
Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis 
 

 

Správa o darcovských aktivitách 
 
Darca: Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis 
Reportované programy: 
dm Individuálna podpora 2019  
dm Priama podpora 2019  
DM ZGP Chceme si pomáhať 2019  
Report pokrýva: 22 realizovaných projektov 
  

 
Popis 
 
Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis vznikol v marci 2013. Účelom fondu je podpora 
verejnoprospešných aktivít realizáciou grantových programov a podporou projektov v oblastiach kvality 
života komunity, športu, výchovy a vzdelávania, kultúry, životného prostredia, zdravia, sociálnej pomoci a 
dobrovoľníctva. Fond podporuje systematicky organizáciu CEEV Živica s cieľom prispieť k ochrane 
životného prostredia, vzdelávania o ňom a šírenia povedomia o tejto problematike. 

 
Zdroje k dispozícii, čerpania a zostatky 

 
Prehľad aktivít 
 

Program Suma Počet 
žiadostí 

Počet 
zamietnutých 

projektov 

Počet 
schválených 

projektov 

Úspešnosť 
% 

Z toho už 
ukončených 

projektov 
dm Individuálna podpora 
2019 5 164,00 € 7 0 5 71 5 

dm Priama podpora 2019 38 957,91 € 6 0 6 100 5 
DM ZGP Chceme si 
pomáhať 2019 5 950,00 € 12 0 12 100 12 

Spolu 50 071,91 € 25 0 23 92 22 

 
Celkový sumár 
 
Sumárne porovnanie vstupov a výstupov 

 

VSTUPY VÝSTUPY 

Peňažná 
hodnota NAVÝŠENIE BENEFITY PRE KOMUNITU BENEFITY PRE BIZNIS 

44 071,91 € 0,00 € 

Priama pomoc ľuďom: 1471 

Nepriama pomoc ľuďom: 1890 

Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 0 

Súvisiacich aktivít: 5 

Príspevkov o téme v médiách: 48 

Zlepšenie zdravotného stavu: 14x 

Zlepšenie prístupu k zdravotnej 

starostlivosti: 12x 

Zlepšenie finančnej situácie: 5x 

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu: 4x 

Mediálnych výstupov s uvedením donora: 4 

Zaangažovaných zamestnancov: 0 

Zlepšenie dobrého mena firmy (v komunite, na 

verejnosti, medzi zákazníkmi...): 12x 

Posilnenie dobrého pocitu a uspokojenia 

zamestnancov zo seba: 12x 

Napĺňanie cieľov zodpovedného podnikania: 

12x 

Podpora hodnôt, etiky a konštruktívnej 

atmosféry vo firme: 8x 
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Zlepšenie prístupu k 

voľnočasovým/kultúrnym aktivitám: 2x 

Zvýšenie záujmu o environmentálnu 

problematiku: 1x 

Zlepšenie postoja k životnému prostrediu: 

1x 

Zaangažovanie ľudí do 

environmentálnych aktivít: 1x 

Zlepšenie IT zručností: 1x 

Zvýšenie pohybových aktivít: 1x 

Zlepšenie prístupu k bývaniu: 1x 

Zlepšenie zdravého životného štýlu: 1x 

Zlepšenie prístupu k zeleni: 1x 

Sebamotivácia: 1x 

 

Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá podporuje 

takéto iniciatívy: 7x 

Posilnenie profesionality firmy: 3x 

Otvorenosť k učeniu sa a iným pohľadom na 

svet: 2x 

Atmosféra inovatívnosti a nové nápady: 2x 

Zvýšenie povedomia o firemnom produkte: 2x 

 

 

 
Kľúčové informácie 
 

Komunitu podporujeme v 
celkovej hodnote 
44 071,91 € 
(vrátane asignácie dane) 

Dostali sme 
25 
žiadostí o podporu 

Podporili sme 
92 % 
žiadostí o podporu 

Z našich prostriedkov a 2% 
dane sme podporili 
22 
neziskových projektov 

Priemerná výška celkovej 
podpory 
2 003,27 € 

Priemerná výška finančnej 
podpory bola 
2 276,00 € 

Z našich prostriedkov a 2% 
dane sme pomohli 
1 471 
ľuďom 
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AKO PRISPIEVAME? 

 

      

      

      

Financie 100,00 % • 44 071,91 € 

In kind 0,00 % • 0,00 € 

Platený čas 0,00 % • 0,00 € 

 

 

 

Z ČOHO PRISPIEVAME? 

 

      

      

      

      

Asignácia z dane 64,21 % • 28 297,31 € 

Vklad firmy 35,79 % • 15 774,60 € 

Dar fyzickej osoby 0,00 % • 0,00 € 

Vklad iného subjektu 0,00 % • 0,00 € 

 

 

 

PREČO PRISPIEVAME? 

