárnej ekonomi-
ke (35 990 €) uskutočnil výskum orientovaný na bioplasty 
a zvyšovanie povedomia o bioplastoch, vďaka čomu sa 
vytvorila databáza subjektov, ktoré budú oslovené. 

Projekt SadOVO (45 000 €) sa v roku 2019 zameral na 
vzdelávanie v oblasti ohrozenia a ochrany starých od-
rôd ovocných drevín, ktoré spolu so školami chráni  
CEEV ŽIVICA. Väčšina financií bola využitá na aktivity s 11 
zapojenými školami. 

Organizácia Človek v ohrození sa prostredníctvom projektu 
Pracovné a kariérne poradenstvo v marginalizovaných 
rómskych komunitách (13 988 €) zamerala na zvýšenie 
pracovných zručností v marginalizovaných komunitách. 
Vďaka nim si tak v minulom roku našlo prácu 40 ľudí. 

Občianske združenie The Duke of Edinburgh‘s Interna-
tional Award Slovensko s projektom Ďalší rozvoj sys-
tému manažovania Miestnych centier DofE s cieľom 
ďalšieho rastu (20 000,00 €) podporilo manažment za-
pojených organizácií a vyškolil 950 dobrovoľníkov. 
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Občianske združenie Divé maky, vďaka projektu Životná 
šanca pre rómske deti a mládež, (14 000,00 €) na let-
nej akadémii rozvíjalo umelecké talenty detí. Združenie 
tiež zorganizovalo tradičný festival rómskej kultúry s ná-
zvom Cigánsky Bašavel.

V rámci projektu Druhá šanca vol. 1 ( 15 000,00 € ) od or-
ganizácie Free Food, sa zakúpilo auto, ktoré slúži na distri-
búciu darovaných potravín do zariadení sociálnych služieb, 
útulkov a iných zariadení pracujúcimi s ľuďmi v núdzi.

Depaul Slovensko s projektom Potraviny pre ľudí 
bez domova (13 387,20 €) zabezpečil stravu približne  
1 700 ľudom bez domova. 

Slovenský atletický zväz získal nové, lepšie pomôcky pre 
svoj projekt Mládežnícka atletika (25 000 €). Zlepšilo sa 
tým materiálne a technické zabezpečenie tréningových 
jednotiek a skvalitnili sa tak tréningy mladých športovcov. 

Cieľom projektu Rozvoj PBS občianskeho združenia Potra-
vinová banka Slovenska (50 000 €) bolo zozbierať potra-
viny a následne ich rozviezť do miest, kde boli potrebné.

Organizácia Ľudia v Tatrách s projektom Farmársky 
grant – spoločne a zodpovedne (45 000,00 € ) zlepšila 
zručnosti farmárov, čo sa premietlo aj do zlepšenia ich 
vzájomnej spolupráce.

SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča Bratislava 
vďaka projektu SDV = škola – žiak – zamestnávateľ (1 
241,50 €) kúpila materiál pre žiakov, vďaka čomu sa zlep-
šil ich odborný výcvik.
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Grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame 2019 
(6. edícia, 229 projektov)
V rámci projektu sme podporili 229 organizácií, ktoré sa venovali podpore komunitných aktivít, 
vzdelávaniu detí a mladých ľudí a podpore zdravia a zdravého životného štýlu. Na vybrané projekty 
sme prerozdelili sumu 167 500,00 €. 

Medzi projektami, ktoré získali najviac hlasov, bolo ob-
čianske združenie Bábky v nemocnici s projektom Vy-
myslime si rozprávku a zahrajme divadlo – drama-
to-terapeutická dielňa (1 300 €). Cieľom bola pomoc  
v uzdravovacom procese dlhodobo chorých detí, vo veku 
od 0,5 do 15 rokov.

Základná škola Topoľčany svojím projektom poukázala 
na to, že Včely volajú o pomoc (1 300 €). Jeho cieľom 
bola výchova mladých včelárov, záchrana včiel, a s tým 
spojená ekologická výchova. Téma Včelie spoločenstvá a 
environmentálna výchova sa preberá v každom ročníku 
základnej školy v predmetoch ako prvouka, prírodoveda a 
biológia. Edukačný úľ a vzdelávacie lavičky škole pomohli 
pri prehĺbení učiva v exteriérovej učebni.

