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1. PRÍHOVOR
Vážení darcovia, vážená verejnosť,

netreba zdôrazňovať, akú hrá vzdelávanie kľúčovú rolu v našich životoch aj vo vývoji krajiny. Sme 
presvedčení, že bez vzdelaných ľudí, ktorí rozumejú dianiu okolo seba sa naša krajina nemá šancu posunúť 
dopredu. A preto aj nás trápi alarmujúci stav slovenského školstva a zaujímame sa o možnosti podpory 
projektov, ktoré by mohli tento stav zmeniť. 

Tak, ako po minulé roky, aj v roku 2017 bolo prioritným poslaním Nadácie ESET práve vzdelávanie. 
Vzdelávanie moderné a inovatívne. Vzdelávanie, ktoré poskytuje všetkým rovnaké šance: najšikovnejším 
aktívnym študentom a rovnako aj tým, ktorí majú náročnejšie podmienky pre svoj rozvoj. Podporujeme 
rozvoj zručností a vedomostí pre 21. storočie, ako aj osobnostný rozvoj mladej generácie. Uvedomujeme si 
dôležitosť technológií a digitálnych zručností, ktoré budú v budúcnosti kľúčové pre uplatnenie sa na trhu 
práce. 

Pravidelne podporujeme zvyšovanie povedomia o informačnej bezpečnosti, zameraním sa na šírenie 
prevencie počítačovej kriminality medzi deťmi a mládežou, s priamou podporou spolupráce a vzdelávania ich 
pedagógov a rodičov. 

Aj s našou podporou mohlo v roku 2017 združenie AjTyvIT realizovať program Girĺ s Day na pritiahnutie 
dievčat na štúdium IT  a následne pre zamestnanie sa v odbore. 

Obzvlášť hrdí sme na partnerstvo s Komenského inštitútom, inšpiratívneho priestoru pre pedagogických 
lídrov, ktorí sa rozhodli naštartovať zmenu zdola a pozitívnym príkladom zo svojich tried a škôl ukazujú, že 
sa to dá aj „inak“.

„Inak“ a s veľkým úspechom sa dá vyučovať aj matematika a Nadácia ESET stojí za vývojom novej generácie 
učebníc matematiky pre základné školy podľa metódy prof. Hejného. Jednota slovenských matematikov tak 
okrem samotného vývoja učebníc, ktoré fi nancujeme, môže s našou podporou zastrešiť aj školenia učiteľov 
k novým učebniciam. 

Ani my nechceme ostať pasívni, chceme sa podieľať na veciach verejných a tak budovať lepšiu, občiansku 
spoločnosť. Nadácia ESET pre vytvorenie systémových zmien v spoločnosti podporuje nezávislé mimovládne 
organizácie, ktoré presadzujú pozitívne zmeny, vyvíjajú spoločenský tlak na riešenie pálčivých problémov, 
podieľajú sa na kontrole správy vecí verejných a ktoré volajú po zvýšení transparentnosti a efektívnosti 
vynakladania verejných zdrojov. Sme každoročným partnerom Novinárskej ceny s cieľom vytvárania fóra 
kvalitnej žurnalistiky a podpory štandardov novinárskej práce. 
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Svoju nesmiernu užitočnosť a potrebnosť nám dennodenne dokazujú aj malé občianske združenia, ktorých 
existencia mnohokrát závisí najmä od malých fi nančných darov jednotlivcov. Okrem iných sme práve takéto 
neziskovky podporili školeniami v oblasti PR a marketingu, aby sa naučili správne osloviť a komunikovať 
so svojou cieľovou skupinou. Aby sme ich v získaných  zručnostiach ešte viac podporili, prispievame 
a dorovnávame ich úspešné crowdfundingové kampane na portáli dobrakrajina.sk, ktorého hlavným 
partnerom je práve naša Nadácia ESET.

V roku 2017 sme opäť otvorili Zamestnanecký grantový program s cieľom podporiť zamestnancov Esetu 
v ich spoločensko-zodpovedných projektoch, resp. v projektoch, kde sa dlhodobo angažujú. Sme radi, že z 
roka na rok zamestnaneckých projektov pribúda a my môžeme aj vďaka 2% podielu dane z príjmov našich 
zamestnancov, ktoré sa rozhodli venovať Nadácii ESET, takto podporiť aktívnych zamestnancov ESETu v ich 
dobrovoľníckych aktivitách.  