 

      

      

      

      

Komunitná investícia 87,62 % • 38 614,00 € 

Náklady na manažment 12,38 % • 5 457,91 € 

Komerčný zámer 0,00 % • 0,00 € 

Charitatívny dar 0,00 % • 0,00 € 

100%

Financie

64,21%

35,79%

Asignácia z dane Vklad firmy

87,62%

12,38%

Komunitná investícia

Náklady na manažment
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NA ČO PRISPIEVAME? 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Životné prostredie 69,48 % • 31 000,00 € 

Zdravie 16,69 % • 7 444,50 € 

Sociálna starostlivosť 7,66 % • 3 419,50 € 

Vzdelávanie & mladí ľudia 5,04 % • 2 250,00 € 

Umenie & kultúra 1,12 % • 500,00 € 

Šport 0,00 % • 0,00 € 

Iné 0,00 % • 0,00 € 

Humanitárna pomoc 0,00 % • 0,00 € 

Ekonomický rozvoj 0,00 % • 0,00 € 

 

 

 

KDE PRISPIEVAME? 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Celé Slovensko 72,85 % • 32 500,00 € 

Trnavský kraj 11,57 % • 5 164,00 € 

Bratislavský kraj 7,85 % • 3 500,00 € 

Banskobystrický kraj 5,49 % • 2 450,00 € 

Nitriansky kraj 1,12 % • 500,00 € 

Zahraničie 1,12 % • 500,00 € 

Prešovský kraj 0,00 % • 0,00 € 

Košický kraj 0,00 % • 0,00 € 

Žilinský kraj 0,00 % • 0,00 € 

Trenčiansky kraj 0,00 % • 0,00 € 
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16,69%

7,66%
5,04% 1,12%
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KOHO PODPORUJEME? 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Deti a mládež 40,85 % • 15 772,25 € 

Študenti 33,88 % • 13 083,33 € 

Ľudia zdravotne/mentálne znevýhodnení 13,22 % • 5 105,58 € 

Sociálne znevýhodnení 5,93 % • 2 288,92 € 

Rodina 3,73 % • 1 438,92 € 

Iná sociálna skupina 1,29 % • 500,00 € 

Menšiny 0,65 % • 250,00 € 

Ľudia bez domova 0,45 % • 175,00 € 

Nezamestnaní 0,00 % • 0,00 € 

Zvieratá 0,00 % • 0,00 € 

Lídri 0,00 % • 0,00 € 

Seniori 0,00 % • 0,00 € 

Migranti/žiadatelia o azyl/utečenci 0,00 % • 0,00 € 

Dobrovoľníci 0,00 % • 0,00 € 

Týraní a utláčaní 0,00 % • 0,00 € 

Všeobecná verejnosť 0,00 % • 0,00 € 

40,85%

33,88%

13,22%

5,93%
3,73%

1,29% 0,65%

0,45%

Deti a mládež
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Prijímatelia podpory 

 
dm Individuálna podpora 2019 (5 projektov) 

 

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy 
spolu 

Navýšenie 
spolu 

Prínos pre 
komunitu Prínos pre biznis 

DM19_01 Ema Elena 
Sedmáková DM drogérie markt 3 489,00 €  0,00 €  

Finančné prostriedky 
boli použité na 
rehabilitačné liečenie 
v ADELI medical 
center v Piešťanoch, 
ktoré zlepšuje 
pohyblivosť a kvalitu 
života zdravotne 
znevýhodnenej Emy. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka takejto 
podpore profiluje 
ako podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených, 
čím napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania 

DM19_02 Miroslava Ružová Školné pre Mirka 500,00 €  0,00 €  

Finančná pomoc 
pomohla slobodnej 
matke v ťažkej 
finančnej situácii 
zaplatiť školné pre jej 
syna, ktorý trpí 
diskalkuliou. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka takejto 
podpore profiluje 
ako podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených, 
čím napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania 

DM19_17 Jana Sutnerová Dioptrické okuliare 175,00 €  0,00 €  

Vďaka podpore boli 
zakúpené dioptrické 
okuliare pre pani v 
ťažkej životnej a 
finančnej situácii. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka tejto podpore 
profiluje ako 
podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených 
ľudí, čím prispieva 
ich lepšiemu životu 
na Slovensku. 

DM19_19 Zuzana Škulcová 
Nadačný fond dm 
drogerii markt v 
nadácií Pontis 

500,00 €  0,00 €  

Vďaka finančnej 
podpore bol 
zakúpený notebook 
pre syna 
samoživiteľky, ktorý 
navštevuje prvý 
ročník 
elektrotechnickej 
strednej školy. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka tejto podpore 
profiluje ako 
podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených 
ľudí, čím prispieva 
ich lepšiemu životu 
na Slovensku. 

