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ÚVOD
Milí priatelia,
aj keď je Tesco spoločnosťou s celosvetovou pôsobnosťou, vždy sa snaží byť dobrým
susedom miestnym komunitám. Aj s týmto zámerom vznikla Nadácia Tesco, ktorá v sebe
spája potenciál samotnej firmy, jej zamestnancov, dodávateľov, ale aj obchodných partnerov
a zákazníkov, pričom sa snaží pomáhať tam, kde je to najviac potrebné.
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Aktivity nadácie nadväzujú na CSR stratégiu firmy – Plán malých pomocí (Little Helps Plan),
ktorý stojí na troch pilieroch: ľudia, miesta a produkty.
K prioritám Nadácie Tesco preto patria:
• ľudia: pomoc ľuďom v núdzi, podpora lokálnych producentov, zdravie a zdravý
životný štýl,
• miesta: podpora lokálnych komunít,
• produkty: boj proti plytvaniu potravinami.
V ôsmom roku fungovania Nadácie Tesco sme pokračovali v realizácii dlhodobých projektov
zameraných na prioritné oblasti spoločenskej zodpovednosti. Vďaka nim pomáhame ľuďom
v núdzi, bojujeme proti plytvaniu potravinami, podporujeme lokálne komunity či rozvíjame
schopnosti farmárov presadiť sa na trhu.
V roku 2018 sme zrealizovali ďalšie 2 edície grantového programu zameraného na podporu
miestnych komunít „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Pozitívny ohlas na prvé edície nás
povzbudil v tom, aby sme v programe pokračovali aj naďalej a navyše aj rozšírili počet
grantov. V roku 2018 sme zorganizovali 3. a 4. edíciu a podporili sme ďalších 308 projektov
sumou takmer 270 000 €. Zároveň sme rozhodli o ďalších projektoch, ktoré podporíme
v roku 2019.
V novembri sme už šiestykrát zorganizovali Potravinovú zbierku, ktorá je najväčšou
potravinovou zbierkou na Slovensku. Zbierka prebiehala počas troch dní v 113 obchodoch
Tesco po celom Slovensku. Vďaka dobrovoľníkom a zákazníkom obchodov Tesco sa podarilo
vyzbierať vyše 147 ton potravín a drogérie v hodnote 210 000 €, ktoré pomohli
v predvianočnom období ľuďom v núdzi.
Okrem týchto už tradičných projektov sme tiež podporili Potravinovú banku Slovenska, ktorá
denne zabezpečuje distribúciu a darovanie potravinových prebytkov. Tiež sme finančne
podporili aj OZ Dobrý pastier, ktoré pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.
Prostredníctvom Farmárskeho grantu sme vzdelávali lokálnych farmárov a producentov
a pomohli im posunúť sa v snahe stať sa úspešným dodávateľom pre obchodný reťazec.
Podporili sme aj nové projekty. Vďaka pilotnému projektu SadOVO sa nám podarilo
zážitkovou formou vzdelať žiakov 11 škôl v oblasti starých a vzácnych ovocinárskych odrôd
a zároveň vysadiť viac ako 100 takýchto stromov na školských dvoroch. Zároveň sme v roku
2018 spustili nový program zameraný na poradenské a konzultačné služby pre ľudí, ktorí sa
ocitli v ťažkej životnej situácii a potrebujú odborné poradenstvo.
V spolupráci so Slovenským atletickým zväzom sme zakúpili 6 detských atletických miniihrísk,
ktoré si môžu zapožičiavať školy a škôlky s cieľom rozvíjať športové návyky u detí. Pokračovali
sme v podpore dobrovoľníctva. Vďaka podpore zo strany Nadácie Tesco sa mohli
zamestnanci Tesco Stores SR, a. s., zapojiť do najväčšieho dobrovoľníckeho projektu na
Slovensku Naše mesto a prispieť tak k zlepšeniu komunít, v ktorých žijeme.
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Ďakujeme všetkým, ktorým nie sú osudy iných ľahostajné, a preto prispievajú, či už
darovaním potravín, dobrovoľníctvom, pomáhajú zlepšovať svoje okolie, pomáhajú
miestnym komunitám, pretože každá pomoc má význam. Ste pre nás motiváciou pokračovať
v našich projektoch a zároveň ich neustále zlepšovať tak, aby prinášali pomoc tam, kde je
najviac potrebná.

V Bratislave 10. 5. 2019
Veronika Bush, správkyňa Nadácie Tesco

O Nadácii Tesco
Nadácia Tesco
zapísaná do registra Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom:
203/Na-2002/976
so sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpená:

Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava
42184126
2023190169
Veronikou Bush, správkyňou

Bankové spojenie:
Číslo účtu nadácie:
Čísla účtu zbierok:

Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
SK5309000000005038035586
SK5509000000005068520419
SK1709000000000635230678

Nadácia Tesco vznikla 16. 12. 2010 ako pokračovateľ neziskového Fondu Tesco.
Zúročuje bohaté skúsenosti jej zakladateľa, spoločnosti Tesco Stores SR, a. s., v oblasti
filantropie.
Nadácia Tesco zastrešuje niektoré aktivity spoločnosti Tesco Stores SR, a. s., v oblasti
spoločenskej zodpovednosti.
Vo svojej charitatívnej činnosti plne využíva špecifiká maloobchodnej činnosti, medzi ktoré
patrí najmä možnosť spojiť spoločný potenciál tak samotnej firmy, ako aj zamestnancov,
dodávateľov, ale aj obchodných partnerov a zákazníkov.
Naše hodnoty a poslanie
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Pomáhať má vždy cenu. Ľuďom a komunitám prinášame každý deň niečo navyše. Nadácia
Tesco má záväzok správať sa zodpovedným spôsobom voči komunitám a zúročiť bohaté
skúsenosti v oblasti filantropie. Keďže každá pomoc má svoje pravidlá, rozhodli sme sa
pomáhať v týchto oblastiach:
• ľudia: pomoc ľuďom v núdzi, podpora lokálnych producentov, zdravie a zdravý
životný štýl,
• miesta: podpora lokálnych komunít,
• produkty: boj proti plytvaniu potravinami.

Správna rada
Správkyňa
Veronika Bush
Predseda
Martin Kuruc
Správna rada
Erik Šiatkovský
Miroslava Rychtárechová
Peter Piešťanský
Peter Vinarčík
Andrea Bodnárová
Dozorná rada
Jana Rafajová
Tibor Deák
Barbora Odnogová
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KĽÚČOVÉ AKTIVITY A PROJEKTY V ROKU 2018
VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME
Cieľom grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ je podpora miestnych
komunít (občianske združenia, centrá voľného času, školy, škôlky, nadácie, samosprávy
a pod.), ktorým finančný príspevok pomôže zrealizovať projekt s prínosom pre ich okolie
a komunitu. V roku 2018 sme zrealizovali už v poradí 3. a 4. edíciu grantového programu.
Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie Tesco, Tesco Stores SR, a. s., Nadácie
Pontis a iných zástupcov neziskového sektora, vybrala 462 nominovaných projektov, ktoré
postúpili do hlasovania zákazníkov. Hlasovanie prebiehalo vo všetkých obchodoch Tesco
Stores SR, a. s., na Slovensku. V každom z obchodov sa uchádzajú o hlasy zákazníkov
3 projekty z okolia daného obchodu. V 3. edícii programu sme odmeňovali všetky organizácie
umiestnené na 1. mieste v jednotlivých regiónoch a spolu sme tak víťazným projektom
z 3. edície darovali spolu 100 100 €. Vo 4. edícii programu sme odmeňovali všetky projekty,
ktoré sa dostali do hlasovania zákazníkov v obchodoch (231 projektov). Každý z projektov na
1. mieste získal grant vo výške 1 300 €, projekty na 2. mieste 600 € a projekty na 3. mieste
300 € na realizáciu svojho verejnoprospešného zámeru. Celkovo tak Nadácia Tesco
vo 4. edícii programu podporila organizácie sumou 169 400 €.
V roku 2018 podporila Nadácia Tesco spolu v oboch realizovaných edíciách
verejnoprospešné komunitné projekty sumou 269 500 €. Zároveň v roku 2018 prebehol
výber projektov do 5. edície programu, ktorých realizácia prebehne v roku 2019. Všetky
podporené projekty grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame za rok 2018 sú
uvedené vo finančnom prehľade použitých prostriedkov.