Občianske združenie ČERVENÝ NOS, s projektom Humor 
lieči (600 €), sa zameralo na vzdelávanie zdravotnícke-
ho personálu. Pracujúcim v zdravotníckych zariadeniach 
poskytli konkrétne nástroje a techniky, ako sa humor  
dá využiť pri zdravotnej starostlivosti najmä detských 
pacientov.

Občianske združenie PHYSIO CANIS (1 300 €) sa zame-
ralo na systematickú prácu s deťmi, ktoré majú záujem 
o kynológiu, pričom využíva zážitkové prvky a pozitívnu 
motiváciu. Prínosom projektu bolo aj zvyšovanie telesnej 
kondície detí a ich psov vďaka pravidelným spoločným 
behom caniscross v prímestskom lese Hradisko Žilina. 
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*pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane

Subjekt Projekt Suma projektu

Mesto Bardejov - Materská škola, Komenského 24 Prírodná učebňa v Kvapôčkove  600.00 € 

Základná škola s materskou školou Hažín Aj malí cyklisti budú raz vodiči  300.00 € 

Spojená škola, Bardejov Záchrana som ja  1,300.00 € 

Základná škola s materskou školou Michala Sopiru 
Radvaň nad Laborcom 278 Hrajme sa v krajšom prostredí  600.00 € 

Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník Prvá pomoc cez rozprávky  300.00 € 

Materská škola A. Hlinku Dieťa + Pohyb = Zdravé srdiečko  1,300.00 € 

Materská škola Dlhé Klčovo Pohybom ku zdraviu  300.00 € 

SOŠ drevárska Vranov nad Topľou Vyčisti les a spoznaj ho  1,300.00 € 

Obec Kamenná Poruba Smajlík park Kamenná Poruba  600.00 € 

VALLE n.o. Miestečko oddychu a relaxu  300.00 € 

Základná škola s materskou školou  
Modra nad Cirochou č.250 Poď hrať ping-pong  600.00 € 

Združenie rodičov a priateľov mentálne  
a zdravotne postihnutých detí -"Motýľ" Aj my sa chceme hrať  1,300.00 € 

Arcidiecézna charita Košice -  
Charitný dom sv. Štefana, Snina Život bez bolesti  1,300.00 € 

Materská škola, Ul. Kukučínova č. 2544/7, Snina Rozprávkový domček so záhradkou  600.00 € 

Materská škola Perečínska, Snina Rozprávkoví kamaráti  300.00 € 

OZ - Vrbovčan Klubovňa pre Vrbovčanov  300.00 € 

Obec Zalužice Skrášlime si našu obec  600.00 € 

Prehľad podporených projektov

Zdravie s šport 

Vzdelávanie a rozvoj

Rozvoj kultúry 
a komunitného života

Príroda, zvieratá 
a životné prostredie

35%

23%

22%

15%
3% 2%
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Subjekt Projekt Suma projektu

Prameň radosti Areál Anky Kolesárovej sa rozrastá  1,300.00 € 

Športový klub Skandia Rozvíjajme deti hrou - montessori pre Trebišov!  300.00 € 

Základná škola M. R. Štefánika, Trebišov Poďme sa hýbať  1,300.00 € 

Hokejbalový klub ADLER Trebišov Hokejbalovy turnaj mládeže  
a zakladateľov hokejbalu v Trebišove  600.00 € 

Materská škola P.O.Hviezdoslava, Veľké Kapušany Deti v pohybe  600.00 € 

Materská škola - Óvoda Fit park  1,300.00 € 

Centrum voľného času Veľké Kapušany Rozprávková dedinka  300.00 € 

Občianske združenie pri ZŠ v Plavnici Vynovený kruháč a okolie  300.00 € 

Základná škola M.R. Štefánika, 
Štefánikova 19, Spišská Belá

Vráťme sa do detstva našich rodičov -  
vypnime internet, hýbme sa a športujme  600.00 € 

V - Centrum celoživotného vzdelávania o.z. Reštart pre ženy  1,300.00 € 

Spojená škola, Veľká Lomnica Ekozáhradka  300.00 € 

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie  
opatrovateľskej služby Vytúžené miesto oddychu  1,300.00 € 

