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Základné údaje
Názov:

NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA (ďalej len „Nadácia“)

Registračné číslo:
203/Na-2002/915
Sídlo nadácie: Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
42137527
Dátum vzniku:
04.12.2008
Aktuálna hodnota nadačného imania:

6 638,78 EUR

Zakladateľ: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Štatutárny orgán:

správca

Ing. Boris Michalík

Účel nadácie:
- podpora vzdelávania,
- podpora vedy a výskumu,
- ochrana a podpora zdravia,
- ochrana a tvorba prírodných hodnôt,
- podpora športu (najmä športu detí a mládeže),
- ochrana práv detí a mládeže,
- podpora a ochrana duševných a kultúrnych hodnôt,
- podpora a ochrana ľudských práv,
- humanitárna pomoc.
E-mail: info@nadacia-volkswagen.sk, nadacia @volkswagen.sk,
Web: www.nadacia-volkswagen.sk

Orgány nadácie:
Členovia správnej rady: Eric Reuting - predseda , Albrecht Reimold, Jozef Uhrík, Zoroslav
Smolinský
Členovia Dozornej rady: Ivan Bartík, Peter Bianchi, Jolana Julkeová
Správca Nadácie: Boris Michalík
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I.
Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období
s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu nadácie
Cieľom Nadácie je podporovať vzdelávanie prostredníctvom rôznych grantových programov
ako aj vlastných vzdelávacích projektov predovšetkým, nie však výlučne v oblastiach
technického, jazykového vzdelávania, resp. dopravnej výchovy.

Materské a základné školy
Bilingválna výchova detí v materských školách
Koncept bilingválnej výchovy, ktorý Nadácia v roku 2010 po prvýkrát odštartovala
v Bratislave, sa rozvinul do úspešného vzdelávacieho programu. V súčasnosti totiž
bilingválny koncept zahŕňa dve materské školy – Pavla Horova v bratislavskej Devínskej
Novej Vsi s tromi triedami po 25 žiakov a druhú na Družstevnej ulici v Martine s jednou,
rovnako veľkou triedou. Deti sa v nich denne hravou formou prostredníctvom nemecky
hovoriacej učiteľky zoznamujú s cudzím jazykom. Obohatením vzdelávacieho procesu je
tzv. technický koncept, ktorý je v slovenských podmienkach jedinečný. Nadácia ho zaviedla
pred dvoma rokmi a prebieha iba v nemčine. Ide o prepracovaný systém výučby prírodných
vied a techniky.
Bilingválna výchova detí v základných školách
Nadobudnuté vedomosti získané v materskej škole môžu deti následne rozvíjať aj na
vyššom stupni vzdelávania. Zabezpečila sa tým kontinuita vzdelávania v nemčine aj
technickom koncepte, ktorý prebieha v popoludňajších hodinách v školskom klube. Na
Základnej škole I. Bukovčana v bratislavskej Devínskej Novej Vsi otvorili s podporou Nadácie
v septembri 2014 už tretiu bilingválnu triedu. Až 75 detí sa tak vzdeláva v trie dach s
rozšírenou výučbou nemeckého jazyka. Jazykové znalosti si žiaci prehlbujú nielen počas
hodín nemčiny, telesnej a výtvarnej výchovy, ale v školskom roku 2014/2015 pribudla
tretiakom aj prírodoveda s pani učiteľkou, ktorej materinským jazykom je nemčina.
Grantový program Bezpečne na cestách
Grantový program „Bezpečne na cestách“ zaznamenal od roku 2012, kedy ho
Nadácia Volkswagen Slovakia spustila po prvýkrát, priaznivý ohlas u širokej verejnosti. Jeho
cieľom je rozšíriť a zatraktívniť výučbu dopravnej výchovy pre najmenších a tým prispieť k
zvýšeniu dopravnej bezpečnosti. V roku 2014 bolo podporených 13 projektov v celkovej
sume 23 000 eur.
Akreditované školenia Technika hrou od materských škôl
Akreditované školenia „Technika hrou od materských škôl“ sú určené pre učiteľov
materských škôl. Vďaka podpore Nadácie ich môžu absolvovať bezplatne. Učitelia na nich
získavajú vedomosti a metodické pomôcky, ktoré im pomáhajú deti nadchnúť pre techniku,
rozvíjať v nich kritické myslenie a schopnosť tvoriť. Desaťmesačné školenia absolvuje 40
učiteľov materských škôl z Bratislavy a z Martina. Pod vedením skúsených lektorov z
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za ne učitelia získajú 25 kreditov.
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Stredné a vysoké školy
Grantový program Stredné školy a technika
Grantový program „Stredné školy a technika“ je určený na podporu technikou
motivovaných žiakov a učiteľov stredných škôl. Jeho cieľom je zábavnou formou podporiť
technické vzdelávanie a sprístupniť najmodernejšiu techniku školám. Po prvý raz ho
Nadácia vyhlásila v roku 2012. Hlavnou témou a úlohou v roku 2014 bolo zostrojiť solárne
poháňanú autodráhu pre model Volkswagen up!. Z prihlásených projektov tento rok vybrala
odborná komisia desať, ktoré podporila sumou viac ako 27 000 eur.