TESCO POTRAVINOVÁ ZBIERKA
6

Od 22. do 24. novembra 2018 sa uskutočnil už šiesty ročník Tesco Potravinovej zbierky, ktorá
je najväčšou potravinovou zbierkou na Slovensku. Šiesty ročník bol zároveň najúspešnejším
v celej jej histórii. Vďaka mnohým dobrovoľníkom z charitatívnych organizácií, ako aj vďaka
pomoci zamestnancov a zákazníkov obchodov Tesco, ktorí do zbierky prispeli či už
produktmi, alebo svojím časom a energiou, sa podarilo vyzbierať rekordných 147 ton
trvanlivých potravín a drogérie, čo bolo až o 33 % viac ako v roku 2017.
Zapojené charitatívne organizácie vyzbierali spolu potraviny a drogériu v hodnote 210 000 €.
Tesco Stores SR, a. s., rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, túto pomoc navýšilo o 20 %
hodnoty vyzbieraného tovaru, t. j. darovalo partnerským charitatívnym organizáciám
42 000 €.
Nadácia Tesco následne prerozdelila financie charitatívnym partnerom, ktorí pomáhajú
ľuďom v núdzi – Slovenskej katolíckej charite, Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku,
Potravinovej banke Slovenska, organizácii Depaul Slovensko a OZ Vagus. Partnerom bol aj
v roku 2018 Unilever, ktorý sa zapojil v období Potravinovej zbierky formou sociálneho
marketingu a charitatívnym organizáciám daroval 0,03 € z každého predaného výrobku
vlastnej značky.

Potravinová zbierka prebiehala v 113 obchodoch Tesco po celom Slovensku. Ľudia najviac
darovali trvanlivé potraviny, ako napríklad múku, cestoviny, cukor, ryžu, ale aj hygienické
potreby, drogériu a mnoho ďalších výrobkov, ktoré pomohli pripraviť krajšie Vianoce
sociálne slabším rodinám, seniorom, chorým ľuďom či ľuďom bez domova.

TESCO ANJEL
Projekt Tesco Anjel je výnimočný projekt, ktorý uviedli do života zamestnanci spoločnosti
Tesco Stores SR, a. s., ešte v roku 2013. Prostredníctvom pravidelných zbierok medzi
zamestnancami, pravidelnými či jednorazovými príspevkami od zamestnancov a príspevkami
od spoločnosti Tesco Stores SR, a. s., sa vytvára fond, z ktorého sa uvoľňujú finančné
prostriedky na pomoc kolegom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách. Od mája 2018
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tiež úspešne podporujeme aj talentované deti našich kolegov, ktorí by si inak nemohli
dovoliť podporovať svoje deti pri rozvíjaní ich talentu.
Dôležitým momentom tohto výnimočného projektu zároveň je, že spoločnosť Tesco Stores
SR, a. s., vyzbieranú sumu v zbierke vždy zdvojnásobí a pošle na zbierkový účet Nadácie
Tesco, ktorá finančné prostriedky každý mesiac prerozdeľuje medzi kolegov Tesco Stores SR,
a. s., v ťažkej životnej situácii, podľa vopred stanovených pravidiel.
Financie sú každý mesiac prerozdelené komisiou Tesco Anjel medzi žiadateľov, ktorí poslali
vyplnenú žiadosť a spĺňajú kritériá na pridelenie príspevku. Projekt je dôkazom toho, že
väčšine našich kolegov nie je život ostatných kolegov ľahostajný a vedia sa spojiť a podporiť
dobrú vec.
Celkové schválené dary dosiahli v roku 2018 sumu 67 655 €, ktorú sme rozdelili medzi 130
žiadateľov. Maximálna možná výška príspevku bola 1 000 €. Hodnota vyplatených darov
v roku 2018 bola 66 355 €, dva dary spolu v hodnote 1 300 € boli doplatené v roku 2019.

Financie boli určené na pomoc v týchto prípadoch:
• podpora zdravia a výchovy detí,
• podpora samoživiteľov rodiny,
• podpora pri ochorení v rodine,
• pomoc pri úmrtí v rodine,
• pomoc pri prírodnej katastrofe,
• podpora talentu dieťaťa kolegu.
V roku 2018 sa podarilo zorganizovať už piaty ročník letných táborov pre deti z rodín, ktoré
sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Zorganizovali sme 3 turnusy letného tábora, počas ktorých
sme v Ľubietovej a v Starej Turej ponúkli bohatý kultúrny a športový program pre 188 detí.
Na realizáciu táborov Tesco Anjel bola v roku 2018 venovaná suma 37 710 €.

ROZVOJ POTRAVINOVEJ BANKY SLOVENSKA
V roku 2018 pokračovala spolupráca s Potravinovou bankou Slovenska (PBS). V rámci boja
proti plytvaniu potravinami spoločnosť Tesco Stores SR, a. s., daruje potravinové prebytky
PBS vo všetkých regiónoch Slovenska. V priebehu roka 2018 sa spoločnosti Tesco Stores SR,
a. s., opäť podarilo rozšíriť počet obchodov zapojených do programu darovania potravín na
celkovo 128 obchodov (z celkovo 150 obchodov na Slovensku).
Boj proti plytvaniu potravinami patrí medzi priority Nadácie Tesco. Sumou 53 881,55 € sme
preto podporili ďalší rozvoj Potravinovej banky Slovenska, ktorá okrem iného vzdeláva
verejnosť, motivuje darcov a dobrovoľníkov a formuje ich vzťah k problematike
predchádzania plytvaniu potravinami.
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Súčasťou projektu bola aj kúpa a využívanie nového evidenčného a štatistického systému pre
Potravinovú banku Slovenska, ktorý veľmi dobre sprehľadní proces darovania potravín a ich
distribúciu. Zrealizovaný bol aj workshop na tému predchádzania vzniku odpadov
v Slovenskej republike, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia MPSVaR, samospráv, darcov
a mimovládnych organizácií. V rámci projektu realizovala PBS aj aktivity s dobrovoľníkmi,
prednášky na základných a stredných školách, prepracovanie portálu Potravinovej banky,
ako aj iniciatívy zamerané na zvýšenie informovanosti o činnosti a poslaní Potravinovej
banky. Z darovaných finančných prostriedkov si Potravinová banka tiež zabezpečila
vybavenie, ktoré zefektívnilo jej prácu a poslanie – dva nízkozdvižné vozíky, váhy na príjem
a výdaj potravín, mraziarenský box na uskladnenie mrazených potravín a skladové priestory.

DOBRÝ PASTIER
OZ Dobrý pastier pomáha ľuďom v núdzi, ťažko chorým a znevýhodneným ľuďom, ktorí
nemajú zabezpečené podmienky na dôstojné bývanie a napĺňanie základných životných
potrieb. Toto OZ je najväčším partnerom Tesca v oblasti využívania a odoberania
potravinových prebytkov. V OZ Dobrý Pastier strávil svoj dobrovoľnícky deň aj manažment
spoločnosti Tesco, ktorý pomáhal so spracovaním a distribúciou potravinových prebytkov.
Dar od Nadácie Tesco vo výške 3 736,61 € bol použitý na zlepšenie priestorov tohto
zariadenia a tak pomohol zvýšiť kvalitu života jeho klientov.