DM19_21 Zdenka 
Klinčáková  Klincakova2019 500,00 €  0,00 €  

Projekt dopomohol k 
úhrade základných 
režijných nákladov 
(cestovné, lieky) p. 
Klinčákovej, ktorá má 
ťažký zdravotný stav, 
pričom je matkou 
dvoch detí a 
samoživiteľka. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka tejto podpore 
profiluje ako 
podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených 
ľudí, čím prispieva 
ich lepšiemu životu 
na Slovensku. 

Spolu 
  

5 164,00 €  0,00 €  
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dm Priama podpora 2019 (5 projektov) 

 

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy 
spolu 

Navýšenie 
spolu 

Prínos pre 
komunitu Prínos pre biznis 

DM19_15 SMILE n.o. Letné stretnutie 
Transplanťákov 1 500,00 €  0,00 €  

Vďaka podpore bol 
zorganizovaný 3. 
ročník Letného 
stretnutia 
Transplanťákov, ktorý 
bol zameraný na 
zvýšenie ich 
motivácie využívať 
pohyb a zdravú 
stravu. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka tejto podpore 
profiluje ako 
podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených 
ľudí, čím prispieva 
ich lepšiemu životu 
na Slovensku. 

DM19_16 

Centrum 
environmentálnej 
a etickej výchovy 
Živica 

Klíma nás spája 25 000,00 €  0,00 €  

Vďaka podpore boli 
na 10 vybraných 
školách zrealizované 
adaptačné opatrenia 
na zmenu klímy. 
Vzniklo 10 
klimatických prvkov 
spojených s 10 
výučbovými 
programami, a tiež 
včelnica. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka takejto 
podpore profiluje 
ako podporovateľ 
environmentálnych 
projektov, čím 
napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania 

DM19_18 Divé maky Letná akadémia 
2019 1 000,00 €  0,00 €  

Vďaka grantu sa 
uskutočnila Letná 
akadémia Divých 
makov, počas ktorej 
deti zo SZP pracovali 
na svojom 
umeleckom rozvoji, a 
tiež na osobnostnom 
rozvoji a motivácii.  

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka tejto podpore 
profiluje ako 
podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených 
ľudí, čím prispieva 
ich lepšiemu životu 
na Slovensku. 

NPA_DM19_
01 Nadácia Pontis Admin fee z daru 2 160,60 €  0,00 €  

Vďaka tejto podpore 
môže Nadácia Pontis 
naďalej vykonávať 
svoje aktivity, a tak 
prispievať k zlepšeniu 
celkovej situácie na 
Slovensku. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka tejto podpore 
profiluje ako 
podporovateľ 
činnosti Nadácie 
Pontis a tým 
prispieva k 
zlepšeniu situácie 
na Slovensku a vo 
svete.  

NPA_DM19_
02 Nadácia Pontis Admin fee z 2 % 

19/20  3 297,31 €  0,00 €  

Vďaka tejto podpore 
môže Nadácia Pontis 
naďalej vykonávať 
svoje aktivity, a tak 
prispievať k zlepšeniu 
celkovej situácie na 
Slovensku. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka tejto podpore 
profiluje ako 
podporovateľ 
činnosti Nadácie 
Pontis a tým 
prispieva k 
zlepšeniu situácie 
na Slovensku.  

Spolu 
  

32 957,91 €  0,00 €  
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DM ZGP Chceme si pomáhať 2019 (12 projektov) 

 

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy 
spolu 

Navýšenie 
spolu 

Prínos pre 
komunitu Prínos pre biznis 

DM19_03 Andrea Plachá Rehabilitácie pre 
Tomíčka 500,00 €  0,00 €  

Tommy s vývojovým 
ochorením mozgu 
absolvoval v rámci 
projektu rehabilitačný 
pobyt, ktorý mu 
dopomohol k 
posilneniu svalovej 
skupiny. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka tejto podpore 
profiluje ako 
podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených 
ľudí, čím prispieva 
ich lepšiemu životu 
na Slovensku. 

DM19_04 Mária Adamcová Liečba pre 
Lukáška 500,00 €  0,00 €  

Projekt poskytol 
rehabilitáciu pre 
Lukáška s 
kvadruparatickým 
syndrómom s 
dominujúcou 
hypotóniou s prejavmi 
emočnej spasticity. 
Zlepšilo sa tak 
porozumenie 
hovoreného slova. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka tejto podpore 
profiluje ako 
podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených 
ľudí, čím prispieva 
ich lepšiemu životu 
na Slovensku. 