Grantový program Rozvíjať technik(o)u
V roku 2012 zaviedla Nadácia aj grantový program pre katedry, ústavy a pedagógov
slovenských vysokých škôl s technickým zameraním. Myšlienkou bolo podporiť
ambicióznych a motivovaných pedagógov a študentov v rámci technického vzdelávania či
zaujímavých inovatívnych projektov. Cieľom grantového programu pre univerzity je rozvoj
spolupráce na projektoch a podpora praktického vzdelávania nad rámec vyučovacích plánov
aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k samostatnej práci pri riešení
problémov. Odborná komisia vybrala v roku 2014 šesť projektov z Bratislavského,
Trnavského, Žilinského a Košického kraja. Nadácia ich podporila celkovou sumou vo výške
35 000 €.
Slovenská technická univerzita
Spolupráca so Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
ktorá predstavuje jeden z ťažiskových programov Nadácie, sa v roku 2014 ešte viac
zintenzívnila. Študenti bakalárskeho odboru Automobilová produkcia získali od Nadácie
financie na jazykové vzdelávanie, exkurziu do zahraničia.
Technická univerzita v Košiciach
Okrem STU spolupracuje Nadácia Volkswagen Slovakia aj s Technickou univerzitou v
Košiciach (TUKE). V roku 2014 na nej vďaka Nadácie Volkswagenu slávnostne otvorili novú
Aulu fyziky. Jej rekonštrukcia stála 200–tisíc eur.
Grantový program „Projekty zamestnancov“
Významnou oblasťou podpory Nadácie sú dobrovoľnícke projekty zamestnancov
Volkswagen Slovakia, ktorým sa venujú vo svojom voľnom čase. Ich cieľom je zvýšiť kvalitu
života a vzdelávania v regiónoch po celom Slovensku. Len v roku 2014 uviedla Nadácia spolu
so zamestnancami do života 52 projektov, ktorým poskytla dotáciu v sume takmer 52 000
eur.

Podpora sirôt a detských domovov
Naše Volkswagen deti
Nadácia pokračovala aj v roku 2014 v tradícii odborov Volkswagen Slovakia a
podporovala „Naše Volkswagen deti“. Osudy detí z rodín zamestnancov, ktoré tragická
udalosť pripravila o jedného z rodičov, nám nie sú ľahostajné. Preto pri príležitosti začiatku
školského roka potešila a podporila tieto detské srdcia poukážka na nákup školských
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pomôcok či knižiek v hodnote 200 eur aj s darčekom. Pred Vianocami dostalo 52 našich
osirelých detí po prvýkrát od Nadácie i vianočný pozdrav s poukážkou na nákup literatúry.
Grantový program Vzdelanie = Budúcnosť
Jednou z oblastí, v ktorej sa Nadácia dlhodobo angažuje, je pomoc deťom v detských
domovoch. V roku 2014 rozšírila svoj grant okrem detských domovov aj na organizácie,
ktoré tieto deti podporujú. Vďaka grantovému programu „Vzdelanie = budúcnosť“ tak v
roku 2014 získalo finančnú pomoc vo výške celkovo 10 000 eur až
6 vzdelávacích projektov. Tie sa zamerali na vzdelávanie detí a mládeže v oblasti dopravnej
výchovy či na prevenčný interaktívny tréning pre mladých, ktorí sa pripravujú na odchod z
detských domovov do života v spoločnosti.
Anjelská akadémia
Nadácia dlhodobo podporuje akreditované vzdelávanie dobrovoľníkov pod záštitou
Anjelskej akadémie. Tá sa zameriava na prácu s deťmi v náhradnej starostlivosti. Jarnej časti
už 6. ročníka sa zúčastnilo 78 mladých dobrovoľníkov z celého Slovenska, aby sa zdokonalili
v porozumení detskému svetu. Celkom 12 lektorov malo na starosti 23 absolventov
Akadémie a 55 študentov tohto vzdelávacieho programu.
Vianočný projekt Tvárne auto
Nadácia Volkswagen Slovakia pripravila pre detské domovy výherný vianočný
projekt „Tvárne auto“. Cieľom bolo podporiť v deťoch umeleckú hravosť, zmysel pre dizajn a
dozvedieť sa viac o ich snoch či predstavách ideálneho auta. Na jeho výrobu mohli použiť len
tvárne materiály ako hlina, perník, slané cesto, modurit či plastelínu. Do projektu sa zapojilo
25 modelov z detských domovov po celom Slovensku. Po prvý raz v histórii o víťazovi
rozhodli hlasovaním zamestnanci Volkswagenu Slovakia. Z novučičkého automobilu
Volkswagen up! s čiastočnou úhradou pohonných hmôt sa tešil detský domov Lienka z
Veľkých Kapušian. Druhé miesto s preplatením nákladov na technický letný tábor pri mori
získal Detský domov Košická Nová Ves. Bronzový detský domov z Dobšinej vyhral finančný
príspevok v hodnote 1 000 eur na vybavenie technickej dielne.