V mene Nadácie ESET by som sa chcela poďakovať všetkým organizáciám, s ktorými sme mohli v roku 2017 
spolupracovať, ako aj konkrétnym ľuďom, ktorí sa v nich angažujú. S ich nadšením pre zmeny k lepšiemu 
sme tak spolu realizovali množstvo inovatívnych nápadov a výnimočných projektov, ktoré veríme, že budú 
mať svoje pokračovanie aj v nasledujúcich rokoch.

Lucia Marková
členka správnej rady Nadácie ESET



O NADÁCII
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2. ÚČEL A CIELE NADÁCIE
Zriaďovacou listinou zo dňa 18. 11. 2011 zriadil zakladateľ ESET, spol. s r.o.,  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 
IČO: 31 333 532, nadáciu s názvom „Nadácia ESET“. 

Nadácia bola Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zapísaná do registra nadácií dňa 30.12.2011 pod č. 
203/Na-2002/1013, čím nadácia vznikla. Rozhodnutie o vzniku nadácie bolo nadácii doručené dňa 5.1.2011.

Verejnoprospešným účelom nadácie je propagácia a podpora:

a. počítačovej bezpečnosti
b. rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt
c. realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
d. ochrany a tvorby životného prostredia
e. zachovania prírodných hodnôt
f. ochrany zdravia 

g. ochrany práv detí a mládeže
h. rozvoja školstva, vedy, vzdelania
i. rozvoja  telovýchovy a športu
j. rozvoja občianskej spoločnosti

k. rozvoja podnikateľského prostredia
l. plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli 

v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou či ťažkou 
životnou situáciou

m. humanitárnych aktivít

Hodnota nadačného imania: 6 638,00  EUR
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3. ORGÁNY NADÁCIE
Orgánmi nadácie sú trojčlenná správna rada, správca nadácie a dozorná rada.

Správca nadácie k 31.12.2017: 

Správna rada nadácie ku 31.12.2017:

Dozorná rada ku 31.12.2017:

Konanie menom nadácie: Činnosť nadácie riadi správca nadácie, ktorý koná v jej mene. Správca   
 nadácie rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom  
 alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov nadácie.

Peter Kováč

Lucia Marková

Lucia Talapková

Pavel Luka

Jana Michaláková

Miroslav Trnka, predseda

Milan Masaryk
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ČINNOSŤ NADÁCIE
 V ROKU 2017
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4. ČINNOSŤ NADÁCIE
 V ROKU 2017
Rok 2017 bol siedmym rokom činnosti Nadácie ESET. Nadácia ESET zastrešuje fi lantropické a charitatívne 
aktivity svojho zriaďovateľa - spoločnosti ESET, spol s r.o.. Rozvíja a realizuje aktivity orientované najmä 
na oblasť vzdelávania a podpory školstva, zlepšenie verejnej správy a jej efektivity, oblasť zdravotníctva a 
sociálnych služieb.

Výrok audítora a účtovná závierka nadácie je Prílohou č. 1 tejto výročnej správy.

5. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA  
 NADÁCIE ZA ROK 2017
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6. PREHĽAD PRÍJMOV NADÁCIE
Celkové príjmy nadácie za rok 2017 dosiahli výšku 383 880,00 EUR. Z celkovej sumy výnosov nadácie z 
príspevkov od právnických osôb tvorili príspevky a dary prijaté od zakladateľa - spoločnosti ESET, spol. s r. 
o. sumu 102 911,00 EUR. Príspevky/dary prijaté od slovenských fyzických osôb  v roku 2017 boli vo výške 13 
027,00 EUR. 

Nadácia bola v roku 2016 prijímateľom podielu zo zaplatenej dane.  Z asignačnej časti dane za rok 2015 bolo 
do 31.12.2016 použitých 271 981,28 EUR a do 31.12.2017 bolo použitých 125 015,17 EUR. 

Nadácia v roku 2017 bola  prijímateľom podielu zo zaplatenej dane, pričom výška prijatej sumy bola
390 973,52 EUR. Do 31.12.2017 bolo z tejto sumy použitých 134 170,00 EUR, zvyšok bude použitý do 
31.12.2018.

Tabuľka č.1  Zdroje príjmov nadácie

Nadácia ESET prijala v roku 2017 dary a príspevky od organizácií a fyzických osôb vo výške  115 938,00  EUR. 
Darcovia, ktorí nadácii poskytli dar v hodnote prevyšujúcej 331 EUR, sú uvedení v Tabuľke č. 2

Tabuľka č. 2  Prehľad príspevkov od organizácií a fyzických osôb prevyšujúcich 331 €.