DM19_05 Karin Rollerová Rehabilitácie pre 
Karinku 500,00 €  0,00 €  

Vďaka projektu bolo 
možné zabezpečiť 
rehabilitácie pre malú 
Karinku, čo 
dopomohlo k 
zvýšeniu svalovej sily 
celého tela, zlepšenie 
kondície, pohyblivosti 
jednotlivých končatín. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka tejto podpore 
profiluje ako 
podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených 
ľudí, čím prispieva 
ich lepšiemu životu 
na Slovensku. 

DM19_06 IVETA 
KOVACIKOVA 

Liečba pre 
Martinka 500,00 €  0,00 €  

Projekt domohol k 
zlepšenie telesnej 
kondície Martinka 
prostredníctvom 
rehabilitačného 
pobytu. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka tejto podpore 
profiluje ako 
podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených 
ľudí, čím prispieva 
ich lepšiemu životu 
na Slovensku. 

DM19_07 Veronika 
Ďurinová 

Rekondičný pobyt 
v kúpeľoch pre 
Veroniku 

500,00 €  0,00 €  

Grant bol použitý na 
rekondičný kúpeľný 
pobyt v Dudinciach, 
ktorý Veronike 
trpiacej viacerými 
diagnózami veľmi 
pomohol. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka takejto 
podpore profiluje 
ako podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených, 
čím napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania 

DM19_08 Daniel Harman Kúpa ortopedickej 
matrace 500,00 €  0,00 €  

Finančná pomoc bola 
využitá na kúpu 
ortopedického 
matraca, ktorý 
výrazne zlepšil 
zdravotný stav 
chorého otca. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka tejto podpore 
profiluje ako 
podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených 
ľudí, čím prispieva 
ich lepšiemu životu 
na Slovensku. 
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DM19_09 Petra Hrončeková 
Terapia Play 
Wisely pre 
Terezku 

450,00 €  0,00 €  

Financie umožnili 
Terezke, ktorá má 
diagnostikovanú 
narušenú 
komunikáciu, 
zaostávanie v 
normálnom vývoji a 
tupozrakosť, 
absolvovať terapie 
Play Wisely (36 h.) 

 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka tejto podpore 
profiluje ako 
podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených 
ľudí, čím prispieva 
ich lepšiemu životu 
na Slovensku. 

DM19_10 Jana Kvasnová 
TheraSuit - 
rehabilitácia pre 
Mateja 

500,00 €  0,00 €  

Matej s detskou 
mozgovou obrnou 
vďaka podpore 
absolvoval 
dvojtýždennú 
rehabilitáciu, vďaka 
ktorej došlo k 
uvoľneniu svalového 
tonusu na dolných 
končatinách a 
zlepšeniu držania 
tela.  

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka tejto podpore 
profiluje ako 
podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených 
ľudí, čím prispieva 
ich lepšiemu životu 
na Slovensku. 

DM19_11 Mária Mifkovičová 
Kúpa učebnej 
pomôcky pre syna 
- počítač 

500,00 €  0,00 €  

Vďaka finančnej 
podpore bol 
zakúpený počítať pre 
študenta SPSE, 
nakoľko študuje 
informačné 
technológie a mama 
je samoživiteľka. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka takejto 
podpore profiluje 
ako podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených, 
čím napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania 

DM19_12 Lenka Srnanská Väčšia 
samostatnosť 500,00 €  0,00 €  

Lenke s diagnózami 
DMO, hydrocephalus 
a epilepsia sa vďaka 
projektu podarilo 
vybudovať 
bezbariérový priestor 
v rámci kúpeľne, 
ktorý zabezpečil 
samostatnejší život 
pre Lenku. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka tejto podpore 
profiluje ako 
podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených 
ľudí, čím prispieva 
ich lepšiemu životu 
na Slovensku. 

DM19_13 Ing. Monika 
Kubíniová 

Rehabilitácia pre 
Martina 500,00 €  0,00 €  

Financie boli použité 
na rehabilitačné 
cvičenie pre Martinka, 
ktorý je zdravotné 
ťažko postihnutý, je 
ležiaci, pretáča sa s 
oporou. Rehabilitácia 
zabezpečila 
posilnenie chrbtového 
svalstva. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka tejto podpore 
profiluje ako 
podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených 
ľudí, čím prispieva 
ich lepšiemu životu 
na Slovensku. 

DM19_14 Zuzana Pavljuk Pomoc pre 
Nikolajka 500,00 €  0,00 €  

Projekt pomohol 
Nikolajkovi k 
rýchlejšiemu 
zotaveniu po podaní 
chemoterapie 
prostredníctvom 
zabezpečenia 
doplnkov stravy a 
liekov. 