Mimoriadna podpora
V roku 2014 darovala Nadácia v rámci svojho projektu „Technizácia“ vyradenú
informačnú techniku na podporu vzdelávania detí a mladistvých. Dokopy 28 žiadateľom
prerozdelila až 334 kusov vyradenej techniky ako počítače, notebooky či wifi.
Okrem toho Nadácia podporila aj projekt Mladí vedci Asociácie pre mládež, vedu a
techniku v Bratislave či Občianske združenie Anesteziológie a intenzívnej medicíny AIMed
tiež v Bratislave.
Mesto povolaní
Po minuloročnom úspechu Mesta povolaní v Eurovei otvorila Nadácia svoj domček na
interaktívnej rovnomennej výstave aj v bratislavskom obchodnom centre Bory Mall. Tak ako
naposledy, aj v v roku 2014 sa v ňom mohli deti dozvedieť viac o povolaniach v
automobilovom priemysle. Na vlastnej koži si mohli vyskúšať lakovanie dverí auta či
skrutkovanie na rýchlosť.
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Vecná zbierka pre deti
Nadácia Volkswagen Slovakia spolu s Odborovou organizáciou Volkswagen Slovakia
podporila v roku 2014 vyhlásením materiálnej zbierky dlhodobú dobrovoľnícku pomoc
nášho kolegu Martina Maxiana. Vďaka jeho myšlienke sa mohli zamestnanci Volkswagen
Slovakia v roku 2014 podieľať na zlepšení životných podmienok detičiek, ktoré sa dlhodobo
a opakovane liečia na onkologickom oddelení Kliniky detskej hematológie a onkológie
DFNsP na bratislavských Kramároch. Vyzbierané hračky, pyžamká, hygienické a čistiace
potreby či džúsy pomohli deťom spríjemniť a zútulniť ich „domov“ v nemocnici.

Zelená spolupráca
Vyše 50 zamestnancov Volkswagen Slovakia a iných dobrovoľníkov spolu s deťmi sa v máji
2014 zapojilo do revitalizácie okolia základnej školy na ulici I. Bukovčana v Devínskej Novej
Vsi. Akcia s názvom Zelená spolupráca, ktorú iniciovala Nadácia, mala jasný cieľ – pomôcť a
skrášliť okolie. Za jedno dopoludnie stihli vyčistiť priestory pred školou, vyplieť skalku,
namaľovať vonkajšie kvetináče, presadiť kvety i stromčeky, odstrániť burinu z bežeckej
dráhy, dať do poriadku basketbalové ihrisko, opraviť oplotenie a vyčistiť jazierko. Naplnili
pritom 48 vriec odpadu a jeden kontajner bioodpadu.

II.

