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Popis 
 
Nadačný fond spoločnosti Johnson Controls Bratislava s.r.o. je zameraný na pomoc komunitám, sociálne a 
zdravotne znevýhodneným, na podporu výchovy a vzdelávania. 
 
Zdroje k dispozícii, čerpania a zostatky 

 
Prehľad aktivít 
 

Program Suma Počet 
žiadostí 

Počet 
zamietnutých 

projektov 

Počet 
schválených 

projektov 

Úspešnosť 
% 

Z toho už 
ukončených 

projektov 
JCI Priama podpora 2017 77 952,60 € 5 0 5 100 5 
JCI Cares 2017 9 831,62 € 3 0 3 100 3 
Spolu 87 784,22 € 8 0 8 100 8 

 

 
Celkový sumár 
 
Sumárne porovnanie vstupov a výstupov 

 

VSTUPY VYSTUPY 

Peňažná 
hodnota NAVÝŠENIE BENEFITY PRE KOMUNITU BENEFITY PRE BIZNIS 

87 784,22 € 0,00 € 

Priama pomoc ľuďom: 34762 

Nepriama pomoc ľuďom: 40608 

Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 9408 

Súvisiacich aktivít: 12 

Príspevkov o téme v médiách: 40 

Zvýšenie počtu 

zamestnancov/dobrovoľníkov: 4x 

Zvýšenie povedomia (napr. o životnom 

prostredí): 4x 

Zvýšenie tolerancie: 3x 

Mediálnych výstupov s uvedením donora: 20 

Zaangažovaných zamestnancov: 0 

Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá podporuje 

takéto iniciatívy: 7x 

Napĺňanie cieľov zodpovedného podnikania: 7x 

Zlepšenie dobrého mena firmy (v komunite, na 

verejnosti, medzi zákazníkmi...): 6x 

Posilnenie dobrého pocitu a uspokojenia 

zamestnancov zo seba: 6x 

Využitie pri komunikácii smerom k našim 



 

 

Zvýšenie dôvery a sebavedomia: 3x 

Zlepšenie zdravotného stavu: 2x 

Zlepšenie manažmentu (HR, IT, finančné, 

atď): 1x 

Zlepšenie soft skills: 1x 

Úspora financií/zlepšenie finančnej 

situácie: 1x 

Sebamotivácia: 1x 

Zlepšenie prístupu k zdravotnej 

starostlivosti: 1x 

Zlepšenie zdravého životného štýlu: 1x 

Zlepšenie prístupu k 

voľnočasovým/kultúrnym aktivitám: 1x 

Integrácia do spoločnosti: 1x 

 

stakeholderom: 5x 

Zlepšenie vzťahov s miestnymi autoritami a 

komunitou: 4x 

Väčšia atraktívnosť pre nových zamestnancov: 

4x 

Dôveryhodnosť našej firmy v očiach 

stakeholderov: 3x 

Zníženie fluktuácie, zamestnancom sa ich 

práca viac páči, sú voči firme lojálnejší: 2x 

Pracovníci mali netradičnú skúsenosť a rozšírili 

si obzor: 2x 

Nové príležitosti prezentovať sa v médiách: 1x 

Zníženie absencií, zamestnancom sa ich práca 

viac páči: 1x 

 

 

 
Kľúčové informácie 
 

Komunitu podporujeme v 
celkovej hodnote 
87 784,22 € 
(vrátane asignácie dane) 

Celková podpora komunity 
vrátane asignácie dane na 
1 zamestnanca je 
67,53 € 

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

K podpore komunity sme 
povzbudili 
 100 
našich zamestnancov 

K podpore komunity sme 
povzbudili 
5 % 
našich zamestnancov 

Dostali sme 
8 
žiadostí o podporu 

Podporili sme 
100 % 
žiadostí o podporu 

Z našich prostriedkov a 2% 
dane sme podporili 
8 
neziskových projektov 

Priemerná výška celkovej 
podpory 
10 973,03 € 

Priemerná výška finančnej 
podpory bola 
10 973,03 € 

Z našich prostriedkov a 2% 
dane sme pomohli 
34 762 
ľuďom 
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Poznámka ku grafu „Prečo prispievame?“: Náklady na management predstavujú 40 836,69 Eur na základe podpory 

projektov Naše Mesto, admin z 2% a admin 2017.  
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Prijímatelia podpory 

 
JC Priama podpora 2017 (5 projektov) 

 

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy 
spolu 

Navýšenie 
spolu 

Prínos pre 
komunitu Prínos pre biznis 

JC17_1 Nadácia 
Cvernovka 

Mobilita v 
kreatívnom centre- 
Výťah do 
mamičkovského 
coworkingu 

15 894,53 €  0,00 €  

Projekt Mobility v 
Kreatívnom centre 
umožnil Nadácii 
Cvernovka 
zabezpečiť ľahkú 
dostupnosť do centra 
vďaka inštalácií 
výťahu. Týmto sa 
uľahčil prístup nielen 
pre matky s deťmi, 
ľudí s telesným 
postihnutím ale aj pre 
širokú verejnosť. 