Spoločnosť dm 
drogerie markt sa 
vďaka tejto podpore 
profiluje ako 
podporovateľ 
sociálne a 
zdravotne 
znevýhodnených 
ľudí, čím prispieva 
ich lepšiemu životu 
na Slovensku. 

Spolu 
  

5 950,00 €  0,00 €  
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Detailný prehľad podľa kategórií 
Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis (22 proj.) 
dm Individuálna podpora 2019, dm Priama podpora 2019, DM ZGP Chceme si pomáhať 2019 

AKTIVITA 
súhrn za sub-kategórie 

VSTUPY VÝSTUPY 

Peňažná 
hodnota NAVÝŠENIE BENEFITY PRE KOMUNITU BENEFITY PRE BIZNIS 

 
KOMUNITNÁ INVESTÍCIA 

 

 
38 614,00 € 

 

 
0,00 € 

 

  

Financie 38 614,00 € 0,00 € Priama pomoc ľuďom: 1471 
Nepriama pomoc ľuďom: 1890 
Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 0 
Súvisiacich aktivít: 5 
Príspevkov o téme v médiách: 
48 
Zlepšenie zdravotného stavu 14x 
Zlepšenie prístupu k zdravotnej 
starostlivosti 12x 
Zlepšenie finančnej situácie 5x 
Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu 
4x 
Zlepšenie prístupu k 
voľnočasovým/kultúrnym 
aktivitám 2x 
Zvýšenie záujmu o 
environmentálnu problematiku 
1x 
Zlepšenie postoja k životnému 
prostrediu 1x 
Zaangažovanie ľudí do 
environmentálnych aktivít 1x 
Zlepšenie IT zručností 1x 
Zvýšenie pohybových aktivít 1x 
Zlepšenie prístupu k bývaniu 1x 
Zlepšenie zdravého životného 
štýlu 1x 
Zlepšenie prístupu k zeleni 1x 
Sebamotivácia 1x 

Mediálnych výstupov s uvedením 
donora: 4 
Zaangažovaných zamestnancov: 
0 

 
Zlepšenie dobrého mena firmy (v 
komunite, na verejnosti, medzi 
zákazníkmi...) 10x 
Posilnenie dobrého pocitu a 
uspokojenia zamestnancov zo 
seba 10x 
Napĺňanie cieľov zodpovedného 
podnikania 10x 
Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá 
podporuje takéto iniciatívy 7x 
Podpora hodnôt, etiky a 
konštruktívnej atmosféry vo firme 
6x 
Posilnenie profesionality firmy 1x 

2-1 Členský poplatok a 
predplatné v komunitných 
organizáciách 

25 500,00 € 0,00 € 

2-2 Grant alebo dar v 
strategickej téme pre firmu 

13 114,00 € 0,00 € 

Platený čas 0,00 € 0,00 € 
2-3 Náklady na secondment - 
prácu zamestnanca firmy v 
komunite 

0,00 € 0,00 € 

2-4 Náklady na špeciálnu 
alebo manažérsku pomoc 
zamestnancov komunite 

0,00 € 0,00 € 

2-5 Hodnota času 
zamestnancov venujúcich sa 
in-house tréningu alebo 
stážistom 

0,00 € 0,00 € 

In kind 0,00 € 0,00 € 
2-6 Cena darovaných nových 
výrobkov alebo služieb 

0,00 € 0,00 € 

2-7 Účtovná alebo 
odhadovaná trhová hodnota 
darovaných odpísaných 
výrobkov alebo vybavenia 

0,00 € 0,00 € 

2-8 Náklady súvisiace so 
zapožičaním firemných 
priestorov alebo vybavenia 

0,00 € 0,00 € 

 
NÁKLADY NA 
MANAŽMENT 

 

 
5 457,91 € 

 

 
0,00 € 

 

  

Financie 5 457,91 € 0,00 € 

Priama pomoc ľuďom: 0 
Nepriama pomoc ľuďom: 0 
Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 0 
Súvisiacich aktivít: 0 
Príspevkov o téme v médiách: 0 

Mediálnych výstupov s uvedením 
donora: 0 
Zaangažovaných zamestnancov: 
0 

 
Posilnenie profesionality firmy 2x 
Atmosféra inovatívnosti a nové 
nápady 2x 
Otvorenosť k učeniu sa a iným 
pohľadom na svet 2x 
Podpora hodnôt, etiky a 
konštruktívnej atmosféry vo firme 
2x 
Napĺňanie cieľov zodpovedného 
podnikania 2x 
Zvýšenie povedomia o firemnom 
produkte 2x 
Posilnenie dobrého pocitu a 
uspokojenia zamestnancov zo 
seba 2x 
Zlepšenie dobrého mena firmy (v 
komunite, na verejnosti, medzi 
zákazníkmi...) 2x 

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

5 457,91 € 0,00 € 

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

0,00 € 0,00 € 

3-3 Komunikácia 
verejnoprospešných 
programov 

0,00 € 0,00 € 
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Stručný popis výsledkov jednotlivých projektov 

 
dm Individuálna podpora 2019 (5 projektov) 

 
 

 
DM19_01, Ema Elena Sedmáková 
DM drogérie markt, Výška podpory: 3 489,00 € 
 
Finančné prostriedky sme použili na rehabilitačné liečenie v ADELI medical center v 
Piešťanoch, kde sa snažíme chodiť viac krát ročne, pokiaľ sa nám podarí na to získať 
prostriedky. 