Materská škola Cintorínska, Kežmarok Hráme sa a zabávame na pódiu  600.00 € 

Občianske združenie Sasa Skvalitnenie prostredia nášho Sasacentra a vytvorenie 
knižnice terapeutických pomôcok pre rodičov  600.00 € 

Základná škola s materskou školou Matejovce Dopravné ihrisko  1,300.00 € 

SnowSports Club SnowSports Club podporuje lyžiarske talenty  300.00 € 

Materská škola Smižany Dobrodružná cesta za zdravím  600.00 € 

Robinson Zabezpečenie chodu a rozvoja aktivít v centre Robinson  1,300.00 € 

Občianske združenie „Zvedavé mededíčatá“ 
pri materskej škole Iliašovce

Revitalizácia detského ihriska  
v materskej škole Iliašovce  300.00 € 

Gymnázium, SNP 1, Gelnica Deň gymnázia  600.00 € 

Mesto Gelnica Skrášlenie a revitalizácia Marína parku  1,300.00 € 

Združenie ULIJANA z Kojšova Okres Gelnica hrá, spieva a tancuje s DFS BARBORKA  300.00 € 

Základná škola, Severná 21, Moldava nad Bodvou Športujeme pre radosť a zdravie - v duchu fair play  600.00 € 

Základná škola, Pionierska 33, Čaňa Školské chodby - miesto pre oddych a hru  1,300.00 € 

Klub abstinujúcich Bodva, Moldava nad Bodvou Účasť na celovských športových hrách ASKASu  300.00 € 

Občianske združenie "Nie sme sami" Arteterapiou spojíme dva svety  300.00 € 

ABC - Centrum voľného času Park ABC CVČ - Detská Oáza  600.00 € 

*pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane
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Subjekt Projekt Suma projektu

Občianske združenie Eperko FitPark Eperko  1,300.00 € 

Materská škola Jurkovičova, Prešov Multifunkčná hracia plocha  600.00 € 

Občianske združenie Priatelia  
sluchovo postihmutých detí Komunikujeme a žijeme bez bariér  1,300.00 € 

Centrum pre deti a rodiny Šarišské Michaľany Záhrada plná zábavy  300.00 € 

Oáza - nádej pre nový život, n.o. Detský kútik - mini ihrisko pre deti  600.00 € 

SVETIELKO POMOCI n.o.
Skvalitnenie prístrojového vybavenia pre deti  
so závažnými diagnózami na Klinike pediatrickej  
anestéziológie a intenzívnej medicíny DFN Košice

 1,300.00 € 

ZŠ Kecerovce 79 Šikovná vareška - varenie pre život  300.00 € 

OZ Tvorivá dielňa Život so psom nie je pod psa -  
vytvor a zabav sa, pomôž a poteš sa  300.00 € 

OZ Dobré srdce - Good heart Mám šikovné ručičky  600.00 € 

Maják nádeje Cesta k zmene  1,300.00 € 

PAKLAN Občianske združenie Príbehy starých fotografií  300.00 € 

Rodičovské združenie pri Materskej škole  
Kyjevská 14 Rožňava Malí vedci  600.00 € 

JASANIMA - Domov sociálnych služieb Aj zvieratá pomáhajú  1,300.00 € 

Základná škola s materskou školou Lučenec Záhrada, ktorá učí a spája  1,300.00 € 

Mesto Lučenec Revitalizácia bludiska v našom parku  600.00 € 

Spojená škola internátna Lučenec Učíme sa v prírode - Mobilná outdoorová Zelená učebňa  300.00 € 

Materská škola Dobroč Dokončime, čo sme začali  300.00 € 

Občianske združenie Františka Suláka Stredoeurópske edukačno-terapeutické centrum Tatiana  600.00 € 

Nezábudka,n.o. Aj napriek hendikepu sme súčasťou  
komunity seniorov vo Fiľakove  1,300.00 € 

Základná škola Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa Školský dvor na hranie, šport a oddych  600.00 € 

Stredná odborná škola Hnúšťa Vnímaj - tvor - zodpovedne - pomôž - relaxuj  300.00 € 

Materská škola Klokočova 741 Záhrada chrobáčikov - Záhrada zmyslového vnímania  1,300.00 € 

Materská škola Rimava Pre radosť z pohybu  1,300.00 € 

Evanjelické gymnázium Tisovec Športom k novým priateľstvám  300.00 € 

Materská škola, I.Hatvaniho 321, Rimavská Sobota Moderná trieda  600.00 € 

Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej Kompostujme spolu!  600.00 € 

*pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane
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Subjekt Projekt Suma projektu

Špeciálna základná škola pre žiakov  
s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva Učíme sa s radosťou  1,300.00 € 

obec Horný Badín Obnovenie panelov náučného  
chodníka Krupina - Čabraď  300.00 € 

Detský folklórny súbor Hviezdička Nákup hudobného nástroja  
(kontrabas) pre DFS Hviezdička  1,300.00 € 

Materská škola Vaľkovňa Hravo a zdravo k výchove a vzdelaniu  300.00 € 

Hokejový klub Brezno Nákup hokejovej výstroje pre  
deti zo sociálne slabších rodín  600.00 € 

Občianske združenie Verejnô Mestské včely  1,300.00 € 

Stredná zdravotnícka škola ,  
Komenského 843, Liptovský Mikuláš Myslíme na rodičov zdravotne postihnutých detí  600.00 € 

Liptovská nemocnica s poliklinikou  
MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Liečba zeleňou v našej nemocnici  300.00 € 

Špeciálna základná škola Sečovce Premeňme čienobiely svet na farebný - t 
vorba inovatívnych pomôcok vo vyučovaní  600.00 € 

Základná škola Somtor Športovo-relaxačná zóna  300.00 € 

Materské centrum Sovička Hravo - zdravo so Sovičkou  1,300.00 € 

Občianske združenie Zvedavá včielka Zvedavé včielky lietajú za knihou a nie za tabletom  600.00 € 

„Garáž klub“ občianske združenie Komunitné kino - vlastnými očami  1,300.00 € 

ZŠ s MŠ Babín Veľké brušká nechceme, zacvičiť si ideme  300.00 € 

Centrum sociálnych služieb Žarec Piknik zóna nad mestom  600.00 € 

Občianske združenie pre krajšie Kysuce Les nie je smetisko  1,300.00 € 

PRO BONUM, občianske združenie Denný tábor pre deti  300.00 € 

Atletický klub Stará Bystrica Deti a šport  600.00 € 

Základná škola Krásno nad Kysucou Hudobné nástroje pre DFS Sedmohlások  1,300.00 € 

Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica Zdravé jedlo - zdravé deti  300.00 € 

Centrum voľného času Turzovka Varíme poctivo a navyše kvalitne  1,300.00 € 

Základná škola Korňa Chceme sa tu dobre mať, v záhrade sa učiť aj zabávať!  600.00 € 

Obec Makov Obnova staničného parčíku  300.00 € 

Základná škola Krpeľany Oddychovo-relaxačná zóna  1,300.00 € 

Občianske združenie EDUJOY Veľká Malá Čitateľka  600.00 € 

Obec Kláštor pod Znievom Lavičky osobností Znieva  300.00 € 

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica Rekonštrukcia a výstavba lezeckej steny  600.00 € 

*pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane
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Subjekt Projekt Suma projektu

Hafkáči Pomoc opusteným zvieratám  1,300.00 € 

Súkromná základná škola DSA , 
Sídl. Rozkvet 2047,Považská Bystrica Detské outdoorové ihrisko  300.00 € 

Združenie priateľov Hričovského hradu Zvýšme bezpečnosť na hrade Hričov  600.00 € 

PHYSIO CANIS, o.z Detský kynologický klub Žilina - cvičia deti, cvičia psy  1,300.00 € 

Materská škola Stavbárska, Žilina Túžime mať dopravné ihrisko v našej škôlke  300.00 € 

Centrum sociálnych služieb Kamence Vyvýšené záhony pre seniorov  300.00 € 

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina Ochrana človeka a zdravia  
zážitkovo na základných školách  600.00 € 

Združenie na záchranu Starého hradu - castrum Warna Pomôž zachrániť NKP Starhrad -  
najstarší hrad na Hornom Považí  1,300.00 € 

Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica Oddýchni si , bež a skáč!  300.00 € 

Spoločnosť na pomoc osobám  
s autizmom Banská Bystrica /OZ SPOSA BB/ Pes učiteľom  1,300.00 € 