FARMÁRSKY GRANT
Nadácia Tesco spolu so Združením mladých farmárov na Slovensku (ASYF) zrealizovala
projekt Ako sa stať úspešným dodávateľom pre obchod. Cieľom projektu bolo podporiť
vzdelávanie slovenských farmárov a malých výrobcov potravín, zlepšiť ich pripravenosť na
obchodnú spoluprácu a vďaka tomu sa stať úspešným dodávateľom pre reťazce. Vďaka tomu
môžu zvýšiť atraktivitu svojich produktov z pohľadu zákazníkov a sú schopní ďalej rozvíjať ich
podnikanie. V rámci projektu bolo poskytnuté individuálne poradenstvo v oblasti
marketingu, zvýšenie odborných znalostí účastníkov v oblasti dodržiavania správnej výrobnej
a hygienickej praxe pri farmárskej produkcii potravín s cieľom úspešného presadenia sa na
domácom trhu.
Do projektu Ako sa stať úspešným dodávateľom pre obchod sa zapojilo 8 farmárov, ktorým
bol poskytnutý individuálny prístup pri poradenstve a vzdelávaní. V rámci projektu sa
uskutočnili dva hromadné vzdelávacie dni vo Veľkom Mederi a v Agroinštitúte v Nitre.
Zbieranie skúseností prebiehalo aj počas ukážkových návštev priamo na úspešných farmách
na území Slovenska (Kľúčovec, Dunajský Klátov, Východná, Levoča), Českej republiky a na
farme v Maďarsku. Cieľom bolo ukázať účastníkom príklady dobrej praxe zo zahraničia
a inšpirovať ich. Nadácia Tesco v roku 2018 podporila tento projekt sumou 75 000 €.
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ŠKOLSKÉ OVOCNÉ SADY – SadOVO 2018
V roku 2018 sme nadviazali na predchádzajúcu spoluprácu s organizáciou CEEV Živica a
podporili sme pilotný projekt školských ovocných sadov SadOVO, do ktorého sa zapojilo 11
základných a stredných škôl z celého Slovenska. Cieľom projektu bolo vysádzať ovocné
vysokokmenné sady v školských areáloch. Partnerom projektu bola CEEV Živica a odborným
garantom Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.
Počas projektu sa zrealizovala ovocinárska exkurzia v Bielych Karpatoch, počas ktorej žiaci
navštívili extenzívny spásaný sad Španie v Novej Bošáci a sušiareň a muštáreň ovocia
v moravskej dedine Hostětín. Zapojení žiaci absolvovali aj mapovanie starých a vzácnych
ovocinárskych odrôd. V rámci projektu sa tiež zrealizoval trojdňový kurz vo Vzdelávacom
centre Zaježová s ovocinárskou exkurziou po okolitých lazoch a ochutnávkou plodov.
Najviditeľnejšia fáza projektu prebehla v novembri 2018, keď sa vysadili v školských areáloch
vysokokmenné stromy starých odrôd jabloní a hrušiek. V každej z 11 škôl tak pribudlo 8 – 10
stromov a v rámci projektu sa dokopy vysadilo 101 stromov. Vytvorili sa jedinečné materiály
určené pre školy, ako aj širšiu verejnosť, vrátane druhého rozšíreného vydania metodickej
príručky Staré sorty sú „in“, „50 na 50“ – Atlas starých a krajových odrôd jabloní a hrušiek
a tiež dve pexesá – jablkové a hruškové. Nadácia Tesco podporila projekt SadOVO sumou
45 000 €.
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Dobrá linka pomoci
Dobrá linka pomoci bola spustená v roku 2018 v spolupráci s Human Dynamic ako pilotný
program koučingu pracovného života. Program bol zameraný na poradenské a konzultačné
služby formou nonstop telefonickej linky a workshopov. Zapojení účastníci využívali
psychologické poradenstvo a poradenstvo v oblasti právnych a finančných záležitostí,
problémov v oblasti medziľudských vzťahov či duševného a fyzického zdravia. V rámci
pilotného programu sa uskutočnilo 699 konzultácií, ktoré pomohli k riešeniu ťažkých
životných situácií. Nadácia Tesco prispela k realizácii programu poradenských
a konzultačných služieb v kritických situáciách sumou 14 462,40 €.

DETSKÁ ATLETIKA
Nadácia Tesco je partnerom Slovenského atletického zväzu už od roku 2015. Do aktivít, ktoré
vznikli vďaka tejto spolupráci, sa za tieto roky zapojili tisíce detí a ďalšie budú môcť atletiku
objavovať vďaka detským atletickým súpravám a detským mobilným atletickým miniihriskám

11

aj počas nasledujúcich rokov. Spoluprácou so Slovenským atletickým zväzom podporujeme
zdravý životný štýl u detí a prispievame tak k výchove budúcich úspešných športovcov na
celom Slovensku.
V roku 2018 sme darovali 25 000 €, ktoré boli využité na nákup 6 kusov detských mobilných
atletických miniihrísk. Každé detské atletické miniihrisko obsahuje výškarské doskočisko,
vrhačský sektor a atletickú dráhu s dĺžkou 30 m. Detské mobilné ihriská boli v roku 2018
poskytnuté 6 vybraným atletickým klubom, ktoré pravidelne organizujú atletický krúžok,
zúčastňujú sa na športových podujatiach či sami organizujú športové podujatia pre deti.
Vďaka aktivitám pre deti, organizovaným Slovenským atletickým zväzom, rastie nadšenie
detí zo športu a môžeme na Slovensku vychovávať nádejné talenty atletiky od mladého veku.
Zoznam atletických klubov, ktoré v roku 2018 dostali mobilné atletické miniihriská:
1. ALK Moldava nad Bodvou
2. Juventa Žilina
3. MŠK Žiar nad Hronom
4. Slávia ŠG Trenčín
5. AC Malacky
6. AC Nové Zámky

NAŠE MESTO
Projekt Naše mesto, ktorého organizátorom je Nadácia Pontis, je najväčším podujatím
firemného dobrovoľníctva na Slovensku. S cieľom pomôcť vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť
mestá, v ktorých žijeme, sa do projektu Naše mesto zapojilo v roku 2018 aj 53 dobrovoľníkov
z radov zamestnancov spoločnosti Tesco Stores SR, a. s.
Túto celoslovenskú dobrovoľnícku akciu sme podporili okrem energie a času zamestnancov
aj finančne, sumou 988 €. Kolegovia z hypermarketu Tesco Žilina pomohli vyčistiť priestor na
sadenie stromčekov na Lietavskom hrade, kolegovia z Tesco Michalovce premaľovali plot
v dome seniorov v Michalovciach. Pomohli sme aj pri revitalizácii mestského parku v Nitre,
čistení lesa v okolí útulku Sloboda zvierat v Bratislave a čistení sídliska vo Zvolene.
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PREHĽAD POUŽITIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu:
Dary od TESCO STORES SR, a. s.: 313 858,60 €
2 % daní z príjmov: 255 940,29 €
Verejné finančné zbierky: 66 983,86 €

Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu
presahuje 331 €:
TESCO STORES SR, a. s.
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Prehľad o fyzických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný
účel, na ktorý bola nadácia založená, a informácia, akým spôsobom sa tieto prostriedky
použili:
Príspevok v rámci programu Tesco Anjel – ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu a prevencie, podpora talentov:

Adriana Chmelíková
Andrea Kuťková
Andrea Luknárová
Andrea Machová
Andrea Petráňová
Anna Bartošová
Anna Hažíková
Anna Jestrebiová
Anna Poničanová
Annamária Tomková
Anton Švábik
Barbara Ábrahámová
Beáta Sarkocy
Blanka Besseová
Dana Maršálková
Dana Turčianská
Daniela Gembalová
Daniela Ivanová
Denisa Bartíková
Edita Hájeková
Edita Rikkoňová
Elena Ferenčíková
Erik Takács
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Erika Garaiová
Eva Adamcová
Eva Čekovská
Eva Fialková
Eva Holišová
Eva Kakašová
Eva Kurucová
Eva Magulová
Gabriela Ambrová
Gabriela Eliášová
Helena Štofková
Helga Ladicsová
Henrieta Mesiarová
Ingrid Bimbová
Ingrid Dukayová
Ivana Balážová
Ivana Starychová
Iveta Ivaničová
Iveta Parutková
Iveta Rázgová
Iveta Tokárová
Ján Cigánik
Jana Batyaneková
Jana Cisárová
Jana Kačániová
Jana Šovčíková
Janette Malíková
Janka Brenkusová
Janka Leszkova
Jarmila Šebíková
Jozefína Chovanová
Jozefína Štecová
Juliana Tadialová
Juliana Vadkertiová
Katarína Košteková
Katarína Mezeiová
Katarína Molnárová
Kinga Patócs
Kristína Fuzeková
Kvetoslava Hančáková
Ľubica Brnová
Ľubomíra Hudečková
Lucia Tomčíková
Lýdia Bódiová
Magdaléna Guľová
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Maja Nitzan
Marcela Botová
Marcela Kubenová
Marcela Musilová
Marcela Piliarová
Mária Lukačovičová
Mária Pekarová
Mária Vargovičová
Marian Sluka
Mariana Kollárová
Marta Bačovčinová
Marta Kollárová
Martin Tirpák
Martina Ághová
Martina Bačinská
Martina Caková
Martina Hudáková
Martina Liptáková
Martina Miškóciová
Michaela Grosmannová
Milena Macková
Miroslav Malý
Miroslava Ďurišová
Miroslava Hrnčíková
Miroslava Krajčovičová
Miroslava Vlčková
Monika Horváthová
Monika Močiariková
Nikoleta Juhászová
Oliver Lórencz
Patrícia Gajdošová
Paulína Mucková
Pavla Roziaková
Pavol Černý
Pavol Šmelko
Peter Fodor
Peter Holec
Peter Zastko
Petra Čertíková
Renáta Bartošová
Renáta Bittnerová
Renáta Dubecová
Renáta Makovická Lihotská
Richard Nagy
Richard Štupák
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Silvia Kupčiová
Silvia Richtarechová
Soňa Beláková
Tomáš Ágh
Tomáš Šűrű
Veronika Mosná
Viera Štrbová
Vladimír Bogár
Vladimíra Trúchla
Zuzana Herczegová
Zuzana Juhásová
Zuzana Kereková
Zuzana Minarčíková
Zuzana Palušová
Zuzana Porubánová
Zuzana Spisarová
Žaneta Henkelová
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Prehľad o právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný
účel, na ktorý bola nadácia založená, a informácia, akým spôsobom sa tieto prostriedky
použili:
Právnická osoba

Využitie prostriedkov

Verejnoprospešný účel

Potravinová banka
Slovenska, o. z.