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov ich pôvodu

Prijaté príspevky predstavujú príspevky prijaté od iných organizácií, fyzických osôb a
príspevky z podielu zaplatenej dane alebo nárok na príspevky od právnický ch a fyzických
osôb. Všetky prijaté príspevky boli peňažného charakteru.
Prijaté príspevky 2014
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane 2%
Úroky
Spolu

V eur
200 000
28 278
475 632
58
703 968

II. a) Prehľad o daroch, ak hodnota darov, alebo výška
prostriedkov od toho istého darcu presahuje hodnotu
331,94 EUR

Prijaté príspevky 2014
Volkswagen Slovakia

V eur
200 000

III. Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým
Nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, na
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ktorý bola nadácia založená a informácia, akým spôsobom
sa tieto prostriedky použili
Poskytnuté príspevky predstavujú príspevky poskytnuté iným účtovným
jednotkám a fyzickým osobám alebo nárok iných účtovných jednotiek a fyzických osôb
na príspevky v zmysle uzatvorených zmlúv a v zmysle koncepcie smerovania Nadácie.
Nadácia v roku 2014 podporila výchovno-vzdelávacie projekty v nasledujúcich
inštitúciách/subjektoch:

Názov subjektu

Adresa

IČO

Materská škola P. Horova,
Bratislava
Materská
škola
Družstevná,
Martin
Základná škola I. Bukovčana,
Bratislava
Detský
domov
Martin,
Hviezdoslavova 62, Martin
Technická univerzita Košice, Letná
9, Košice
Fond na podporu odborného
vzdelávania, n.f.
Detský domov Lienka Veľké
Kapušany
Detský domov Dobšiná, Nová 809,
Dobšiná

P. Horova 6, 841 08
Bratislava
Ul. Družstevná 10,
036 01 Martin
I. Bukovčana 3,
841 08 Bratislava
Hviezdoslavova 62,
Martin
Letná 9, 042 00
Košice
Fatranská 1, 01008
Žilina
Juraja Dózsu 32, 079
01 Veľké Kapušany
Nová 809, 049 25
Dobšiná

31809006

Detský domov Košická Nová Ves,
Mliečna 290/20A, Košice
Rada pre práva dieťaťa –
Slovenská republika
Trnavská univerzita v Trnave,
Hornopotočná 23, Trnava
Mestská
časť
Bratislava,
Novoveská 17 l A, Devínska Nová
Ves
Spolu

Suma podpory
v eur
56 413,00

37975111

14 720,00

31780865

54 122,00

17335604

1 000,00

00397610

200 000,00

37815831

1 440,00

35556871

1 500,00

35556871

1 000,00

Mliečna 290/20A, 040
14 Košice
Spartakovská 3, 917
01 Trnava
Hornopotočná 23, 918
43 Trnava

35556872

1 500,00

42290422

5 000,00

31825249

22 000,00

Novoveská 17 I A, 841
07 Bratislava

603392

82 000,00

440 695,00

Grantový program „Bezpečne na cestách” 1
1

Schválená suma podpory pre všetky grantové programy je p rero zdeľovaná prostredníctvom dvoch splátok –
prvá na začiat ku a druhá po skončení projektu. Nako ľko n iektoré pro jekty presahujú aj do ro ku 2015, neboli
zatiaľ všetky schválené prostriedky vyplatené.
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P.č. Názov žiadateľa

Názov projektu

IČO

1

Základná škola s materskou
školou, Gbely
Materská škola Čierny Balog
- Krám

Na ceste skutočne

36080799

2 944,00

So Šikuľkou bezpečne
na cestách

313343

1 000,00

3

Základná škola, Školská 389,
Sačurov

37873318

750,00

4

MŠ SKALICA

37842129

2 000,00

5

Základná škola s materskou
školou, Jahodná

INTERAKTÍVNA
CVIČEBNICA PRE
DETI
Na chodníku, na ceste
s Dopravníčkom
bezpečne.
Deti, pozor červená!

35677830

1 838,00

6

Kolieskové kráľovstvo

17319617

2 000,00

7

SRRZ-Rodičovské združenie
pri Materskej škole Poľná 1
Košice, 04014
Materská škola, Nitra

00308307

1 244,00

8

Materská škola

318442

2 967,00

9

Moja prvá kniha o
dopravných značkách
Doprava s
Volkswagenom v
Rozprávkove
Exnáriček Dopraváčik

Združenie Rodičov a
Priateľov Detí Púpava pri MŠ
Exnárova
Základná škola, Chminianske "Dopravné značky, sú
Jakubovany 21
pre nás hračky"
Materská škola J. Kollára
Hviezdičky z
dopravnej výchovy

30795605

1 833,50

327158

1 504,00

36064335

1 850,00

Špeciálna základná škola
Ilava
Základná škola

34058974

1 200,00

35997621

1 810,00

2

10
11
12
13

Alica v krajine
Premávkovo
Či si veľký a či malý,
hraj sa spolu s nami, s
dopravnými
pravidlami!