SVETIELKO NÁDEJE Dielničky pre šikovné ručičky  600.00 € 

Materská škola Sliač V lesnej škôlke  600.00 € 

OZ SPOLU PRE VŠETKÝCH Obnova lesoparku Kozák, pri kúpeľoch mesta Sliač  300.00 € 

DORKA,n.o.-pobočka Zvolen Cesta k sebe  1,300.00 € 

Základná škola s materskou školou v Malom Čepčíne Chcem sa tu cítiť ako doma  600.00 € 

Materská škola Jazernica Zdravé nožičky  1,300.00 € 

eMKLub Starší žiaci mladším -  
rozvoj a popularizácia žiackeho klubu  300.00 € 

Občianske združenie rodičov  
a priateľov materskej školy Sedmokráska Kniha naša priateľka  300.00 € 

ZŠ s MŠ Banská Belá č. 315 Tancuj, tancuj, vykrúcaj...  1,300.00 € 

Základná škola s materskou školou Brehy Tajomstvá varenia  600.00 € 

Materská škola Dr. Janského č. 8 Hravé aktivity na školskom dvore  1,300.00 € 

OZ Bašta Musica Kremnické E#teriéry  300.00 € 

Združenie na záchranu hradu Šášov Pivná pivnica na hrade Šášov  
ako spomienka na Šášovský pivovar  600.00 € 

Obec Mestečko - Materská škola Mestečko Veselé pieskovisko  300.00 € 

Základná škola s materskou školou Záriečie Vytvorme priestor pre Klub Slniečko  1,300.00 € 

Gymnázium Púchov Bicyklom do školy  600.00 € 

*pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane
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Subjekt Projekt Suma projektu

Materská škola P. Jilemnického  
elokované pracovisko Komenského sady Veselá mini záhradka  300.00 € 

Materská škola P. Jilemnického 12/5  
Nová Dubnica 01851 Vypni telku - zober knižku!  600.00 € 

Združenie občanov pre pomoc mentálne postihnutým 
deťom so sídlom v Spojenej škole internátnej

Snoezelen - miesto multisenzorického vzdelávania detí, 
miesto relaxácie a uvoľnenia, miesto podporných aktivít 
pre rodinu.

 1,300.00 € 

OZ Kolotoč pri Centre voľného času Trenčín C. A. F.  300.00 € 

Best Friends Kids Club n.o. Naša Zem  600.00 € 

Archa, n. o. Spolu to zvládneme  1,300.00 € 

Obecný úrad Kolinovce Enviromentálna výchova -  
pocitový chodník v záhrade MŠ  300.00 € 

Obecný úrad - Materská škola Vojkovce Radosť z pohybu  600.00 € 

Mesto Krompachy Zazelenajme spolu Krompachy!  1,300.00 € 

Klub ochrancov zelene Vysaďme si cyklotrasu  1,300.00 € 

Základná škola Skalica Workout Park  600.00 € 

SČK, územný spolok Senica Zdravé prsia vo vašich rukách  300.00 € 

Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z. Hokejom za zdravým životom  300.00 € 

Telovýchovná jednota SPARTAK Myjava Letné tréningové sústredenie KARATE Myjava  1,300.00 € 

Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom Športom proti drogám  600.00 € 

Maratón klub Rajec Aby deti mali radi pohyb!  300.00 € 

Mesto Rajec - Materská škola Obrancov Mieru Materská škola, Obrancov Mieru v Rajci -  
Prírodná záhrada v Našom detskom raji  1,300.00 € 

Materská škola Veľká Čierna - Obec Veľká Čierna Od semienka ku rastlinke -  
objavujeme svet rastlinnej ríše  600.00 € 

Centrum pre deti a rodiny Prievidza Vidieť raz Tatry a zapojiť sa do akcie ,,Čisté hory"  600.00 € 

Rodičovské združenie pri Materskej škole v Novákoch Veselý dvor  300.00 € 

Hornonitrianske stopy o.z. Bojnicko - dubnické cyklotrasy,  
ich rozvoj, zveľaďovanie a údržba  1,300.00 € 

DOMICIL Žime bez bariér  300.00 € 

Základná škola s materskou školou Skačany 539 Školská záhrada, ktorá nás naučí  600.00 € 

Základná škola Topoľčany Včely volajú o pomoc  1,300.00 € 

OZ Spoznávame svet a Slovensko „Jedlý les – strom za učiteľa, krík za žiaka“  
pre deti navštevujúce ZŠ s MŠ v Rybníku  300.00 € 

*pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane
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Subjekt Projekt Suma projektu

Rodičovské združenie pri ZŠ Tlmače Oddychová zóna v areáli ZŠ Tlmače  1,300.00 € 

Futbalový klub mesta Tlmače Športom k zdraviu  600.00 € 

Základná škola s materskou  
školou Jána Hollého Pobedim Bezpečne, hravo a zdravo  1,300.00 € 

Apolin o.z. Piešťanský Slávik  300.00 € 

Parlament mladých mesta Vrbové Rozhýbme sa všetci  600.00 € 

Rojko Charity Srdcom k deťom  300.00 € 

Lastovička, spoločnosť pre pomoc deťom a mladistvým Vybudovanie amfiteátra a rekreačnej zóny  600.00 € 

,,Rodičia deťom ZŠ a MŠ Tureň" Dopravné ihrisko do MŠ Tureň  1,300.00 € 

SVETLO PRE OLICHOV Tvoríme spoločne  1,300.00 € 

Základná škola sv. Don Bosca, 
ul.1. mája 24, Zlaté Moravce Interaktívny náučný chodník Horné Požitavie  300.00 € 

Obecný futbalový klub Sľažany Pri futbale Hrajme sa  600.00 € 

Evanjelická spojená škola Vonku nám to lepšie páli  300.00 € 

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor mesta Martin Aj dobrovoľník môže zachrániť život  1,300.00 € 

Miesto v dome Učím sa slušne žiť, pomôž mi lepším byť  1,300.00 € 

Obecný úrad Jesenské Relaxačná zóna na Jesensku  300.00 € 

Ostrov - Občianske združenie Aktivity  600.00 € 

ĎARMOTY - Občianske združenie Vinárska 50  300.00 € 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou Príroda ako učebňa - vzdelávanie trochu INAK!  600.00 € 

Základná škola, Levická 903, Vráble Vzdelanie nás spája  1,300.00 € 

Obec Gajary Za krajšie Gajary – pokračujeme v javorovom stromoradí  300.00 € 

Rodičovské združenie pri ZŠ Jakubov Turnaj programovateľných LEGO robotov  600.00 € 

Sme v pohybe, o.z. Stromy pre Malacky  1,300.00 € 

Občianske združenie Kasiopea Rozprávkovo – festival bábkových divadiel  300.00 € 

Základná škola Na bielenisku Učíme sa „parkovať“  600.00 € 

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 
(PNPP Pezinok) Fitpark v Pinelke pre všetkých  1,300.00 € 

ŠOK o.z. Klokočinské kultúrne večery  300.00 € 

Včielkovo Nazrite s nami do úľa a ochutnajte včelie produkty  1,300.00 € 

Stredná priemyselná škola stavebná Komu sa nelení, tomu sa zelení :)  600.00 € 

*pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane
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Subjekt Projekt Suma projektu

Základná škola, Bernolákova 35 Klokanko - hrajme sa bezpečne  600.00 € 

Občianske združenie Čerešnička BARACHA Bardoňovo Komunitná záhrada - meditačný raj  300.00 € 

Inšpirujme svet Materské centrum Detský sen - Kostolný Sek  1,300.00 € 

Avant o.z. Život  300.00 € 

Materská škola Nový diel,50, Hurbanovo Eko centrum - Malí bádatelia  1,300.00 € 

ZŠ s MŠ Svätý Peter Spoločne to ide lepšie  600.00 € 

Občianske združenie Punkáči deťom Festival Punkáči deťom 2019  300.00 € 

Centrum pomoci pre rodinu Dobrovoľníci pomáhajú rodinám s deťmi a seniorom  1,300.00 € 

Dospelí pre deti
Ukážme deťom svet a prírodu ako náš spoločný  
domov, o ktorý sa treba starať: „Kto nevidí  
krásy prírody, nič nevidí.“ J.A. Komenský

 600.00 € 

Obec Nesvady Zabavme sa spolu  1,300.00 € 

Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana Keramická dielňa - cesta k sebe a k druhým  300.00 € 

ALIANCIA PLATAN Škôlka v škôlke  600.00 € 

Rodičovské Združenie pri ZŠ slov. v Košútoch Malí včelári pomáhajú včelám  1,300.00 € 