 
 

 
DM19_02, Miroslava Ružová 
Školné pre Mirka, Výška podpory: 500,00 € 
 
Grant bol použitý na školné pre môjho syna Mirka Ružu za mesiac apríl a máj 2019 

 
 

 
DM19_17, Jana Sutnerová 
Dioptricke okuliare, Výška podpory: 175,00 € 
Zapojený zamestnanec: Ľubica Šintalová 
 
Za získané peniaze boli zakúpené dioptrické okuliare pre pani v ťažkej finančnej situácii. 

 
 

 
DM19_19, Zuzana Škulcová 
Nadačný fond dm drogerii markt v nadácií Pontis, Výška podpory: 500,00 € 
 
Zakúpil sa notebook a taška na notebook pre študenta prvého ročníka elektrotechnickej strednej 
školy. 

 
 

 
DM19_21, Zdenka Klinčáková  
Klincakova2019, Výška podpory: 500,00 € 
 
Prostriedky som využila na pokrytie režijných nákladov spojených s liečbou ako lieky a 
cestovné.  

 
dm Priama podpora 2019 (5 projektov) 

 
 

 
DM19_15, SMILE n.o. 
Letné stretnutie Transplanťákov, Výška podpory: 1 500,00 € 
 
Tretí ročník Letného stretnutia Transplanťákov sme zorganizovali v penzióne Sidorovo v 
termíne od 5.8. do 9.8. 2019. Zúčastnilo sa ho 41 detí a mladých ľudí a o program a o ich pohodu 
sa staralo 15 dobrovoľníkov. 
Tento rok bol zameraný na zvýšenie motivácie detí a mladých ľudí po transplantácii kostnej 
drene využívať pohyb a zdravú stravu na rýchlejší návrat do bežného života. V rámci stretnutia 
sa nahrávali s odborníkmi pohybové videá a videá ako si pripraviť zdravšie pokrmy. Aktérmi vo 
videách boli samotní Trnaplanťáci. 

 
 

 
DM19_16, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 
Klíma nás spája, Výška podpory: 25 000,00 € 
 
Zrealizovali sme na 10 vybraných školách adaptačné opatrenia na zmenu klímy 
prostredníctvom praktickej realizácie vybraných opatrení spojených s ich využitím v 
rovesníckom vzdelávaní a šírení príkladov dobrej praxe na susedné školské komunity. Vzniklo 
10 klimatických prvkov spojených s 10 výučbovými programami a verejnými otváraniami a 
propagáciou pre komunitu, aby sa vytvorené príklady dobrej praxe šírili ďalej. Vytvorili sme vo 
Vzdelávacom centre Zaježová interaktívnu vzdelávaciu včelnicu pre návštevníkov a okolité 
školy a zrealizovali na nej výučbové programy pre školy a návštevníkov a slávnostné otvorenie 
pre novinárov. 

 
 

 
DM19_18, Divé maky 
Letná akadémia 2019, Výška podpory: 1 000,00 € 
 
Letná akadémia Divých makov sa uskutočnila v dňoch 18.-25.8.2019 v priestoroch Inštitútu pre 
verejnú správu v Bratislave. V rámci akadémie deti pracovali na svojom umeleckom rozvoji a 
tiež na osobnostnom rozvoji a motivácii. Workshop osobnostného rozvoja prebiehal v prvý deň 
doobeda a poobede a ostatné dni pracovali deti a mládež pod vedením skúsených umeleckých 
vedúcich v oboroch - hudobnom (Barbora Botošová), tanečnom (Lacko Cmorej), divadelnom 
(Naďa Uherová) a speváckom (Marek Konček). V rámci prestávok a po nácvikoch mali deti 
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možnosť absolvovať aj voľnočasové aktivity ako návšteva starého mesta Bratislavy, športové 
hry, aktivity v rámci zdravého životného štýlu, opekačku a iné.  

 
 

 
NPA_DM19_01, Nadácia Pontis 
Admin fee z daru, Výška podpory: 2 160,60 € 
 
Vďaka tejto podpore môže Nadácia Pontis naďalej vykonávať svoje aktivity, a tak prispievať k 
zlepšeniu celkovej situácie na Slovensku. 