Spolu

Suma podpory
v eur

22 940,50

Grantový program “Stredné školy a technika”

P.č. Názov žiadateľa/školy

Názov projektu
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ICO

Suma podpory
v eur

1

Stredná odborná škola
polytechnická, Ul. SNP
2, 953 30 Zlaté
Moravce

2

Stredná priemyselná
škola-Ipari
Szakközépiskola
Komárno
Stredná priemyselná
škola elektrotechnická,
Hálova 16, 851 01
Bratislava 5
Stredná odborná škola
elektrotechnická
Komenského 50, 010
01 Žilina
SOŠ sv. Jozefa
Robotníka,
Saleziánska, 18, 01001,
Žilina
Stredná priemyselná
škola, Bzinská 11, Nové
Mesto nad Váhom

3

4

5

6

7

8
9

10

Inteligentný, dvojosí
mikropočítačom riadený
solárny tracker s ochranou
proti vetru a nabíjač
akumulátorov.
Začlenenie tvorby solárne
napájanej autodráhy do
vyučovacieho procesu.

00159093

2 800,00

00161357

2 800,00

DORKA (Distribuované
Ovládanie, Regulácia a
Kontrola Akumulátora)

17327661

2 800,00

Inteligentne riadené
naklápanie solárnej
elektrárne pre autodráhu

17055377

2 800,00

Solárny systém napájania
autodráhy

00652512

2 800,00

Solar Power Point

161403

2 800,00

Stredná odborná škola,
Športová 675, Stará
Turá
Stredná odborná škola,
Senica
Stredná odborná škola
automobilová, J.
Jonáša5, 843 06
Bratislava

Učebná pomôcka solárne
napájanej autodráhy

893188

2 800,00

Autodráha na solárny
pohon
Zelená energia

00351997

2 800,00

891657

2 250,00

Stredná odborná škola
elektrotechnická,
Učňovská 700/6, Gbely

Solárna autodráha

17050456

2 800,00

Spolu

27 450,00

Grantový program “Rozvíjať technik(o)u”
P.č.

Názov Žiadateľa

Názov projektu
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ICO

Suma podpory
v eur

1

Ústav
automatizácie,
merania a aplikovanej
informatiky,
Strojnícka
fakulta,
Slovenská
technická
univerzita,
Bratislava

2

Slovenská
technická
univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a
informatiky,
Ústav
automobilovej
mechatroniky, Oddelenie
E-mobility.
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka
fakulta
Katedra
priemyselného
inžinierstva

3

4

Inovatívne technické 00397687/0
vzdelávanie Robotiky 01
praktickou formou,
so
zapojením
študentov
na
projekte autonómny
mobilný
robotický
systém
Zvyšovanie
00397687
životnosti
energetických
zdrojových systémov
elektromobilov.

Vývoj metodiky pre 00397563
tvorbu
ergonomických
preventívnych
programov na báze
nástrojov digitálneho
podniku.
Žilinská univerzita v Žiline, Systém
na 00397563
Fakulta
riadenia
a monitorovanie
a
informatiky,
vyhodnocovanie
Katedra
technickej parametrov
kybernetiky.
dopravnej
infraštruktúry.

5

Technická univerzita v
Košiciach
Fakulta elektrotechniky a
informatiky
Katedra elektroenergetiky

6

Ústav
výrobných
systémov a aplikovanej
mechaniky
Materiálovotechnologická
fakulta STU v Trnave
Slovenská
technická
univerzita v Bratislave

Využívanie slnečnej 00397610
energie pre napájanie
malých
elektromobilných
dopravných
prostriedkov
Vzdelanie do praxe: 00397687
Virtual
Commissioning ako
technologický nástroj
budúcnosti
pre
virtuálne
uvedenie
výrobných systémov
do
automobilovej
prevádzky v rámci
koncepcie „Digitálny
podnik“

Spolu

5 960,00

6 500,00

5 540,00

4 500,00

7 500,00

5 000,00

35 000,00
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Grantový program „Projekty zamestnancov”
P.č.