Potravinová zbierka 2017
4 624,26 €
Potravinová zbierka 2018
5 447,70 €
Potravinová zbierka 2017
6 579,97 €
Potravinová zbierka 2018
7 470 €
Potravinová zbierka 2017
1 770,72 €
Potravinová zbierka 2018
1 026,50 €
Potravinová zbierka 2017
279,06 €
Potravinová zbierka 2018
634,60 €

Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora zdravého
životného štýlu a prevencie

Potravinová zbierka 2017
26 919,14 €
Potravinová zbierka 2018
27 683,71 €
Farmársky grant 2018
75 000 €
Rozvoj Potravinovej banky
Slovenska
53 881,55 €

Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora zdravého
životného štýlu a prevencie

Evanjelická diakonia ECAV
na Slovensku

Depaul, n. o.

OZ VAGUS

Slovenská katolícka charita

Združenie mladých
farmárov – ASYF
Potravinová banka
Slovenska, o. z.

Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora zdravého
životného štýlu a prevencie
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora zdravého
životného štýlu a prevencie

Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora zdravého
životného štýlu a prevencie

Podpora vzdelávania
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora zdravého
životného štýlu a prevencie

Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica,
o. z.

Podpora projektu Školské Podpora vzdelávania
ovocné sady – SadOVO
45 000 €

HDE, s.r.o. (Human
Dynamic Europe)

Dobrá linka pomoci –
poradenské a konzultačné
služby v ťažkej životnej situácii
14 462,40 €
Dar na zakúpenie detských
atletických miniihrísk
25 000 €

Slovenská atletika, s. r. o.

OZ Dobrý pastier – Kláštor
pod Znievom

Sociálna pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie

Podpora a rozvoj
a športových aktivít

telesnej

kultúry

Dar na vybavenie priestorov Sociálna pomoc a starostlivosť
pre klientov zariadenia
3 736,61 €
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fajnPARK

Letný tábor pre deti zo Ochrana a podpora zdravia, sociálna
sociálne
znevýhodnených pomoc a starostlivosť, podpora zdravého
rodín
životného štýlu a prevencie

37 710 €
Nadácia Pontis

Dobrovoľnícke podujatie Naše Aktivity na
mesto
organizácií
988 €

Materská škola Ľudovíta
Fullu 1689/43, Zvolen

Dar na vybavenie dvora MŠ
2 096 €

podporu

Podpora a rozvoj
a športových aktivít

neziskových

telesnej

kultúry

Granty vo výške 1 300 €, 600 € alebo 300 € z grantového programu „Vy rozhodujete, my
pomáhame“ sme darovali na podporu týchto projektov:
Názov organizácie
Združenie rodičov pri Základnej škole
Milana Rastislava Štefánika, Grösslingová
48
Základná škola s materskou školou Hôrky

Názov projektu

Verejnoprospešný účel

Komunitný školák na
Grösslingovej
Sieť nad hlavami

Mesto Vranov nad Topľou
Materská škola, Ul. Kukučínova č.
2544/7, Snina
Michalovský domov seniorov

Vzdelávanie, ochrana
životného prostredia
Podpora a rozvoj športu
Ochrana životného
prostredia

Materské centrum Sovička
Detský domov „Lienka“ Veľké Kapušany

OŽI – Oživenie života iných
Oddychová zóna U zvedavej
Kukučky
Podpora a rozvoj športu
Záhrada pokojnej staroby
Ochrana a podpora zdravia
Ochrana životného
„Tuja pre rodinu“
prostredia
Športom k zdraviu
Podpora a rozvoj športu

Základná škola s materskou školou Pod
Vinbargom 1

Pohybom k zdraviu

Podpora a rozvoj športu

Maják nádeje

Záhradná terapia
Tvorivé dielne pre rodiny v
núdzi

Mestská časť Košice-Krásna

Fitzóna

Základná škola, Pionierska 33, Čaňa

Prístrešky pre deti

Ochrana a podpora zdravia
Vzdelávanie, ochrana
životného prostredia
Ochrana a podpora zdravia,
podpora a rozvoj športu,
ochrana životného
prostredia
Ochrana a podpora zdravia,
podpora a rozvoj športu,
ochrana životného
prostredia

Slovenský Červený kríž, územný spolok
Prešov
Prešovskí havkáči

Automatický externý
defibrilátor v Prešove
Plná miska

Ochrana životného
prostredia, vzdelávanie
Rozvoj komunitného života

ARCUS – Špecializované zariadenie a
zariadenie pre seniorov
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Zachovanie kultúrnych
hodnôt, vzdelávanie
Vzdelávanie, ochrana
Daruj mi deň
životného prostredia
Vzdelávanie, ochrana
životného prostredia,
podpora a rozvoj športu,
Zdraví ovocníčkovia
ochrana a podpora zdravia
Čítajme si v ŠKD
Vzdelávanie
Vzdelávanie, ochrana
Opravíme, zveľadíme detské životného prostredia,
ihrisko – Športová
podpora a rozvoj športu

Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok Malé javiskové formy
Útulok šťastný psík

Materská škola, Vsetínska 36, Stará
Ľubovňa
Základná škola, Zemanská 2, Krompachy

Mesto Gelnica

Rodičovské združenie pri Materskej škole
Štítnická 337/9A, Rožňava
Z rozprávky do rozprávky
Materská škola, Rožňavská 29/854,
Rimavská Sobota

Vzdelávanie, zachovanie
kultúrnych hodnôt
Vzdelávanie, ochrana
životného prostredia,
podpora a rozvoj športu

Živá planina

Darujte úsmev najmenším
Jarná angličtina pre deti z
regiónu Gemera
Vzdelávanie
Revitalizácia pergoly a
výsadba vistérie
Ochrana životného
v Mestskom parku v Lučenci prostredia
vzdelávanie, zachovanie
Deti deťom
kultúrnych hodnôt
Vytvorenie náučných a
Vzdelávanie, ochrana
oddychových prvkov v
životného prostredia,
školskom areáli
ochrana a podpora zdravia
Vzdelávanie, ochrana
Sysle, somáre a ľudia
životného prostredia

Mesto Brezno

Spájame sa navzájom

OBEC LENKA

Mesto Lučenec
Občianske združenie Funny Moments

Základná škola s materskou školou

Zvolenské kultúrne centrum

Ochrana a podpora zdravia,
podpora a rozvoj športu
Ochrana a podpora zdravia,
podpora a rozvoj športu,
„Makulienkine hry v školskej ochrana životného
záhrade“
prostredia
Intenzívna rehabilitácia pre
Peťa.
Ochrana a podpora zdravia
Vzdelávanie, ochrana
životného prostredia,
Zvolen v pohybe
podpora a rozvoj športu

Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8,
Žiar nad Hronom

Poznávame prírodu

Národné lesnícke centrum

Zelená pre arborétum

Vzdelávanie, ochrana
životného prostredia
Vzdelávanie, ochrana
životného prostredia,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Základná škola, Angyalova ulica 401/26,
Kremnica

Aj my môžeme pomôcť
životnému prostrediu

Vzdelávanie, ochrana
životného prostredia

Obec Kláštor pod Znievom

Ihrisko na STANICI

Ochrana a podpora zdravia,
podpora a rozvoj športu

Materská škola, Obrancov mieru 876/5,
Detva
Daruj nádej, občianske združenie
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Florbalový klub Tvrdošín

Florbal nás spája

Sociálna pomoc, ochrana a
podpora zdravia, podpora a
rozvoj športu

SPOJENÁ ŠKOLA – Špeciálna materská
škola, Chočská 1585/29, Dolný Kubín

Interaktívna tabuľa v
špeciálnej materskej škole

Vzdelávanie

Spojená škola, Nábrežná 1325, Kysucké
Nové Mesto

DEKIŇA

Návrat zeleného átria
Na ľudovú nôtu s Detským
folklórnym súborom
Bukovinka
Záhradný altánok pre
relaxačné aktivity
Dopravné ihrisko, nie je pre
nás bludisko

Mesto Rajec (ako zriaďovateľ Materskej
školy Ul. obrancov mieru, Rajec)

Bezpečne a hravo cestounecestou

Podpora a rozvoj športu

Mesto Považská Bystrica

Nechajme deti hrať sa

Ochrana a podpora zdravia,
podpora a rozvoj športu

Detský domov Ilava – Klobušice

Workoutové ihrisko

Ochrana a podpora zdravia,
podpora a rozvoj športu

Kopanice v pohybe

Úprava bežkárskych tratí
pod Veľkou Javorinou

CVČ Turzovka
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA

Vzdelávanie
Zachovanie kultúrnych
hodnôt
Ochrana a podpora zdravia
Vzdelávanie

Našim deťom n. f.