Zdroj / pôvod daru Slovenská republika

Darcovia (podrobnejšie bod 7 výročnej správy) 115 938,00 EUR

Asignačná časť dane 2016 390 973,52 EUR

Iný príjem (úroky z BÚ, kurzové zisky a pod) 0 EUR

7. PREHĽAD O DARCOCH

Organizácia Účel Výška daru v EUR

ESET, spol. s r.o. Nadačná činnosť 102 911,00

Peter Paško Nadačná činnosť 5 000,00

Richard Marko Nadačná činnosť 7 150,00

Maroš Grund Nadačná činnosť 642,00

Celkom 115 703,00
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PREHĽAD 
POSKYTNUTÝCH 
PROSTRIEDKOV
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8. PREHĽAD POSKYTNUTÝCH 
PROSTRIEDKOV V ROKU 2017
Nadácia ESET v roku 2017 poskytla fi nančné dary organizáciám a fyzickým osobám vo výške 527 973,00 
EUR.  Celková suma prostriedkov nadácie, ktoré boli v roku 2017 poskytnuté, bola 527 973,00 EUR, 
podporených bolo dovedna 103 projektov, z toho:

V oblasti VZDELÁVANIA - 54 projektov v celkovej hodnote 342 787,57 EUR

V oblasti BUDOVANIA LEPŠEJ SPOLOČNOSTI - 20 projektov v celkovej hodnote 113 832,43 EUR

V oblasti ZDRAVOTNÍCTVA A CHARITY - 15 projektov v celkovej hodnote 46 642,00 EUR

ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM - 14 projektov zamestnancov ESETu v celkovej hodnote 24 
711,00 EUR

Zoznam prijímateľov fi nančnej podpory je verejne dostupný na www.nadaciaeset.sk, účel použitia podielu 
zaplatenej dane z príjmov zverejňujeme v Obchodnom vestníku SR.

Tabuľka č. 3 Prehľad poskytnutých prostriedkov:

BUDOVANIE LEPŠEJ SPOLOČNOSTI

Príjemca Spôsob použitia  príspevku Výška príspevku

Inštitút pre dobre 
spravovanú spoločnosť

Inštitút použil príspevok na projektový manažment (spolupráca a 
komunikácia s dobrovoľníkmi, analytikmi a médiami, vytváranie 
čiastkových publikovaných analýz, online marketing a pod.) 
senior analytika pre kontrolu práce stážistov a dopĺňanie 
analýz, metedológa pre 2. stupeň uistenia sa o presnosti analýz, 
kontrolu správnosti rýchlych analýz a komentárov na uchovanie 
spoľahlivosti výsledkov a update webstránky.

5 000,00

Nadácia Pointis
Nadácia použila fi nančný dar na podporu aktivít Fondu pre 
transparentné Slovensko v roku 2018.

10 000,00

Nadácia Pointis

Nadácia použila príspevok na priamu podporu neziskových 
organizácií zaradených na dobrakrajina.sk, administratívne 
náklady na spracovanie zmlúv a kontrolu zdokladovaných 
marketingových výdavkov.

6 000,00
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Príjemca Spôsob použitia  príspevku Výška príspevku

Slovenská aliancia pre 
inovatívnu ekonomiku

Projekt SMARTA a konferencia DANUBE VALLEY 
INNOVATION CLUSTER - Slovenská aliancia pre inovatívnu 
ekonomiku použila príspevok na koordinačné a propagačné 
aktivity v rámci projektu SMARTA a na konferenciu Danube 
Valley Innovatioon Cluster. SMARTA je neformálne združenie 
vzdelávacích organizácií, ktoré má za cieľ rozvíjať podnikateľské, 
líderské, technologické a digitálne zručnosti mladých a podporiť 
ich pri realizácii ich podnikateľských nápadov. Aktivity SMARTA 
spočívajú v koordinovanej propagácii rozvojových príležitostí 
k cieľovej skupine žiakov a študentov, vytváraní win-win 
spoluprác medzi jednotlivými členmi SMARTA a rozvoji a 
škálovaní aktivít jednotlivých organizácií SMARTA. Druhým 
podporeným projektom je 2-dňová konferencia Danube Valley 
Innovation Cluster Kick O�  2017 a na zatraktívnenie programu 
Danube Valley Innovation Cluster pre prilákanie dôležitých 
kľúčových hráčov z oblasti inovatívnej ekonomiky.