Adresa organizácie

1

Základná škola, Sídlisko Správaj sa bezpečne!
SNP 1415/49, Galanta

2

Základná škola kpt. J. Bezpečne pešo i na 31773711
Nálepku, ul. Školská č.2, bicykli
Stupava

1 000,00

3

Rodičovské združenie pri
Materskej
škole
J.
Matušku, J. Matušku 759/1,
971 01 Prievidza
Materská škola Plavecký
Štvrtok, Hlavná 89 ,
Plavecký Štvrtok
Gymnázium, Grösslingová
18, Bratislava

Bezpečne na cestách – 17319617/439
s Volkswagenom ešte
bezpečnejšie

1 000,00

Bezpečne na ceste - 31814204
,,Vidieť a byť videní „

1 000,00

Bezpečná
domov

1 000,00

4

5
6

Názov projektu

IČO
37838423

cesta 17337101

Suma podpory
v eur
1 000,00

1 000,00

7

OZ Hory
a
mesto, Festivalový
náučný 3607360
Fedákova 24, Bratislava
chodník
Hory
a mesto 2014
MŠ Prašník
Malí Konštruktéri
00 312 894

8

MŠ Kláštor pod Znievom

1 000,00

9

ZŠ s MŠ I. Krasku, Trnava

10

Centrum
Malacky

11

Základná škola
Radlinského

12

Centrum pre rodinu a Detské tai chi
rozvoj osobnosti (CERROS)

13

Základná škola
nad Váhom 72

14

15

voľného

Dopravné ihrisko pre 00316733
zvedavých Znievkov
Cesta - škola - 36080829
bezpečnost´

času. Vzdelávanie
prostredníctvom
modernej techniky
Andreja Hurá do sveta!

1 000,00

31811507

1 000,00

31827829

950,00

42067570

1 000,00

Kráľová Interaktívnou cestou k 42206502
získavaniu
nových
poznatkov
MATIAS, n.o., Martin
Terapeuticko-výuková 3045726001
miestnosť
SNOEZELEN
Gymnázium
Jozefa Nemčina v kysuckých 00160563
Miloslava Hurbana, Čadca nárečiach
12

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

16
17

MŠ Horova, Bratislava
Farebný semafór
31809006
OZ Radostné deti pri Rozvíjanie jazykovej 42256747
Materskej škole, Kostolište gramotnosti u detí v
predškolskej
edukačnej realite aj v
nemeckom jazyku
OZ Mandala - priestor pre Centrum pre deti a 37976125
všestranný rozvoj, Žilina
rodinu

1 000,00
999,82

19

TEEN
CHALLENGE Bezpečne na ceste
SLOVAKIA,
n.o.,
DD
Compass, Hlohovec

37986856

1 000,00

20

Učíme sa správne 34076255
rozprávať
a
komunikovať
v
Nezábudke
Nemčina
formou 36060968
divadla

1 000,00

21

Nezábudka - združenie na
pomoc
rodinám
s
postihnutými deťmi a
mladistvými, Senec
ZŠ Karloveská, Bratislava

22

Spojená škola Piešťany

Zdravie z prírody - 35629959
elektronický herbár
Združenie rodičov MŠ Cestujeme s priateľmi 31813399
Ožvoldíkova, Bratislava
- doprava
Oáza - nádej pre nový Na ceste do života
35581697
život, n.o., Košice

1 000,00

Gymnázium
Bratislava

1 000,00

26

Bílikova, Poskytnime
00605751
študentom
kvalitné
scenáre na výučbu
nemeckého jazyka
MŠ Borský Mikuláš
Bezpečne na ceste
37840614

27

ZŠ Holubyho, Piešťany

Kto sa hrá, nehnevá - 36080349
mladí konštruktéri

1 000,00

28

ZŠ s MŠ Hargašova, Cestujeme bezpečne 36070998
Bratislava
po dedine po meste
ZŠ s MŠ Stankovany
Interkultúrna
42218985
komunikácia

1 000,00

OZ Rodičovské združenie Cykloškôlka
v 42129931
pri MŠ ul. Ružová v digitálnom svete
Stupave, Stupava
MŠ Čierna Voda
Je to možné? Áno, 710003250
technika
už
v
materskej škole!
Materské
centrum Detské
dopravné 42014093
Pampúšik
ihrisko Myjava
Myjava

1 000,00

18

23
24
25

29
30

31

32

13

1 000,00

1 000,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

33

VKP
Bratislava
Bratislava

34

Folklórny súbor Krajnanec, Cez hudbu k vám Krajné
muzikoterapia
pre
autistov
v
komunitnom centre
Drahuškovo
OZ Ovocníčkovia, Pezinok Moje prvé slová
MŠ Kukučínova, Snina
Ako ujo Semafor riadil
všetkých okolo
Spoločnosť priateľov detí z Pripravení do života
detských domovov Úsmev
ako dar, Bratislava
ZŠ
Matky
Alexie, Ako veci fungujú
Bratislava
MŠ Trstín
Externá trieda pre
rozvoj tvorivých aktivít
detí a rodičov
Nadácia DeDo-Solidarita s Rodinou
aj
cez
deťmi
z
detských prekážky
domovov, Košice