Ekozáhrada pre všetkých
Príroda nás volá, poďme
von od stola

Základná škola, Vajanského 2, Skalica
Detský domov Prievidza

Náučný chodník s
ekologickou učebňou
Bezpečné miesto na hranie

Ochrana a podpora zdravia,
podpora a rozvoj športu
Vzdelávanie, ochrana
životného prostredia
Vzdelávanie, ochrana
životného prostredia
Ochrana a podpora zdravia,
vzdelávanie, ochrana
životného prostredia
Sociálna pomoc

Autis

Hipoterapia ako spôsob
liečenia autistických detí

Ochrana a podpora zdravia,
podpora a rozvoj športu

Regionálne centrum Sloboda zvierat
Piešťany

Vytvorenie relaxačnej zóny
a výsadba stromov

Ochrana životného
prostredia

Združenie nevidiacich a slabozrakých
Senica a Skalica, občianske združenie

Podpora pohybových aktivít Ochrana a podpora zdravia,
u zrakovo znevýhodnených podpora a rozvoj športu

Základná škola, Malinovského ulica,
Partizánske

Relaxačné zóny – detská
lezecká stena

Gymnázium Púchov

Rybárske združenie Verešvárska Baňa –
Červeník
Občianske združenie Pjekné Mjestečko

Zelená oáza
Múzeum a komunitné
centrum v Kútoch

Zariadenie sociálnych služieb „Borinka“

„Oddychová zóna“

Ochrana a podpora zdravia,
podpora a rozvoj športu
Ochrana a podpora zdravia,
podpora a rozvoj športu,
rozvoj komunitného života
Vzdelávanie, zachovanie
kultúrnych hodnôt
Ochrana a podpora zdravia,
ochrana životného
prostredia
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Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky

„Fénix“, Zariadenie sociálnych služieb
Levice

Občianske združenie Mini Marianum
Občianske združenie rodičov a priateľov
školy pri ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

Rodičovské združenie pri MŠ
Čajkovského v Trnave

Spojená škola Pezinok
Združenie maďarských rodičov na
Slovensku, Základná organizácia pri
Základnej škole s VJM Alberta Molnára
Szencziho Senec

Vzdelávanie, ochrana
životného prostredia,
podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Preliezky v školskom sade
Vytváranie príležitostí pre
chorých ľudí, odkázaných na Sociálna pomoc, ochrana a
pomoc iných, ktorí žijú v
podpora zdravia, zachovanie
zariadení sociálnych služieb kultúrnych hodnôt
Ochrana a podpora zdravia,
vzdelávanie, podpora a
Dni športu a zdravia
rozvoj športu
Vytvorenie prírodnej
Ochrana a podpora zdravia,
lekárne – záhrady s
vzdelávanie, podpora a
bylinkovým záhonom
rozvoj športu
Ochrana a podpora zdravia,
podpora a rozvoj športu,
ochrana životného
Detské ihrisko – zelený dvor prostredia
Ochrana a podpora zdravia,
vzdelávanie, podpora a
Škola ako životný priestor
rozvoj športu
Podpora pohybu a
telovýchovy žiakov ZŠ v
exteriéri

Základná škola s materskou školou
Ondreja Cabana

Cesta za poznaním
Preliezačka pre Materskú
Materská škola LÚČIK
školu LÚČIK
Naučím sa všetko, pomôže
Materská škola Nový diel 50, Hurbanovo mi Tesco
NIKOLKA o. z.
Radosť z hipoterapie
Mesto Galanta

Základná škola, Školská ul. č. 757/10,
946 14 Zemianska Olča
Základná škola Komenského 1082/3,
Gabčíkovo
Slovenský Červený kríž, územný spolok
Svidník
DAJME RADU

Oddych so včielkou Majou

Cvičme spolu zábavne
Spoločné voľnočasové a
motivačné aktivity v našom
relaxačnom kútiku
Začína sa to lekárničkou…
DAJME RADU

Základná škola s materskou školou,
Jeséniova 54, Bratislava

Vareškou k zdraviu

ZRPŠ Pri kríži

Deti v pohybe

Ochrana a podpora zdravia,
vzdelávanie, podpora a
rozvoj športu
Vzdelávanie, zachovanie
kultúrnych hodnôt
Vzdelávanie
Vzdelávanie, ochrana
životného prostredia
Ochrana a podpora zdravia
Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Ochrana a podpora zdravia,
podpora a rozvoj športu,
ochrana životného
prostredia
Vzdelávanie, zachovanie
kultúrnych hodnôt
Ochrana a podpora zdravia,
vzdelávanie
Ochrana a podpora zdravia
Vzdelávanie, ochrana a
podpora zdravia
Ochrana a podpora zdravia,
vzdelávanie, podpora a
rozvoj športu
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OZ Themida

Ochrana a podpora zdravia,
vzdelávanie, podpora a
Viac zvukov pre nepočujúce rozvoj športu, zachovanie
deti
kultúrnych hodnôt
Zníženie chorobnosti detí v
MŠ sv. Vincenta de Paul,
prostredníctvom
Ochrana a podpora zdravia,
germicídnych žiaričov
vzdelávanie
Ochrana a podpora zdravia,
vzdelávanie, podpora a
Aj my sa chceme hrať
rozvoj športu
Komunitný park pre všetky Ochrana životného
generácie
prostredia

Názov organizácie

názov projektu

Verejnoprospešný účel

Občianske združenie Domov pri
Špecializovanom zariadení Kotva
v Brezne

Bezpečný priestor

Sociálna pomoc

OZ NepocujuceDieta.sk

Občianske združenie Iniciatíva rodičov
Ružinova (OZ IRR)

Materská škola, Kríkova 20, Bratislava

Hipoterapeutické centrum Hipony

Do života s koníkmi
Zabezpečenie veterinárnej
starostlivosti pre zvieratá v
OZ Útulok Skalica
núdzi
Týždeň pohybu v materskej
škole – medzinárodný
týždeň pešej chôdze do
Materská škola, Moravany
školy.
Skvalitnenie tréningového
procesu, výchovy a zápasov
detských a mládežníckych
Futbalový klub Bojnice
futbalistov v Bojniciach
Zveľadenie a vybavenie
priestorov na podporu
stretávania sa rodín so
zdravotne znevýhodneným
Robinson
dieťaťom
Spev v chráme, ale aj na
rôznych kultúrnospoločenských podujatiach
Chrámový zbor sv. Cecílie pri Prepozitúre v meste, mimo mesta, aj v
Panny Márie v Novom Meste nad Váhom zahraničí.
Dr. Kôň – hipoterapia
Ahoj, ja som kôň

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Ochrana životného
prostredia

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Centrum voľného času Turzovka

Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt
Vzdelávanie
Rozvoj komunitného života,
Výstavba a údržba
zachovanie kultúrnych
turistických trás a cyklociest hodnôt
Hrady a zámky Slovenska poznávací tábor
Vzdelávanie

Centrum voľného času –
Szabadidőközpont

BEZPEČNE NA CESTÁCH

Obec Jasenovce

Vzdelávanie
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Materská škola Ul. Dukelských hrdinov
č. 2078/13
Základná škola
Slovenský Červený kríž, Územný spolok
Žilina

Detský domov Sečovce

Chceme dýchať čistý
vzduch.

Ochrana životného
prostredia

„Športujeme pre radosť a
zdravie – v duchu fair-play“
Na ľudskom živote nám
záleží! – Prvá pomoc pre
Žilinu
Zriadenie bylinkovej záhrady
– edukácia v
environmentálnej výchove

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Ochrana a podpora zdravia
Ochrana životného
prostredia

Mesto Revúca

Šport je náš kamarát

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Spojená škola internátna, Mičurova
364/1 Bytča

Šport spája aj zdravotne
znevýhodnených

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

BIKE CENTRUM HENKY
Riders
Tlmačské Vianoce –
benefičné podujatie

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Zachovanie kultúrnych
hodnôt

VALLE n. o.

Pohybom k zdraviu v
materskej škole
Zelený oddychový kútik v
Humennom nielen pre
seniorov

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Mš Nábrežie 23, alokované pracovisko
Fraštacká

„Deti, poďme von!“

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Tvoriace sa občianske združenie pri
materskej škole – Sedmokráska

Skrášlime si ihrisko

Rozvoj komunitného života

HENKYHO JAZDCI – HENKY Riders
Mestské kultúrne stredisko
Združenie maď. rodičov na SK pri
Materskej škole Eleka Benedeka s VJM

Malá farma Košice

Podpora a rozvoj športu,
Street workout pre všetkých ochrana a podpora zdravia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
Komunita pre všetkých
hodnôt
Rozvoj komunitného života,
II. maratón spoločenských
zachovanie kultúrnych
hier
hodnôt
Revitalizácia azylového
Ochrana životného
domova pre psy
prostredia

ESTHER

V zdravom tele zdravý duch

Slovenský zväz telesne postihnutých
,Základná organizácia č. 497

Benefičný koncert „Od srdca Zachovanie kultúrnych
k srdcu“
hodnôt

Skalná Hrana, o. z.