 
 

 
NPA_DM19_02, Nadácia Pontis 
Admin fee z 2 % 19/20 , Výška podpory: 3 297,31 € 
 
Vďaka tejto podpore môže Nadácia Pontis naďalej vykonávať svoje aktivity, a tak prispievať k 
zlepšeniu celkovej situácie na Slovensku. 

 

 
DM ZGP Chceme si pomáhať 2019 (12 projektov) 

 

 
 

 

DM19_03, Andrea Plachá 
Rehabilitácie pre Tomíčka, Výška podpory: 500,00 € 
Zapojený zamestnanec: Miriama Grolmusová 
 
Prostriedky sme použili na zaplatenie rehabilitačného pobytu v centre Arcada-CR, kam Tommy 
pravidelne dochádza na rehabilitačné pobyty. Intenzívny pobyt trval 2 týždne v dĺžke 2h denne 
a bola zahrnutá aj senzorická stimulácia, ktorá má tiež veľký vplyv na Tommyho pokroky.  
Tommy výrazne posilnil všetky svalové skupiny a jeho pohyb je čoraz viacej plynulejší a cieľovo 
zameraný. Sprevádzaná chôdza je viac sústredená, stoj je istejší, veľké zlepšenie v koncentrácii 
aj manipulácii s predmetmi a celkovo výrazne zlepšenie v porozumeniu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

DM19_04, Mária Adamcová 
Liečba pre Lukáška, Výška podpory: 500,00 € 
Zapojený zamestnanec: Mária Drechsleorvá 
 
Nakoľko optické vlákna, ktoré sme pôvodne chceli sú dosť drahé, a po zvážení, že ich využíva 
aj v centrách, ktoré denne navštevujeme, sme sa rozhodli peniaze použiť na 
špeciálnopedagogické terapie a cvičenia, ktoré absolvujeme každý deň. Zlepšilo sa 
porozumenie hovoreného slova, Luky viac rečovo komunikuje, postupne pribúdajú nové slová, 
no nie je ich zatiaľ veľa. Zlepšil sa zrak - očko zabieha oveľa menej a pri plazení vidno zlepšenie 
periférneho videnia. Lukáško sa čoraz dlhšie udrží v sede sám, a nielen s oporou o ručičky, a 
pri plazení zapája aj nožičky, pričom predtým ťahal cele telo iba rukami. Čomu sa tešíme najviac 
je, že sa snaží dostať pri plazení už aj na kolienka. 

 

 

 
 

 

DM19_05, Karin Rollerová 
Rehabilitácie pre Karinku, Výška podpory: 500,00 € 
Zapojený zamestnanec: Petra Treplanová Mgr. 
 
Projekt bol realizovaný v období od 7.10.2019. - 18.10.2019, v rekondičnom centre Possibilitas 
Piešťany, kde dcérka absolvovala individuálny rehabilitačný tréning za súčasti podporných 
terapeutických metód.  
 
Výsledkom terapií je zvýšenie svalovej sily celého tela, zlepšenie kondície, zlepšenie 
pohyblivosti pravej hornej končatiny a pravej dolnej končatiny, lepšia koordinácia pohybu, 
zlepšenie úchopu pravej ruky, mierne uvoľnenie svalového tonusu na pravej hornej končatine a 
pravej dolnej končatine a iné. 

 

 

 
 

 

DM19_06, IVETA KOVACIKOVA 
liecba pre Martinka, Výška podpory: 500,00 € 
Zapojený zamestnanec: KLAUDIA MOJZISOVA 
 
Dobrý deň prajem. Váš finančný príspevok sme použili na rehabilitačný pobyt v R1 Banská 
Bystrica, syn tam absolvoval 2 týždne cvičenia Therasuit. Nakoľko syn v lete absolvoval 
operáciu bedrového kĺbu a skoro 2 mesiace iba ležal, tak toto cvičenie mu veľmi pomohlo aby 
sa znova rozhýbal a ponaťahoval šľachy a celé telo je precvičené, za čo vám veľmi pekne 
ďakujeme. 

 

 
 

 

DM19_07, Veronika Ďurinová 
rekondičný pobyt v kúpeľoch pre Veroniku, Výška podpory: 500,00 € 
Zapojený zamestnanec: Michaela Barzciová 
Veronika absolvovala rekondičný kúpeľný pobyt v Dudiciach. Mala tu každý deň procedúry, 
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ktoré jej zdraviu veľmi prospievajú . Hlavne jej nohám, ktoré ju často bolia. Dudinská minerálna 
voda je aj veľmi liečivá. Procedúry, ktoré mala určené boli zamerané hlavne na jej nohy. Dcéra 
bola na pobyte veľmi šťastná. Ďakujeme pekne za možnosť absolvovať tento pobyt. 