Podporou tohto 
projektu napĺňa 
firma ciele 
zodpovedného 
podnikania, môže 
byť využitý v 
komunikácií so 
stakeholdermi a 
posilňuje pocit 
hrdosti a dobrého 
pocitu 
zamestnancov. 

JC17_3 Nadácia pre deti 
Slovenska Hodina deťom 30 000,00 €  0,00 €  

Nadácia pre deti 
Slovenska vďaka 
podpore 
zorganizovala projekt 
Hodina deťom, počas 
ktorej prebiehala 
verejná zbierka a 
uskutočnil sa 
benefičný televízny 
galavečer, ktoré šírili 
myšlienku potreby 
darcovstva  a pomoci 
deťom. Vďaka 
vyzbieraným darom 
dokáže N 

Vďaka podpore 
Hodiny deťom má 
firma možnosť 
zlepšiť si dobré 
meno na verejnosti, 
získať nové 
príležitosti 
prezentovať sa v 
médiách ako 
zodpovedne 
podnikajúca firma, 
čím zvýši 
dôveryhodnosť v 
očiach 
stakeholderov a 
svojich 
zamestnancov. 

NPI_JC_01 Nadácia Pontis Naše mesto 2017 10 058,07 €  0,00 €  

Takmer 10 tisíc 
dobrovoľníkov na 
Našom Meste 
odstraňujú nelegálne 
skládky, čistia parky, 
upravujú detské 
ihriská, maľujú ploty 
škôl a venujú sa 
ľuďom v núdzi či 
odkázaným na pomoc 
druhých. 

Podporou tohto 
projektu napĺňa 
firma ciele 
zodpovedného 
podnikania, môže 
byť využitý v 
komunikácií so 
stakeholdermi a 
posilňuje pocit 
hrdosti a dobrého 
pocitu 
zamestnancov, ktorí 
vďaka účasti získali 
netradičnú 
skúsenosť. 

NPI_JC_02 Nadácia Pontis admin 17 000,00 €  0,00 €  

Vďaka pracovníkom 
Nadácie Pontis bolo 
podporené firemné 
dobrovoľníctvo a 
firemná filantropia.  

Podporou tohto 
projektu napĺňa 
firma ciele 
zodpovedného 
podnikania, môže 
byť využitý v 
komunikácií so 
stakeholdermi a 
posilňuje pocit 
hrdosti a dobrého 
pocitu 
zamestnancov. 

NPI_JC_03 Nadácia Pontis Giving Tuesday 
2017 5 000,00 €  0,00 €  

Do Giving Tuesday 
2017 sa zapojilo vyše 
40 firiem, 115 
neziskových 
organizácií a tisíce 
ľudí tak získalo 
podporu alebo malo 
možnosť sa za 

Podporou tohto 
projektu napĺňa 
firma ciele 
zodpovedného 
podnikania, môže 
byť využitý v 
komunikácií so 
stakeholdermi, 
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zapojiť do 
filantropických aktivít, 
čím sa podporila iaj 
firemná filantropia a 
zodpovedné 
podnikanie na 
Slovensku. 

posilňuje pocit 
hrdosti a dobrého 
pocitu 
zamestnancov a 
zvýši atraktivitu 
firmy pre nových 
uchádzačov.  

Spolu 
  

77 952,60 €  0,00 €  
  

 
Johnson Controls Cares 2017 (3 projekty) 

 

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy 
spolu 

Navýšenie 
spolu 

Prínos pre 
komunitu Prínos pre biznis 

JCZGP17_01 Eva Szalyová 
Nákup 
bezlaktózových 
výrobkov 

423,00 €  0,00 €  

Vďaka podpore si 
mohla pani s 
intoleranciou kupovať 
kvalitné bezlaktózové 
výrobky a zlepšiť tak 
svoj zdravotný stav. 
Projekt JCI Cares 
zároveň umožnil 
zvýšiť citlivosť 
zamestnancov voči 
sociálne a zdravotne 
znevýhodneným.  