10 000,00

Inštitút pre verejné 
otázky

Inštitút použil príspevok na metodologickú prípravu a prípravu 
dátových podkladov, štatistické spracovanie a analýzu, prípravu 
tabuliek a grafov, vypracovanie záverečnej správy a medializáciu 
projetku „Mladí ľudia a riziká extrémizmu“.

3 000,00

WASCO - družstvo
Družstvo použilo príspevok na nákup zariadenia a náradia 
potrebného pre chod a údržbu práčovne a žehliarne, notebook 
pre vedúcu prevádzky a iné náradie.

4 650,00

Slovensko.Digital

Slovensko.Digital použilo príspevok na rozvoj aktivít 
Slovensko.Digital - mzdové náklady pracovníkov a externých 
spolupracovníkov združenia, náklady spojené s prípravou a 
realizáciou mediálnych a komunikačných kampaní, náklady 
spojené s rozširovaním projektu ekosystém.slovensko.digital a 
na prevádzkové náklady združenia.

10 000,00
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Príjemca Spôsob použitia  príspevku Výška príspevku

Centrum pre otvorenú 
politiku

Projekt „Rozvoj schopností a zručností rómskeho poslanca 
II“ - Centrum pre otvorenú politiku v spolupráci s NDI (National 
Democratic Institute) pokračovalo v realizácii projektu 
vzdelávania rómskych komunálnych poslancov: Rozvoj 
schopností a zručností rómskeho poslanca II, ktorý bol 
podporený Nadáciou Eset. Na druhom odbornom workshope 
pre poslancov z okresu Košice, Košice – okolie a Prešov sa rómski 
poslanci oboznámili s témou „Sociálny aktivizmus a sociálne 
podnikanie v obci“. V Raslaviciach sa mali zúčastnení možnosť 
oboznámiť s realizáciou sociálneho podnikania a skvalitnenia 
života v obci.

2 000,00

Združenie rómskych 
detí a mládeže

Združenie použilo príspevok na honorár hudobných skupín a 
lektorov, na materiálno-organizačné zabezpečenie podujatí 
„Odmietnime rasizmus a antisemitizmus“, prenájom priestorov 
a technického zabezpečenia, fotogratické služby, honorár 
technikovi, náklady na propagačné materiály a publicitu, 
občerstvenie účinkujúcim a účastníkom podujatia.

2 110,00

INESS - Inštitút 
ekonomický a 
spoločenských analýz

Inštitút použil príspevok na fi nancovanie zlepšenia 
infraštruktúry - nákup VolPu telefónu pre využitie na 
webináre pre učiteľov, predplatenie online sprostredkovacích 
webinárových služieb, aktualizácia obsahu webu, príprava a tlač 
bločka „Účet za služby štátu“.

5 000,00

Transparency 
International Slovakia

Združenie použilo príspevok na materiálno-technické 
zabezpečenie a organizáciu workshopov pre aktívnych 
občanov v súdnictve, zdravotníctve a školstve, mzdové náklady 
koordinátorov workshopov a výskumníkov pri výskume a riešení 
aktuálnych prípadov.

5 000,00
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Príjemca Spôsob použitia  príspevku Výška príspevku

Slovensko.Digital

Projekt Red.Flags - občianske združenie Slovensko Digital 
je zamerané na zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu 
na Slovensku. Jeho cieľom je, aby digitálne služby štátu boli 
jednoduché, dávali zmysel a mali normálne ceny. Tlačí na 
zvýšenie transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných 
zdrojov, ako aj participáciu odbornej verejnosti pri elektronizácii 
verejnej správy. V postojoch a návrhoch sa inšpiruje 
skúsenosťami krajín, ktoré sú na popredných miestach kvality 
elektronizácie verejnej správy. Nadácia ESET podporila združenie 
Slovensko.digital, pretože rovnako veríme, že Slovensko má 
potenciál využiť tieto skúsenosti vo svoj prospech a zaradiť sa k 
svetovým lídrom v tejto oblasti.