Obec Veľký Grob Aby naši seniori zostali naďalej aktívni  300.00 € 

ŠK Veľký Grob Detské ihrisko Grobček  600.00 € 

Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, 
Hlohovec Pohybom k zlepšeniu telesnej zdatnosti detí  600.00 € 

o.z. Naše Detičky Nová podlaha na denné centrum  
pre hendikepované deti  1,300.00 € 

Občianske združenie Máriine srdiečka Dvorček, usmej sa!  300.00 € 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta Festival chuti a vôni  300.00 € 

Obec Veľké Dvorníky Zazeleňovanie pozdĺž cyklotrasy  1,300.00 € 

Základná škola Gejzu Dusíka v Galante
Spoločne za históriou: deti zo ZŠ Gejzu Dusíka  
a seniori z denného centra v Galante spoločne  
poznávajú minulosť - blízku i vzdialenú

 600.00 € 

Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky Zveľaďujeme naše životné prostredie  600.00 € 

Centrum voľného času Pyramída Aby nebola nuda  1,300.00 € 

Základná škola s materskou školou  
Hlavná 299 92503 Horné Saliby Lienky na tatranskej lezeckej stene  300.00 € 

Občianske združenie Mačičky Dunajská Streda Zdravé mačky v zdravom meste  600.00 € 

Združenie rodičov Trstíčatá o. z. Pomôžme spolu materskej škole v Trsticiach  1,300.00 € 

SRRZ pri Materskej škole Rybný trh, Dunajská Streda Hráme sa na dvore MŠ  300.00 € 

*pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane
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Hipoterapeutické centrum Hipony S pomocou to zvládnem sám  600.00 € 

OZ Tri Líšky Deň obce Hviezdoslavov  300.00 € 

INOVARE Pre našich malých škôlkarov a ich budúcnosť  1,300.00 € 

obec Marianka Zatraktívnenie ihriska pri svätom Floriánovi v Marianke  600.00 € 

Srdcia pre folklór a tradície Tančiarnička  300.00 € 

Bábky v nemocnici Vymyslime si rozprávku a zahrajme divadlo -  
dramatoterapeutická dielňa  1,300.00 € 

ČERVENÝ NOS Clowndoctors Humor lieči - vzdelávanie pre zdravotnícky personál  600.00 € 

Bratislavský Gašparko o.z. Puppets festival 2019  300.00 € 

Slovenský dom Centrope Cesta krížov  600.00 € 

Občianske združenie Hrad Uhrovec Turistické zázemie hradu Uhrovec  1,300.00 € 

Štúdio tanca a telesnej výchovy Gabčíkovo Tanec ako reč duše  300.00 € 

Združenie rodičov a priateľov Základnej školy Pri kríži Buďme fit bez úrazov!  1,300.00 € 

Školský internát DMSZS Tvor živo - tvor si život!  300.00 € 

CirKusKus Cirkusové workshopy pre všetkých  600.00 € 

SRRZ-RZ pri Materskej škole Poďte s nami objavovať prírodu  1,300.00 € 

KASPIAN PIK - NIK v KASPIAN-e  600.00 € 

POP Akadémia - Pokora Odvaha Pokoj
Historická aréna pre celodenné školské aktivity a his-
torický krúžok - #HistorickeMestecko #HistorickaArena 
#HistorickyKruzok #POPakademia #PokoraOdvahaPokoj

 300.00 € 

OZ Krúžky v škole Česko - Slovenský FLORBALOVÝ TURNAJ  300.00 € 

Bratislavská kynologická záchranárska brigáda Súťaž pre malých záchranárov  1,300.00 € 

Vieš chodiť, vieš jazdiť Strider Cup - preteky detí na odrážadlách  600.00 € 

Materská škola, Kríková 20, Bratislava Križovatka pre malých šoférov  600.00 € 

IPčko Internet pomáha mladým  300.00 € 

ŠK Vrakuňa Bratislava Úprava a obnova verejných častí  
ihriska ŠK Vrakuňa Bratislava  1,300.00 € 

OZ Themida Vianočný strom obce  300.00 € 

Nadácia deti, kone a golf Detský raj  1,300.00 € 

Obec Ivanka pri Dunaji Za čistejšiu Ivanku  600.00 € 

 Zostatok Dar Tesco 2019  1,900.00 € 

 Spolu  167,500.00 € 
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