Vďaka podpore 
zdravotne 
znevýhodnených a 
blízkych 
zamestnancov JCI, 
si firma zvýši 
atraktívnosť pre 
nových 
zamestnancov, ktorí 
budú voči firme 
lojálnejší a posilní 
ich hrdosť na firmu, 
ktorá napĺňa ciele 
zodpovedného 
podnikania.  

JCZGP17_02 Janka Šimovičová Kúpeľná liečba pre 
Janku 630,00 €  0,00 €  

Finančná pomoc na 
pobyt v kúpeľoch 
pacientke veľmi 
pomohla zotaviť sa a 
cítiť sa lepšie po 
fyzickej aj psychickej 
stránke. 

Program pomáha 
firme zvýšiť 
dôveryhodnosť v 
očiach verejnosti 
ako zodpovedného 
a starostlivého 
zamestnávateľa, a 
zároveň aj posilniť 
internú 
aktraktívnosť firmy 
voči jej 
zamestnancom. 

NPA_JC_01 Nadácia Pontis 
admin fee NF 
Johnson Controls 
2017 

8 778,62 €  0,00 €  

Vďaka pracovníkom 
Nadácie Pontis bolo 
podporené firemné 
dobrovoľníctvo a 
firemná filantropia 

 

Spolu 
  

9 831,62 €  0,00 €  
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Detailný prehľad podľa kategórií 

 
JC Priama podpora 2017, Johnson Controls Cares 2017 

 

AKTIVITA 
súhrn za sub-kategórie 

VSTUPY VÝSTUPY 

Peňažná 
hodnota NAVÝŠENIE BENEFITY PRE KOMUNITU BENEFITY PRE BIZNIS 

 
CHARITATÍVNY DAR 

 

 
46 947,53 € 

 

 
0,00 € 

 

  

Financie 46 947,53 € 0,00 € 

Priama pomoc ľuďom: 15262 
Nepriama pomoc ľuďom: 40002 
Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 
8725 
Súvisiacich aktivít: 2 
Príspevkov o téme v médiách: 
20 
Zlepšenie zdravotného stavu 2x 
Zlepšenie manažmentu (HR, IT, 
finančné, atď) 1x 
Zvýšenie počtu 
zamestnancov/dobrovoľníkov 1x 
Úspora financií/zlepšenie 
finančnej situácie 1x 
Zvýšenie povedomia (napr. o 
životnom prostredí) 1x 
Zlepšenie prístupu k zdravotnej 
starostlivosti 1x 
Zvýšenie dôvery a sebavedomia 
1x 
Integrácia do spoločnosti 1x 
Zlepšenie prístupu k 
voľnočasovým/kultúrnym 
aktivitám 1x 
Zlepšenie zdravého životného 
štýlu 1x 

Mediálnych výstupov s uvedením 
donora: 10 
Zaangažovaných zamestnancov: 
0 

 
Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá 
podporuje takéto iniciatívy 4x 
Napĺňanie cieľov zodpovedného 
podnikania 4x 
Zlepšenie dobrého mena firmy (v 
komunite, na verejnosti, medzi 
zákazníkmi...) 3x 
Väčšia atraktívnosť pre nových 
zamestnancov 3x 
Posilnenie dobrého pocitu a 
uspokojenia zamestnancov zo 
seba 3x 
Dôveryhodnosť našej firmy v 
očiach stakeholderov 3x 
Využitie pri komunikácii smerom 
k našim stakeholderom 2x 
Zníženie fluktuácie, 
zamestnancom sa ich práca viac 
páči, sú voči firme lojálnejší 2x 
Nové príležitosti prezentovať sa 
v médiách 1x 
Zníženie absencií, 
zamestnancom sa ich práca viac 
páči 1x 
Zlepšenie vzťahov s miestnymi 
autoritami a komunitou 1x 

1-1 Dobročinný dar 46 947,53 € 0,00 € 
1-2 Dobročinný "sponzoring" - 
len veľmi nízka miera 
propagácie firmy 

0,00 € 0,00 € 

1-3 Matching k darom 
zamestnancov 

0,00 € 0,00 € 

1-4 Náklady na zapájanie 
zamestnancov do darcovstva 
a dobrovoľníctva 

0,00 € 0,00 € 

1-5 Náklady na zapájanie 
zákazníkov a dodávateľov do 
darcovstva 

0,00 € 0,00 € 

Platený čas 0,00 € 0,00 € 
1-6 Náklady na dobrovoľníctvo 
zamestnancov v pracovnom 
čase 