Finančný príspevok bol použitý na rozvoj investigatívnej 
činnosti – prvú fázu projektu Red Flags, ktorým združenie 
začalo systematickejšie pristupovať k investigatíve štátnych 
projektov. Pripravila a zverejnila sa metodika a model 
hodnotenia kvality štátnych IT projektov a začalo sa s 
hodnotením tých vznikajúcich. Do konca roka 2017 bolo touto 
metodikou zhodnotených približne 20 štátnych projektov. 
Zároveň sa štrukturovanejšie pristúpilo k práci s dobrovoľníkmi 
v tejto oblasti a v rámci projektu bol vybudovaný tím 
hodnotiteľov. Dobrovoľnícke aktivity sme posilnili aj expertnými 
dobrovoľníkmi z radov zamestnancov ESETu, nakoľko 
spoločnosť ESET sa stala členom Ligy výnimočných združenia 
slovensko.digital.

10 000,00

VIA IURIS

Združenie použilo príspevok na pokrytie práce právnych 
expertov na legislatíve a právnom poradenstve a na nákup 1 ks 
notebooku potrebného pre komunikáciu v súvislosti s projektom 
„Demokracia, ktorá funguje aj v praxi“.

5 000,00
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Príjemca Spôsob použitia  príspevku Výška príspevku

Nadácia Pontis

Foundraisingový portál dobra.krajina.sk - Darcovský portál 
DobraKrajina.sk spravuje Nadácia Pontis od roku 2009 s cieľom 
rozvíjať individuálne darcovstvo. V roku 2017, sa už druhý 
rok za sebou, stala Nadácia ESET hlavným partnerom tohto 
fundraisingového portálu. Spolu s Nadáciou Pontis tak dávame 
bezplatnú možnosť využívať portál viac než 50 neziskovým 
organizáciám z celého Slovenska, pričom práve výberu 
organizácií je venovaná veľká pozornosť. Medzi sledované 
kritériá patria strategické zameranie na riešenie problému alebo 
napĺňanie konkrétnej potreby v komunite, transparentnosť 
použitia darov a fundraisingový potenciál. Projekty sú vyberané 
v rámci štyroch strategických tém, ktorých riešenie je pre 
Slovensko kľúčové z hľadiska rozvoja a posunu vpred. Týmito 
témami sú vzdelávanie, chudoba, boj proti korupcii a radostnejší 
život, v rámci ktorej podporujeme projekty zamerané na pomoc 
zdravotne a sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva. 
Možnosť fundraisovať malým organizáciám v regiónoch dáva 
sekcia Katapult. Všetky neziskové organizácie dostávajú 
špeciálnu podporu vo forme vzdelávania, konzultácií a školení s 
cieľom zvýšiť ich zručnosti pri získavaní prostriedkov. 

Nadácia použije príspevok na náklady spojené s celkovým 
chodom portálu dobrakrajina.sk v roku 2018, na úhradu miezd 
súvisiacich s napĺňaním portálu, administráciou zmlúv a 
verejnej zbierky, kontrolou platieb a školeniami pre neziskové 
organizácie.

15 000,00

Generácia 
3.0 - zmena vo 
vzdelávaní sa už 
deje
Nadácia Pontis
Aj v našej krajine môžu 
byť deti, ktoré chodia 
do školy s radosťou. 
Pridajte sa ku Generácií 
3.0 a pomôžte nám 
mapovať inovatívne 
prístupy a ľudí, ktorí 
zlepšujú vzdelávanie 
na Slovensku. Aj vďaka 
vašim darom bude 
www.generacia30.sk 
užitočným prehľadom 
pre rodičov, expertov, 
aj školy.



17

Príjemca Spôsob použitia  príspevku Výška príspevku

Nadácia Pontis

FÓRUM O FIREMNEJ FILANTROPII - Nadácia použila príspevok 
na pokrytie personálno-technických nákladov podujatia - 
Fóra o fi remnej fi lantropii, ako sú personálne zabezpečenie 
podujatia, pokrytie nákladov za ozvučenie podujatia a 
tlmočenie, fotografovanie, catering a propagáciu podujatia. 
Fórum o fi remnej fi lantropii sa zoberalo viacerými témami: 
donormi a zvýšením ich záujmu o výsledky, ktoré dokážu so 
svojimi peniazmi dosiahnuť,   v oblasti fi lantropie totiž je pre 
objektívne rozhodovanie dôležité vedieť, čo funguje a čo nie. 
Nadácia Pontis v spolupráci s partnermi pripravila podujatie, na 
ktorom účatníci získali inšpiráciu pre sledovanie dopadu CSR 
aktivít a dosahovanie čo najväčšej spoločenskej zmeny. Zároveň 
na podujatí bola predstavená fi lantropická mapa zobrazujúca 
aktuálny stav investícií do fi lantropie na Slovensku.