KASPIAN

DO FÉNIX Bratislava

Materská škôlka Korňa
Združenie rodičov pri SPŠ v BJ

Detský svet
Roboty hýbu svetom

DFS Ratolesť

Detský folklórny festival
„Hrajte nám Husličky“

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Vzdelávanie
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt
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Materská škola P. Dobšinského 1

Zoborský skrášľovací spolok

Pohybom za zdravím
Detské ihrisko – korčuliarska
dráha v Detskom charitnom
dome Považská Bystrica
Canis víkend v Leviciach
„Les v meste.“ Umenie a les
pre deti z mesta. Nové
zážitky, letné
dobrodružstvá.
Čistota pol života – začnime
u najmenších
OTVOR SRDCE PRE REGIÓN
Zážitková expozícia –
LAPIDÁRIUM – Zoborský
kláštor

Základná škola s materskou školou

Poďme spolu športovať!

Detský charitný dom Považská Bystrica
Občianske združenie Šarkaník

Ateliér Les (Atelier 33 OZ)
Materská škola
Mesto Hnúšťa – Centrum voľného času

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Ochrana a podpora zdravia

Vzdelávanie
Ochrana a podpora zdravia
Vzdelávanie
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt
Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Základná škola Jána Amosa Komenského Škola varenia

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Stredná zdravotnícka škola

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

OZ Príroda pre deti

FIT SENIOR
Príroda okolo nás prináša
nám mnoho skrytých krás –
tábor a tvorivé dielne v
Mojíne.

MŔTVA KOSŤ

Festival Končiny 2018

Vzdelávanie
Zachovanie kultúrnych
hodnôt

Územný spolok Slovenského Červeného
kríža Poprad

Ferka bolí bruško

Vzdelávanie

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

Podpora zdravého
životného štýlu

„SP“

Loď v našej záhrade
Zachovanie kultúrnych
tradícií – DFS Drienovček

MEA INTEREST, neinvestičný fond
Slovenský skauting, Západoslovenská
skautská oblasť

Ochrana a podpora zdravia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt
Zachovanie kultúrnych
hodnôt

Združenie rómskych detí a mládeže
Stredná odborná škola lesnícka

ZapaDni – Západoslovenské
skautské dni
Vzdelávanie
Integrácia rómskych detí
a mládeže
Vzdelávanie
„Prečítaj a spoznávaj“
Vzdelávanie

30857368 Veselá škôlka

Zóna zdravia a relaxu

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Základná škola Fraňa Kráľa, Žarnovica

SPOLU VESELO, HRAVO A
ZDRAVO

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti

NOVÉ JAVISKO PRE NAŠE
MESTO

Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
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hodnôt

Základná umelecká škola

Terapeutická záhrada pre
seniorov
Ochrana a podpora zdravia
Zaobstaranie krojov pre
žiakov prípravného štúdia
na verejné vystúpenia našej Zachovanie kultúrnych
základnej umeleckej školy. hodnôt

Základná škola s materskou školou
Partizánska Ľupča

Obnovme deťom ihrisko

KOREŇ
Senior dom Terézia, n. o.

Jedlá aleja na ZáZeMí
Pohybom k zdraviu

Centrum sociálnych služieb Kamence

Materská škola Nový diel 50, Hurbanovo Dotyky generácií
Základná škola s materskou školou
Alexandra Vagača

„Vráťme deti do prírody“

ĎARMOTY – Občianske združenie
Centrum sociálnych služieb Horelica

Ďarmotský mlyn ožije
„Učenie hrou“

I.N.A.K – pohybové a osobnostné
rozvojové aktivity

NEXT GENERATION JAM 5 –
festival, kde tanec spája

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Ochrana životného
prostredia
Ochrana a podpora zdravia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt
Ochrana životného
prostredia
Ochrana životného
prostredia
Vzdelávanie
Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt
Zachovanie kultúrnych
hodnôt
Ochrana životného
prostredia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Združenie priateľov Hričovského hradu

Komunitné aktívne a
oddychové zóny
Vytvorme expozíciu – 1.
krok

Občianske združenie Škôlkárik

Relax pod lipami

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb Dolný Kubín

Občianske združenie Dlhovekosť
Tvorivá dielňa HRAD HIER

Seniori učia piecť a variť
profesionálne vnúčatá
Gymnázdniny – bezplatný
letný tábor pre deti vo veku
od 5 do 15 rokov
Interaktívna záhradka za
poznaním
Včelársky náučný chodník
na cyklotrase Modra –
Pezinok
Kreatívne prázdninové dni

Združenie rodičov a priateľov pri
Základnej škole Pri kríži

Lavice plné zážitkov

Vzdelávanie

Základná škola Somotor
Materská škola Palárikova 1630/29
OZ Rakárenček

Zdravá škola
Z rozprávky do rozprávky
Škôlkarské arborétum

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Vzdelávanie
Vzdelávanie

Občianske združenie Spolucítenie

Gymnázium Tvrdošín
MŠ Kvačany

Vzdelávanie
Vzdelávanie
Ochrana životného
prostredia
Vzdelávanie
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ZRPG pri Gymnáziu v Nových Zámkoch

Park osobností gymnázia

Združenie na záchranu Zborovského
hradu

Hrad Zborov a jeho obnova
v roku 2018

Základná škola

Kroje pre DFS Sedmohlások

Stredná odborná škola obchodu a služieb „Školská záhrada pre
Čadca
zážitkové učenie“
Územný spolok Slovenského Červeného
kríža Svidník

Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt
Zachovanie kultúrnych
hodnôt
Ochrana životného
prostredia

Základná škola s materskou školou

Pre bezpečnejší STROPKOV Ochrana a podpora zdravia
Prímestský tábor pre deti so
špeciálnymi potrebami a ich
rodičov
Vzdelávanie

Centrum voľného času Senica

Obnova horolezeckého
krúžku v regióne Záhorie

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Prameň radosti

Areál Anky Kolesárovej

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Arcidiecézna charita Košice – Stacionár
sv. Štefana, Snina

Cvičením k samostatnosti

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Občianske združenie za rozvoj OA –
Akadémia

Skrášľujme miesto, kde
žijeme pre všetkých!

Ochrana životného
prostredia

Materská škola

Základná škola s materskou školou,
Hlavná 299, Horné Saliby

OZ Margarétka Lovinobaňa

Súkromná spojená škola, Prešov
Zbrojnícky skrášľovací spolok

Podpora a rozvoj športu,
Malí športovci
ochrana a podpora zdravia
Kurz pečenia a zdobenia
medovníkov pre deti a
rodičov v školskom klube
detí rozšírený o pečenie,
výrobu lekvárov, zachovanie
starých receptov.
Rozvoj komunitného života
Rozvoj komunitného života,
Spoločenské centrum
zachovanie kultúrnych
v LOVINOBANI
hodnôt
Vybudovanie pocitového
chodníka a náučného
chodníka v ergozáhradke
pre deti s autizmom
Ochrana a podpora zdravia
„Starší a mladší – stále
spolu“
Vzdelávanie

Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21,
823 75 Bratislava
Škola pre zdravie
Stredná odborná škola elektrotechnická

Ozeleňme si svoje mesto

Detský domov „Ratolesť“

DEDHRISKO
Studničky na turistických
chodníkoch

Mikroregión Krupinská planina

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Ochrana životného
prostredia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt
Ochrana životného
prostredia
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Záhrada, ktorá vzdeláva

Ochrana životného
prostredia

Spojená škola Veľká Lomnica

Čarovný svet pohybu

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Hornonitrianske stopy o. z.