0,00 € 0,00 € 

1-7 Náklady na secondment - 
prácu zamestnanca firmy v 
neziskovke 

0,00 € 0,00 € 

In kind 0,00 € 0,00 € 
1-8 Cena darovaných nových 
výrobkov alebo služieb 

0,00 € 0,00 € 

1-9 Účtovná alebo 
odhadovaná trhová hodnota 
darovaných odpísaných 
výrobkov alebo vybavenia 

0,00 € 0,00 € 

1-10 Náklady súvisiace so 
zapožičaním firemných 
priestorov alebo vybavenia 

0,00 € 0,00 € 

 
KOMUNITNÁ INVESTÍCIA 

 

 
0,00 € 

 

 
0,00 € 

 

  

Financie 0,00 € 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 

 

2-1 Členský poplatok a 
predplatné v komunitných 
organizáciách 

0,00 € 0,00 € 

2-2 Grant alebo dar v 
strategickej téme pre firmu 

0,00 € 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 0,00 € 0,00 € 
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výrobkov alebo služieb 
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 

 
40 836,69 € 

 

 
0,00 € 

 

  

Financie 40 836,69 € 0,00 € 

Priama pomoc ľuďom: 19500 
Nepriama pomoc ľuďom: 606 
Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 
683 
Súvisiacich aktivít: 10 
Príspevkov o téme v médiách: 
20 
Zvýšenie povedomia (napr. o 
životnom prostredí) 3x 
Zvýšenie tolerancie 3x 
Zvýšenie počtu 
zamestnancov/dobrovoľníkov 3x 
Zvýšenie dôvery a sebavedomia 
2x 
Sebamotivácia 1x 
Zlepšenie soft skills 1x 

Mediálnych výstupov s uvedením 
donora: 10 
Zaangažovaných zamestnancov: 
0 
Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá 
podporuje takéto iniciatívy 3x 
Napĺňanie cieľov zodpovedného 
podnikania 3x 
Zlepšenie dobrého mena firmy (v 
komunite, na verejnosti, medzi 
zákazníkmi...) 3x 
Posilnenie dobrého pocitu a 
uspokojenia zamestnancov zo 
seba 3x 
Využitie pri komunikácii smerom 
k našim stakeholderom 3x 
Zlepšenie vzťahov s miestnymi 
autoritami a komunitou 3x 
Pracovníci mali netradičnú 
skúsenosť a rozšírili si obzor 2x 
Väčšia atraktívnosť pre nových 
zamestnancov 1x 

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

32 058,07 € 0,00 € 

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

8 778,62 € 0,00 € 

3-3 Komunikácia 
verejnoprospešných 
programov 

0,00 € 0,00 € 

KOMERČNÝ ZÁMER  
0,00 € 

 
0,00 € 

  

Financie 0,00 € 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 

 

4-1 Sponzoring podujatí, 
publikácií a aktivít 
propagujúcích značku a 
firemnú identitu. 

0,00 € 0,00 € 

4-2 Cause-related marketing, 
propagácia predaja 

0,00 € 0,00 € 

4-3 Podpora univerzít, 
výskumu a iných 
verejnoprospešných inštitúcií 

0,00 € 0,00 € 

4-4 Podpora zákazníkov so 
zvláštnymi potrebami 

0,00 € 0,00 € 

Platený čas 0,00 € 0,00 € 
4-5 Dlhodobejšie pridelenie 
zamestnanca firmy do 
neziskovej organizácie 

0,00 € 0,00 € 

4-6 Náklady na pomoc 
komunite, ktorá je súčasťou 
tréningového plánu 
zamestnancov 

0,00 € 0,00 € 

In kind 0,00 € 0,00 € 
4-7 Cena darovaných nových 
výrobkov alebo služieb 

0,00 € 0,00 € 

4-8 Účtovná alebo 
odhadovaná trhová hodnota 
darovaných odpísaných 
výrobkov alebo vybavenia 

0,00 € 0,00 € 

4-9 Náklady súvisiace so 
zapožičaním firemných 
priestorov alebo vybavenia 

0,00 € 0,00 € 

4-10 Výnimočné jednorazové 
darovanie väčšieho majetku 
súvisiace s prehodnocovaním 
obchodných aktivít 

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

 
JC Priama podpora 2017 (5 projektov) 

 
 

 

JC17_1, Nadácia Cvernovka 
Mobilita v kreatívnom centre- Výťah do mamičkovského coworkingu, Výška podpory: 15 
894,53 € 
 