35
36
37

38
39

40

o.z., Začať
musíme
škôlkach

v 30842883

1 000,00

37920634

1 000,00

42361974
37873768

1 000,00
993,00

17316537

1 000,00

17318858

1 000,00

00313122

1 000,00

30688388

1 000,00

41

Rodičovské združenie pri Interaktívne
a 17319617651
MŠ, Malacky
inovatívne v materskej
škole

1 000,00

42

ZŠ Záhorácka, Malacky

Na internete bezpečne 31773729
a zodpovedne

1 000,00

43

MŠ Kajal

Na
ceste
bezpečne

vždy 37842293

1 000,00

44

Organizácia muskulárnych Osobná asistencia - 00624802
dystrofikov v SR, Bratislava cesta k nezávislosti

1 000,00

45

OZ KAKTUS - BIKE Team, Bezpečne v teréne aj 36067083
Bratislava
na cestách počas
cyklistických tréningov
Združenie Kobylka (detský Rekonštrukcia
30843197
folklórny súbor), Bratislava gajdošskej tradície v
Devínskej Novej Vsi a
Burgenlande
ZŠ s MŠ Stankovany
Cestovanie časom
42218985

1 000,00

46

47
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1 000,00

960,00

48

49

50
51
52

Neformálne
združenie Podpora onkologicky
rodičov,
priateľov chorých detí
a dobrovoľníkov
onkologicky chorých detí
dlhodobo sa liečiacich na
onkologickom
oddelení
Kliniky
detskej
hematológie a onkológie
Detskej
fakultnej
nemocnice s poliklinikou
v Bratislave na Kramároch
(príspevky dostali fyzické
osoby)
ZŠ s MŠ Vlčany
Čítanie - brána do 378363763
sveta pre žiakov so
zdravotným
znevýhodnením
Útulok Slobody zvierat, Svet je pre všetkých
31948201
Bratislava
OZ „Pre našu školu",
Bratislava
Človek v tísni, o.p.s. pobočka
Slovensko,
Bratislava

Na
kolesách
za 42180937
kamerou
Program
podpory 35562617
vzdelávania - ideme
ďalej!

Spolu

1 000,00

1 000,00

1 000,00
850,00
1 000,00

51 752,82

Podpora sirôt a detských domovov
Grantový program „Vzdelanie = budúcnosť”
P.č. Názov žiadateľa

Názov projektu

IČO

1

ANIMA - DSS

Montesorri kútik

31954723

Suma
podpory v eur
842,50

2

Partneri pre
sociálny rozvoj a
pomoc
Spoločnosť
priateľov detí
z detských
domovov Úsmev
ako dar
Detský domov
"Ratolesť" Tŕnie

Štart do života

37937421

1 995,84

Týždňový vzdelávací pobyt
„Huráááá do života!“

17316537

2 000,00

Vzdelávať sa, stretávať sa,
oddychovať

37949926

2 000,00

3

4

15

5

6

OČKOLANDIA,
občianske
združenie
Detský domov
Sečovce
Spolu

DAJ SI POZOR!

42280117

1 986,57

Život na bicykli

17071046

1 200,00
10 024,91

Mimoriadna podpora mimo grantových programov:
P.č. Názov žiadateľa/
Účelová viazanosť daru IČO
Mesto
1
Jozef Dujsík/ Kopčany
Podpora rodiny v ťažkej
životnej situácií
2
Asociácia pre mládež,
Úhrada finančných
00684040
vedu a techniku/
nákladov na
Bratislava
zabezpečenie vydania
publikácie „Metodická
príručka animačného
programu Zvedaví
vedci“
3
Občianske združenie
Úhrada nákladov
42359244
Anesteziológie a
v súvislosti s nákupom
intenzívnej medicíny
prístroja na ohrev
AIMed/ Bratislava
pacienta a tekutín 3M
Bair Hugger 775.
Zabezpečenie
realizácie edukačných
projektov pre sociálne
4
Ostatné aktivity
znevýhodnených osôb
Spolu