 

 
 

 

DM19_08, Daniel Harman 
Kúpa ortopedickej matrace, Výška podpory: 500,00 € 
 
Ortopedický matrac slúži otcovi na komfortnejší a zdravší spánok. 

 

 

 

 
 

 

DM19_09, Petra Hrončeková 
Terapia  Play Wisely pre Terezku, Výška podpory: 450,00 € 
Zapojený zamestnanec: Petra Hrončeková 
 
S projektu boli hradené tri kurzy Play Wisely po 12 hodín (spolu 36 hodín). Kurzy mohli byť tak 
navštevované súvisle a v častejšom intervale. S tohto dôvodu kurzy prispeli k lepšej koordinácii 
hrubej a jemnej motoriky, slovnému porozumeniu a čiastočné zlepšenie napodobňovaniu slov. 
Samozrejme v kurzoch je potrebné pokračovať, ale výdavky na kurzy ,ktoré boli poskytnuté z 
nadácie,  nám dopomohli  ušetriť ďalšie výdavky na iné terapeutické sedenia a kurzy. Kurz bol 
hradený v hotovosti a prevodom na účet, doklady posielam v prílohe a aj poštou. 

 

 

 

 

 

DM19_10, Jana Kvasnová 
TheraSuit - rehabilitácia pre Mateja, Výška podpory: 500,00 € 
Zapojený zamestnanec: Gabriela Hudecová 
 
Matej absolvoval dvojtýždňovú rehabilitáciu s využitím metódy Therasuit v R1 - centrum 
intenzívnej terapie. Vďaka intenzívnej rehabiliácii došlo k uvoľneniu svalového tonusu 
predovšetkým na dolných končatinách a k celkovému zlepšeniu držania tela. 
 

 

 
 DM19_11, Mária Mifkovičová 
kúpa učebnej pomôcky pre syna - počítač, Výška podpory: 500,00 € 
Zapojený zamestnanec: Katarína Prieložná 
 
Zakúpili sme počítať pre študenta SPSE, nakoľko študuje informačné technológie - 
programovanie, aktuálne na ňom pripravuje svoju maturitnú prácu. 

 
 

 
DM19_12, Lenka Srnanská 
Väčšia samostatnosť, Výška podpory: 500,00 € 
Zapojený zamestnanec: Andrea Golembiovská 
 
Lenke sme spoločne s manželom s použitím príspevku z poskytnutého grantu prispôsobili 
kúpeľňu tak, aby bola schopná čo najviac úkonov v rámci osobnej hygieny zvládať sama. Do 
sprchového kúta vie vojsť bez pomoci, sprchuje sa jej pohodlne vďaka stoličke na stene, pri 
vychádzaní potrebuje ešte trošku pomôcť, obliecť sa zvláda vďaka stoličke pred sprchovým 
kútom taktiež sama. V DSS má nové chodítko, s ktorým sa jej lepšie chodí a taktiež má možnosť 
sadnúť si na neho v prípade, keď už nevládze. Toto chodítko má aj väčšiu odkladaciu plochu, 
taktiež aj pripevnený košík na odkladanie vecí, takže sa jej ľahšie prenášajú napríklad pomôcky 
na plávanie, hygienické potreby, keď sa ide večer umyť, atď.. 

 

 DM19_13, Ing. Monika Kubíniová 
Rehabilitácia pre Martina, Výška podpory: 500,00 € 
Zapojený zamestnanec: Michaela Pobožná 
 
Grant bol použitý na rehabilitačné cvičenie pre Martina, ktorý má od narodenia viacnásobné 
zdravotné postihnutie. Martin má 11 rokov, je ležiaci, pretáča sa, s pomocou sedí. Intenzívnou 
rehabilitáciou sa posilnili chrbtového svalstvo. Martin potrebuje pravidelne rehabilitovať pre 
skvalitnenie života.  

 

 DM19_14, Zuzana Pavljuk 
Pomoc pre Nikolajka, Výška podpory: 500,00 € 
 
Nikolajkovi bola dňa 09.01.2019 diagnostikovaná akútna lymfoblastová leukémia. V prvé dva 
mesiace liečby sme sa pasovali okrem samotného ochorenia aj s jeho vedľajšími účinkami. 
Liečba držala jeho imunitu na veľmi nízkych, niekedy až nulových hodnotách. 
Z toho dôvodu sme nemohli opustiť nemocnicu a ani liečba nemohla pokračovať podľa 
harmonogramu. Museli sa zabezpečiť doplnky na zlepšenie stavu, ktoré nie sú plne hradené 
ZP. Nikolajkove telíčko sa po nasadení výž.doplnov a podporných liekov začalo oveľa rýchlejšie 
zotavovalo. Potreboval menej transfúzii krvi a trombocytov.  

 