Projekt Mobility v Kreatívnom centre má zabezpečiť ľahkú dostupnosť do Centra ako 
prechodnosť medzi podlažiami, a to inštaláciou rampy a novým výťahom. Najmä výťah je 
naliehavosťou, a to nielen pre samotné podnikateľské umelecké subjekty centra, ale aj pre ich 
klientov a verejnosť, ale predovšetkým pre rodiny s deťmi a telesne znevýhodnených. 
V rámci projektu bude tiež opravené schodisko a nainštalovaný prehľadný navigačný systém 
centra tak, aby vyhoval technickým štandardom aj verejnosti.  
Najmä inštalácia výťahu a prístupovej rampy do budovy zásadným spôsobom uľahčia presun 
osob a techniky v rámci Kreatívneho centra medzi jednotlivými podlažiami. 

 
 

 

JC17_3, Nadácia pre deti Slovenska 
Hodina deťom, Výška podpory: 30 000,00 € 
 
Aby bolo každé dieťa šťastné - to je snom Hodiny deťom. Pomáhame deťom, mladým ľuďom 
a ich rodinám prekonávať náročné životné situácie a podporujeme aktivity, ktoré robia svet 
detí krajším. Rôznymi darcovskými nástrojmi uľahčujeme verejnosti možnosť prispieť a 
zároveň sa snažíme vyzbierať čo najviac financií, aby sme mohli pomôcť čo najväčšiemu 
počtu detí a mladých ľudí. Najvýznamnejšími darcovskými nástrojmi sú zbierka v uliciach a 
benefičný televízny galavečer, spojené s komunikačnou kampaňou o význame pomoci. Týmito 
aktivitami vťahujeme verejnosť, ako aj firemný sektor do pomoci tam, kde je to potrebné. 
Vďaka vyzbieraných darom dokážeme každý rok podporiť cca 50 projektov pre 15000 detí. 

 
 

 

NPI_JC_01, Nadácia Pontis 
Naše mesto 2017, Výška podpory: 10 058,07 € 
 
Dobrovoľníci budú aj počas tohto ročníka Nášho Mesta odstraňovať nelegálne skládky, čistiť 
parky, upravovať detské ihriská, maľovať ploty škôl a budú sa tiež venovať ľuďom v núdzi či 
odkázaným na pomoc druhých. 

 

 

 
NPI_JC_02, Nadácia Pontis 
admin, Výška podpory: 17 000,00 € 

 
 

 

NPI_JC_03, Nadácia Pontis 
Giving Tuesday 2017, Výška podpory: 5 000,00 € 
 
#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom 
svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – 
neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k 
prejavom štedrosti. Iniciatíva vznikla v roku 2012 v USA a od vzniku sa rozšírila do 98 krajína  
spojila viac ako 50 000 organizácii a milióny ľudí. Nadácia Pontis s cieľom podpory filantropie 
na SLovensku prináša túto iniciatívu na Slovensko, po prvý krát 28. novembra 2017. 

 

 
Johnson Controls Cares 2017 (3 projekty) 

 

 
Bezlaktózové výrobky a tvarohový 
koláč 
 

JCZGP17_01, Eva Szalyová 
Nákup bezlaktózových výrobkov, Výška podpory: 423,00 € 
Zapojený zamestnanec: Eva Szalayová 
 
Vďaka Vašej finančnej podpore sa môj celkový zdravotný stav oveľa zlepšil, nakoľko som 
mala možnosť kupovať kvalitné bezlaktózové výrobky. Z nakúpených bezlaktózových 
výrobkov som si mohla pripraviť svoje obľúbené a zdraviu prospešné jedlá. Veľmi ma teší, že 
som mohla byť súčasťou Vášho projektu, pretože tieto výrobky sú v priemere o 50 % drahšie 
oproti štandardným potravinám. 

 



Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis 
 

 

 
 

 
JCZGP17_02, Janka Šimovičová 
Kúpeľná liečba pre Janku, Výška podpory: 630,00 € 
Zapojený zamestnanec: Dávid Šimovič 
 
Absolvovanie kúpeľnej liečby prebehlo v poriadku a zdravotný stav prijímateľky daru sa zlepšil 
po fyzickej aj psychickej stránke, ako potvrdzuje aj záverečná lekárska správa z kúpeľov v 
Bojniciach. Finančná pomoc pacientke veľmi pomohla, keďže si mohla vybrať všetky liečebné 
procedúry a zotaviť sa. 
 

 
 

 
NPA_JC_01, Nadácia Pontis 
admin fee NF Johnson Controls 2017, Výška podpory: 8 778,62 € 
 
 

 
 