Podporené
sumou
320,00
2 100,00

1 980,00

494,00

4 894,00

IV. Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa
jednotlivých druhov činností Nadácie a osobitne výška
výdavkov (nákladov) na správu nadácie, vrátane
rozhodnutia správnej rady podľa § 28 ods. 2 a 3 Zákona
o nadáciách
Správna rada nadácie rozhodla, že výška výdavkov na správu nadácie bude predstavovať
maximálne 10% celkových príjmov.
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1.Celkové výdavky podľa jednotlivých činností
Poskytnuté príspevky právnickým osobám
Podpora výchovno-vzdelávacích projektov v rámci vybraných
materských škôl v Bratislave a Martine
Podpora výchovno-vzdelávacích projektov v rámci vybranej
základnej školy v Bratislave
Podpora výchovno-vzdelávacích projektov v rámci vybraných
slovenských univerzít
Podpora výchovno-vzdelávacích projektov v rámci detských
domovov
Grantové programy2
Bezpečne na cestách
Hravo s technikou
Stredné školy a technika
Rozvíjať technik(o)u
Projekty zamestnancov
Vzdelanie = Budúcnosť
Podpora technického konceptu
Iné projekty s technickým zameraním
Mimoriadna podpora mimo grantových programov
Spolu

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Naše Volkswagen deti
Študenti Slovenskej technickej univerzity
Spolu

2014
152 864
54 122
205 316
6 029
25 490
2 242
36 116
34 475
53 410
15 259
17 276
11 702
4 894
619 195

2014
10 762
1 900
12 662

2. Celkové výdavky (náklady) na správu Nadácie
Celkové výdavky – na správu Nadácie
Ochrana a zhodnotenie majetku
Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie alebo nadačného
fondu
Prevádzkové náklady – bankové poplatky
Odmena za výkon funkcie správcu
Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu
Mzdové náklady
Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou Nadácie:
Audit
Poradenstvo
2

2014
0
0
0
0
0
968
900
1 410

Poskytnuté prostriedky zachytávajú prvé a druhé splátky projektov schválených a realizovaných v roku 2014,
prvé splátky projektov schválených v roku 2014 a ukončených v roku 2015, ako aj druhé splátky (projektov
schválených v roku 2013 a u končených v roku 2014.
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Softvér
Ostatné služby
Daň z úrokov
Spolu

69
4 309
11
7 667

Celkové náklady na správu nadácie v roku 2014 dosiahli 1% z celkových príjmov za rok 2014.
Správna rada schválila na svojom zasadnutí dňa 16.12.2013 návrh maximálnej výšky
výdavkov na správu Nadácie pre rok 2014, ktoré budú v danom roku tvoriť maximálne 10%
celkových príjmov z hospodárskeho roku 2014.
Správna rada schválila na svojom zasadnutí dňa 16.12.2014 návrh maximálnej výšky
výdavkov na správu Nadácie pre rok 2015, ktoré budú v danom roku tvoriť maximálne 10%
celkových príjmov z hospodárskeho roku 2015.

V. Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení
orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období
Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období
V hodnotenom období bola vykonaná nasledovná zmena v Nadačnej listine:
„Čl. XI
Okruh osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie
1)
Prostriedky nadácie sa poskytujú vo forme poskytnutia finančných a nefinančných
prostriedkov:
a.
Vybraným zamestnancom automobiliek na Slovensku, zamestnaným najmä v
bratislavskom a martinskom regióne
b.
Denným študentom priemyselných škôl a univerzít najmä technického zamerania
c.
Stredným školám, gymnáziám a vysokým školám, najmä s technickým zameraním
d.
Deťom
e.
Auto-moto klubom a ich členom
f.
Neziskovým organizáciám
g.
Škôlkam, predškolským zariadeniam a základným školám
h.
Detským domovom, Domovom sociálnych služieb a iným obdobným zariadeniam.“
V hodnotenom období boli uskutočnené nasledujúce zmeny v zložení orgánov:
Zmeny v Správnej rade:
- Za člena Správnej rady bol opätovne vymenovaný: Jozef Uhrík, Albrecht Reimold,
Zmeny v Dozornej rade:
- Pani Bujara sa vzdala členstva v dozornej rade ku dňu: 31.08.2014
- Do dozornej rady bol zvolený p. Bartík ku dňu: 1.9.2014
- Opätovne bol do Dozornej rady zvolený: Peter Bianchi
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VI. Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného
orgánu, ak bol nadačnou listinou ustanovený
V roku 2014 Nadácia neudelila odmenu za výkon funkcie správcu ani inému orgánu Nadácie.

VII. Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu
s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov
Nadácia do konca roka 2014 nezriadila žiadne nadačné fondy.

VIII. Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných
údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k ročnej účtovnej
závierke
V prílohe.
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