Turzov flow trail
v Bojniciach

Mesto Jelšava

Naša komunitná záhrada

ZŠ s MŠ s VJM Trstice

Podpora a rozvoj športu,
Zdravá chrbtica – istá opora ochrana a podpora zdravia

ZŠ s MŠ Hažlín

Mš Nemcovce

Otvorená škôlka
Základná škola s VJM – Alapiskola

OZ Tvorivá dielňa

DOMICILE n. o.
DOMUS n. o.
Požitavská futbalová akadémia FC ViOn
Základná škola s vyučovacím jazykom
maďarským
Rodinné centrum SLUNCE n. o.
Materské centrum Sovička
Obec Veľký Grob

Chceme zdravo žiť, cvičiť a
byť fit
Výpravy za tajomstvami
prírody (pre všetky zvedavé
deti a ich rodičov)

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Školské ihrisko – S pohybom
pre zdravie
VITALITA – zdravo a
radostne s aktívnymi
seniormi
Krása staroby a život v
zariadení „Oddychová zóna
Arteterapie Nás spája“
Denný Stacionár Astra –
Rekonštrukcia TERASY v DS

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Futbal nás spája
Rozvoj a zlepšenie okolia
školy – Funkčné miesto pre
aktívny oddych a učenie
Každý má právo na úsmev
„Hráme sa so Sovičkou“

Občianske združenie SLNKOTVOR

Miesto pre všetky generácie
Zelená oáza jablonovských
seniorov
Vo voľnom čase s folklórom
v srdci – nácvik a
prezentácia vianočných
zvykov na dedine
MY SA NETÚLAME, MY SA
HRÁME – dobudovanie
oddychovej časti, osadenie
hernej zostavy.
Kváskový chlieb – zdravý
poklad našich predkov

Mesto Rimavská Sobota

Výstavba street
workoutovej zostavy na

OZ PAKLAN

Centrum voľného času

Občianske združenie Triangel Plus

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Vzdelávanie

Sociálna pomoc
Sociálna pomoc
Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt
Sociálna pomoc
Vzdelávanie
Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Ochrana životného
prostredia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Ochrana a podpora zdravia
Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
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detskom ihrisku Sobôtka
Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

ŠKB Stropkov

Vaša pomoc boxu

Prosocia

Hravá záhrada

Materská škola-Óvoda

„Náš rozprávkový svet“ – na Podpora a rozvoj športu,
školskom dvore MŠ.
ochrana a podpora zdravia

Útulok „NÁDEJ“ pre opustených a
týraných psíkov
Komunitné centrum Vranov n. T.

Pomoc pre útulok
Z dažďa pod altánok (OŽI 2)

Mestská časť Košice-Džungľa

Spojená škola sv. Jána Bosca

Združenie rodičov pri Základnej škole
Cabaj-Čápor, časť Cabaj
Združenie kresťanských spoločenstiev
mládeže – spoločenstvo Nemecký Anem
Občianske združenie Radvanček
OZ Themida
Občianske združenie ZRPŠ pri Materskej
škole Lehnice

Základná škola Šrobárova 20, Prešov
Prístav nádeje, o. z.

NIKOLKA o. z.
Stredná odborná škola Technická
Michalovce

Ochrana životného
prostredia
Sociálna pomoc
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Zdravo žijeme, šijeme a
tvoríme s radosťou
Príroda môže existovať bez
nás, ale my bez nej nie –
náhradná výsadba stromov Ochrana životného
v areáli školy.
prostredia
Výstavba detského ihriska a
prvkov drobnej architektúry
v areáli ZŠ Cabaj-Čápor, časť
Cabaj
Vzdelávanie
Nemecký Anem 2018
„Nie je značka ako značka“
Skrášlenie vstupu do lokality
Panónsky háj 2

Vzdelávanie
Vzdelávanie
Ochrana životného
prostredia

Nastupovať na vláčik, ide sa
do škôlky.
Podpora činnosti DFS
Fijalečka pri ZŠ Šrobárova
20, Prešov

Vzdelávanie
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Šport bez limitu
Hernička s fyziomiestnosťou pre
hendikepované deti

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Ochrana a podpora zdravia

Mesto Krompachy

Zelené átrium
Vybudovanie oddychovej
zóny na sídlisku JUH v
Krompachoch

Ochrana životného
prostredia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Občianske združenie Detský domov
Myjava

Rodina je dôležitá

Sociálna pomoc
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Základná umelecká škola

DEDIČSTVO NAŠICH OTCOV
ZACHOVAJ NÁM PANE A MY
HO VLASTNORUČNE A
SPOLOČNE PRESKÚMAME
(Vidím, počujem, ohmatám,
zažijem na vlastnej koži
svet, ktorý ma obklopuje.
Nezabudnem však na tých,
ktorí mi odovzdali dedičstvo
našich otcov.
Vzdelávanie
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
PRE VŠETKÝCH
hodnôt

Spojená škola, Budovateľská 1309,
Vranov nad Topľou

Naše zmysly

Základná škola s materskou školou
Krásna Lúka

Spojená škola internátna Trenčín –
Centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva

Vzdelávanie
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

OZ Zámoček

„S vami už viac nebudeme
sami.“
Zdravý pohyb detí na
upravenom a bezpečnom
škôlkarskom ihrisku
materskej školy

Slovenská spoločnosť pre spina bifida
a/alebo hydrocefalus, o. z.

Tvoríme spoločnosť pre
všetkých

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Klub detí a mládeže TIGRÍKY

Kúzelná Brezina 2018

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Základná škola, Športovcov 372/21,
Partizánske – Veľké Bielice

Škola do života

Vzdelávanie

Biela voda, n. o.

„Koľko receptov vieš, toľko
piesní spievaš…“

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

STREETBEATS CREW, Trnava

Tanečnými krokmi za
zdravým životným štýlom

Obec Kláštor pod Znievom

Komunitná záhrada pri
obecnom úrade

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Združenie rodičov a priateľov mentálne a
zdravotne postihnutých detí – Motýľ
Naše ihrisko

Vzdelávanie

Obec Ivanka pri Dunaji
Základná škola

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Vzdelávanie

Základná škola Gabčíkovo

Občianske združenie Škôlka pod lipkou
Občianske združenie Vezueres

Hravé deti
Naša kapela
Čítanie ako relax, terapia,
komunikácia, ľudská
potreba
Revitalizácia areálu
Materskej školy V jame 27
v Trnave
Škola v škôlke, škôlka
v škole

Vzdelávanie
Ochrana životného
prostredia
Ochrana životného
prostredia
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Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Komunitná nadácia Modrá Torysa
Maják nádeje

Remeslami spojíme
generácie
Včielky a my, poznáme sa?
(prednášky a hry pre deti o
včelách a ich tajomnom
živote)
Šitím k pomoci

Klub železničných modelárov Vrútky

Zážitkové jazdy historickým
vlakom

Vzdelávanie
Sociálna pomoc
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Základná škola s materskou školou
Ondreja Cabana
Spojená škola Pezinok

Tančiareň
Svet očami autistov…

Zachovanie kultúrnych
hodnôt
Vzdelávanie

Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom,
o. z.

Poď hrať hokej

Rada mládeže Nitrianskeho kraja

Daruj radosť kamošovi

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

ZRPD Púpava

Hravo a zdravo pre
najmenších

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Obec Veľké Dvorníky
Obec Liesek
Detský Domov Gelnica

Dopravné ihrisko pre deti
Náučno-oddychová zóna
Naprieč Slovenskom

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Vzdelávanie
Vzdelávanie

82. zbor Polaris Sereď – Slovenský
skauting

„Skauting, to znie dobre“ –
deti potrebujú prírodu.
Rok na dedine, aby
nevymreli zvyky a tradície
Zemplína

Handmade by Šaštín-Stráže

SIA Michalovce

Mesto Brezno

Vzdelávanie
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Svetielko nádeje, o. z.

Ukážem, čo dokážem
Deťom terapiu hrou, dúšok
relaxu pre rodičov

o. z. Horná Rimava

Hnúšťanský oriešok

Ochrana a podpora zdravia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Základná škola s materskou školou v
Malom Čepčíne

Čitateľský kútik

Zachovanie kultúrnych
hodnôt

Rybárske združenie Verešvárska Baňa –
Červeník

Vzdelávanie

Základná škola J. A. Komenského

Veterný mlyn
Keramická dielňa – návrat
k tradíciám

Športový klub FITKO Dolná Strehová

„V zdravom tele zdravý
duch“

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

MŠ bl. Zdenky Schelingovej

Revitalizácia detského
ihriska

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Vzdelávanie
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BUBNOVÁ SHOW
Stredná odborná škola drevárska, Pílska
7, Topoľčany

BUBNUJEM, BUBNUJEŠ,
BUBNUJEME

Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

SRRZ pri MŠ Röntgenova 16

Poznajte remeslá
Vzdelávanie
UČME DETI INAK! –
Montessori vzdelávanie pod
holým nebom
Vzdelávanie
Autobusová zastávka
Rozvoj komunitného života
Ochrana životného
Zasaď zeleň, zasaď strom
prostredia

Spojená škola internátna, organizačná
zložka: Špeciálna materská škola
internátna

Detské ihrisko pre
zdravotne znevýhodnené
deti

Stredná odborná škola gastronómie a
služieb

Bylinková záhrada

MŠ, P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica
Obec Modrovka

Športový klub Bokša
ZŠ s MŠ Sándora Petőffiho s vjm
Občianske združenie Brána do života

Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová
1454/10, 924 01 Galanta
Komunitné centrum Khamoro
Materská škola – Óvoda
Materská škola Nemčiňany
Materská škola Neverice

Zveľadenie Oddychovej
zóny v Bokši
Netradičná hodina fyziky a
chémie
Záhrada v Petržalke
Revitalizácia školského
areálu pre potreby
realizácie hodín telesnej a
športovej výchovy a pre
potreby voľnočasových
aktivít detí v školskom klube
detí
Rozvoj počítačovej
gramotnosti
Zelená učebňa – vnímame
prírodu všetkými zmyslami
Rozprávkový dvor v
materskej škole
Preliezky pre škôlkarov

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Vzdelávanie
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt
Vzdelávanie
Sociálna pomoc

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Vzdelávanie
Ochrana životného
prostredia
Vzdelávanie
Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

POMOC OD SRDCA – SZIVBŐL JÖVŐ
SEGITSÉG

Šanca pre Pomoc od srdca Sociálna pomoc
Rekonštrukcia záhrady CVČ
Beťárik a Mestskej knižnice,
vytvorenie „pocitového“
chodníka a vertikálnej
Rodičovské združenie pri Centre voľného zelene, bezpečného
Ochrana životného
času Beťárik
priestoru na hru detí
prostredia
Materská škola

„Včelienky v pohybe“

Obec Batizovce

Tatry na dlani

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Ochrana životného
prostredia
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OZ Krúžky v škole
Diadém o. z.