2 000,00

ART GALLERY
Združenie použilo príspevok na honoráre, náklady na prenájom 
priestorov, grafi cké návrhy plagátov, tlač plagátov a publicitu 
divadla LA KOMIKA.

5 000,00

Štyri živly

Združenie použilo príspevok na honoráre za lektorské úvody, 
ubytovanie pre lektorov a masterclass lektorov, honoráre 
lektorov hudobného workshopu, produkciu a prenájom 
priestorov a občerstvenie a spotrebný materiál pre workshopy a 
tvorivé dielne organizované v rámci letného fi lmového seminára 
4 živly 2017.

2 830,00

TEDxBratislava
Združenie použilo príspevok na pokrytie nákladov na 
organizáciu, ubytovanie a dopravu rečníkov podujatia 
TEDxBratislava s témou „Straty a nálezy“.

5 000,00
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Inštitút pre dobre 
spravovanú spoločnosť

Projekt Demagog.SK - Inštitút použil príspevok na mzdové 
náklady senior analytika, grafi ka a programátora pri 
implementovaní nových funkcionalít na webstránke Demagog.
SK, na nákup licencie datawrapper a fotografi í z fotobánk, na 
poplatky za školenie fundraisingu a online marketingu. Cieľom 
projektu Demagog je kontrola faktických výrokov politikov 
a iných verejne aktívnych osôb, ktoré odznejú v politických 
diskusiách v TV a v iných médiách, prípadne ktoré sú uverejnené 
na profi loch politikov na sociálnych sieťach. Projekt Demagog.SK 
sa usiluje o pozitívnu zmenu — motivovanie mladých ľudí a celej 
spoločnosti, k väčšiemu záujmu o politické dianie a pravdivé 
informácie.

3 242,43

Budúca Generácia 
Európy, o.z. (Future 
Generation Europe)

Projekt BACK FROM ABROAD - FGE použil príspevok 
na organizačno-technické zabezpečenie projektu „Back 
from Abroad“, vrátane nákladov na organizáciu záverečnej 
konferencie „Chceme ťa na Slovensku“. Príspevok bol použitý aj 
na fi nančnú odmenu výhercom súťaže „Back form Abroad“ v 3 
kategóriách. Súťaž Back from Abroad ocenilo eseje s nápadmi zo 
zahraničia, ktoré by mohli byť aplikované na Slovensku. Cieľom 
súťaže bolo inšpirovať sa tým čo inde funguje a priniesť nápad 
na Slovensko. Záverečnej konferencie spojenej s diskusiou sa 
zúčastníl aj COO Palo Luka, ktorý je taktiež členom Správnej 
rady Nadácie ESET. Ocenené nápady majú ambíciu aj následne 
zrealizovať.

3 000,00
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SPy, o.z.

Konferencia PyCon SK 2017 - Združenie použilo príspevok 
na prenájom priestorov pre 2. ročník konferencie PyCon 
SK 2017, dopravu rečníkov na miesto konania konferencie, 
ubytovanie rečníkov, občerstvenie pre účastníkov konferencie 
a výrobu propagačných materiálov. PyCon SK je medzinárodná 
konferencia organizovaná komunitou nadšencov a 
podporovateľov programovacieho jazyka Python. Je určená 
každému, kto s týmto programovacím jazykom pracuje 
profesionálne, alebo sa s ním ešte len zoznamuje.

1 500,00

Obec Lúka 
Obec použila príspevok na nákup softwaru pre potreby výučby 
na základnej škole Lúka.

1 000,00

Jednota slovenských 
matematikov a fyzikov, 
pob. Žilina

Združenie použilo príspevok na organizačné a materiálne 
zabezpečenie korešpodenčného seminára SEZAM - pobytové 
náklady účastníkov a organizátorov na sústredeniach riešiteľov, 
organizátorov, náklady korešpondenčnej časti a propagáciu 
súťaží SEZAM a SEZAMKO, odmenu hospodárovi pobočky a 
spoluprácu pri iných aktivitách.

15 000,00

Slovenská matematická 
spoločnosť pri JSMF

Spoločnosť použila príspevok na zaplatenie dvoch víkendových 
školení MaMat pre učiteľov matermatiky 1.stupňa ZŠ a na tlač a 
distribúciu slovenskej a anglickej verzie učebníc s autormi. Časť 
bola použitá na dotlač materiálu "Archív Víta Hejného I".