„Malý programátor“
Tvorivo na hrade

Základná škola s materskou školou, Jur
nad Hronom 284, 935 57

Letná EKO škola

Vzdelávanie
Vzdelávanie
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

ZŠ s MŠ Novosad

Vnučka.sk – RODINA pre
osamelých seniorov
Časopis o dopravnej
výchove „Stoj! Pozor!
Trenčín“ – pre každého
žiaka ZŠ v Trenčíne!
Obnova priestorov školskej
knižnice
Varíme zdravo s obrázkami
Elektronizácia a revitalizácia
školskej knižnice
S rodinou zasaďme strom,
skrášlime si svoje okolie a
spravme niečo užitočné pre
naše zdravie
Liek na dušu
Zdravie z taniera
Záhrada – miesto pre
poznanie, činy i relax

Materská škola Gyňov

VYSNÍVANÝ DVOR MŠ
GYŇOV

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Strider Cup – preteky na
odrážadlách
Vyčistenie a obnova lesného
chodníka v areáli
NÚDTaRCH, n. o., Dolný
Smokovec, zdevastovaného
po víchrici v roku 2004.
Vytvorenie priestranstva na
liečebnú rehabilitáciu a
zmysluplné trávenie
voľného času pre pacientov
a návštevníkov Vysokých
Tatier

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Stratégie pomoci o. z.

J&F-it, o. z.
Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
Spojená škola internátna
Základná škola

Mestský športový klub Hurbanovo
Archa, n. o.
Facilitas n. o.

Vieš chodiť, vieš jazdiť

Národný ústav detskej tuberkulózy a
respiračných chorôb, n. o., Dolný
Smokovec

Základná škola s materskou školou Veľký
Grob
Skrášlime si školský dvor
Tancom k radosti v každom
SHAMS
veku – tanečné podujatie

Vzdelávanie
Vzdelávanie
Ochrana a podpora zdravia
Vzdelávanie

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Sociálna pomoc
Ochrana a podpora zdravia
Vzdelávanie

Ochrana životného
prostredia

Mesto Stará Ľubovňa

Zelené ihrisko

Vzdelávanie
Zachovanie kultúrnych
hodnôt
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Materská škola

„S Tescom na kolesách za
zdravím“

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
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Občianske združenie EDUJOY

In-line Tábor 2018

Aktívny PARK Rajec

Občianske združenie PRO VIDA

Komunitné trhovisko Rajec
BUDDY – dobrovoľník pre
každé dieťa v detskom
domove

Občianske združenie Pre rozvoj Galanty

Rozlúčka s letom

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Sociálna pomoc
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Mesto Kysucké Nové Mesto

Sála kráľovnej Barbory na
hrade Šášov
Všestranný rozvoj a
zdokonaľovanie pohybových
schopností u detí v
Podpora a rozvoj športu,
atletickom viacboji
ochrana a podpora zdravia
DETI – Novodobí rytieri
Vzdelávanie
Rozvoj komunitného života,
Klub Magnus – gamifikácia zachovanie kultúrnych
v knižnici
hodnôt

Obec Jaklovce
Združenie rodičov pri ZŠ Za kasárňou

Urobme deťom ihrisko!
Čítanie v záhrade

Združenie na záchranu hradu Šášov

Detský atletický klub Tlmače
Historický spolok sv. Šebastiána

Basketbalový Klub Slovan Bratislava
SOŠ pre žiakov so sluchovým
postihnutím internátna
Občianske združenie Blahová deťom
Združenie maďarských rodičov na
Slovensku, Základná organizácia pri
Základnej škole s VJM Alberta Molnára
Szencziho Senec

Basketbal je pre nás zábava

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Vzdelávanie
Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia
Rozvoj komunitného života,
zachovanie kultúrnych
hodnôt

Oveľa viac
Nové zariadenie v materskej
škole
Vzdelávanie

Obnova Slovenskej Zeme

Podpora pohybu a
telovýchovy žiakov ZŠ v
exteriéri II.
Záchranné práce na
zrúcanine gotického Kostola
sv. Heleny – zabezpečenie
stavebných konštrukcií

ZŠ J. A. Komenského v Revúcej

Antické olympijské hry v ZŠ
J. A. Komenského v Revúcej

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Základná umelecká škola

MAŽORETKY BELLA

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Detský domov Prievidza
OZ Útulný domov

Podpora a rozvoj športu,
ochrana a podpora zdravia

Zachovanie kultúrnych
hodnôt

Podpora a rozvoj športu,
Bezpečné miesto na oddych ochrana a podpora zdravia
Zachovanie kultúrnych
Zachráňme kaštieľ Jablonica hodnôt
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Občianske združenie – Usmiate slniečka
v MŠ Budovateľská

„S radosťou na dvor“

Vzdelávanie

Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činnosti
nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie podľa § 28 ods. 1
a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3
Poskytnutie príspevkov iným účtovným jednotkám z darov – ochrana a podpora zdravia,
sociálna pomoc a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu a prevencie, podpora
vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít, zachovanie kultúrnych
hodnôt, ochrana a tvorba životného prostredia:
354 031,66 €
Poskytnutie príspevkov iným účtovným jednotkám z podielu dane – ochrana a podpora
zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu a prevencie,
podpora vzdelávania: 255 778,56 €
Poskytnutie príspevkov z verejnej zbierky – ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu a prevencie, podpora talentov: 67 655 €
Výdavky na správu nadácie boli v hodnote: 9 155,34 €
Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom
období
V roku 2018 nastala zmena na poste jedného člena správnej rady:
Miroslav Černý bol nahradený Andreou Bodnárovou.
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou
ustanovený
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu nebola udelená.
Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných
fondov
Nadácia Tesco nemá nadačné fondy.

ŠPECIFIKÁCIA PRIJATÉHO PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV
Názov: Nadácia Tesco
Sídlo: Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava
IČO: 42184126
Za rok: 2016
Prijaté v roku: 2017
Použité v roku: 2018
Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Výška použitého podielu
zaplatenej dane na tento
účel

Spôsob použitia podielu zaplatenej
dane
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Podpora vzdelávania

Farmársky grant 2018
Podpora malých farmárov
75 000 € a drobných výrobcov potravín –

Združenie mladých farmárov na
Slovensku (ASYF)

Poskytovanie sociálnej pomoci

53 881,55 €

Podpora vzdelávania

45 000 €

Poskytovanie sociálnej pomoci

37 710 €

Podpora a rozvoj telesnej
kultúry a športových aktivít

25 000 €

Poskytovanie sociálnej pomoci

14 462,40 €

Poskytovanie sociálnej pomoci

3 736,61 €

Organizovanie a
sprostredkovanie
dobrovoľníckej činnosti
Správa, riadenie a rozvoj
nadácie
SPOLU

988 €
130,99 €

Dar pre Potravinovú banku
Slovenska, o. z., na rozvoj
organizácie a vybavenie, ktoré
zefektívni zvoz a distribúciu
potravinových prebytkov na
charitatívne účely
Príspevok na projekt Školské ovocné
sady – SadOVO pre Centrum
environmentálnej a etickej výchovy
Živica, o. z.
Tesco Anjel letný tábor pre deti zo
sociálne slabších rodín, organizoval
fajnPARK
Dar
na
zakúpenie
detských
atletických miniihrísk pre Slovenský
atletický zväz
Dar pre HDE, s. r. o. (Human
Dynamic Europe), ktorá poskytuje
Dobrú linku pomoci – poradenské
a konzultačné služby v ťažkej
životnej situácii
Dar pre OZ Dobrý pastier – Kláštor
pod Znievom na vybavenie
priestorov pre klientov zariadenia
Naše mesto – dobrovoľnícke
podujatie organizované Nadáciou
Pontis
Notársky poplatok, bankové
poplatky

255 909,55 €

Kontakt:
E-mail: nadaciatesco@sk.tesco-europe.com
Kontaktná adresa Nadácie Tesco
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A VÝROK AUDÍTORA
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