20 000,00
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Aj Ty v IT, o.z.

Girĺ s Day 2017 - Celosvetový deň žien v IT, ktorý sa každoročne 
koná štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci.  

Cieľom Girl‘s Day je motivovať dievčatá k výberu IT smeru 
štúdia a následného zamestnania v danom odbore. Zároveň 
pracuje na zmene negatívnych stereotypov v spoločnosti, ktoré 
informatiku radia medzi čisto mužské domény, kde ženy nemajú 
svoje miesto. Každý zapojený podnik vytvoril pre dievčatá 
určitý počet miest, na ktoré sa vopred registrovali. Iniciatíva Aj 
Ty v IT dlhodobo pracuje na podpore dievčat v oblasti techniky 
a IT. Ich aktivity umožnili zvýšiť počet študentiek na Fakulte 
informatiky a inf. technológií STU v Bratislave z 3 na 10 %, ako i 
na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej university z 5 na 10 %. 
Ako uviedla riaditeľka združenia Petra Kotuliaková: „Dievčatá sú 
rovnako šikovné ako chlapci. Nemôžeme si ďalej dovoliť strácať 
ich talent a potenciál. Chýba nám príliš veľa informatikov a ženy 
sú skvelé v tejto oblasti. Preto ich sem musíme dostať.“

Na realizáciu štvrtého ročníka Girĺ s Day fi nančne prispela 
Nadácia ESET a stredoškolské dievčatá strávili Girĺ s Day aj v 
spoločnosti ESET.

2 000,00

HOERE, s.r.o.

Spoločnosť použila príspevok na autorskú tvorbu učebnice 
programovania v jazyku Python "Python pre stredné školy", 
jazykovú a štylistickú korektúru učebnice, recenzný posudok 
učebnice, marketing a distribúciu učebnice cieľovej skupine a 
manažment projektu.

7 500,00

Manageria
Združenie použilo príspevok na náklady spojené s fungovaním 
projektu Teach for Slovakia v školskom roku 2016/2017.

25 000,00
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Inštitút pre aktívne 
občianstvo

„Projekt Školy, ktoré menia svet“ - Nadácia ESET podporila 
tvorbu a vydanie príručky Školy, ktoré menia svet, ktorá je 
určená pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov 
a ich žiakov a žiačky na základných a stredných školách na 
celom Slovensku. Prostredníctvom zavádzania interaktívnych 
a zážitkových metód a prvkov kreatívneho a zábavného 
neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov a do 
ponuky extrakurikulárnych školských aktivít, podnecuje u žiakov 
a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, 
mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne 
hodnoty, empatiu, občianske povedomie o fungovaní štátu, 
občiansku angažovanosť a zodpovednosť. Vydanie príručky 
sprevádzalo aj prvé z pripravovanej série školení pre učiteľov. 

Príručka je spolu s ďalšími materiálmi k dispozícii na webe 
inštitútu.  V školskom roku 2017/2018 sa do projektu zapojilo 20 
škôl zo 14 miest po celom Slovensku, 54 učiteľov a učiteliek a až 
6500 žiakov.

2 000,00

Manageria

Združenie použilo príspevok na náklady spojené s účasťou 
výherných tímov regionálnych kôl súťaže FISRT LEGO League 
na semifi nále v Debrecíne - štartovné, cestovné, ubytovacie a 
stravovacie náklady.

2 000,00

HARPÚNA

Združenie použilo príspevok na mzdové náklady pri 
implementácii odborníkov z praxe do vyučovacieho procesu 
základných a stredných škôl v žilinskom kraji a materiálno-
technické zabezpečenie učební.

10 000,00
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Veda nás baví, n.o.

Vedecký veľtrh 2017 - V septembri 2017 sa na námestí NC 
Eurovea v Bratislave otvorili brány už 2. ročníka Vedeckého 
veľtrhu. Ide o celodenným program, v rámci ktorého sú 
rôzne oblasti vedy a výskumu prezentované zaujímavou a 
interaktívnou formou. Určený je najmä pre deti a mládež 
školského veku, no zaujímavý bol aj pre pedagógov, rodičov 
a širokú verejnosť. Cieľom podujatia je povzbudenie záujmu 
slovenskej mládeže o význam vedy v každodennom živote a 
prípadnú budúcu kariéru vo vedeckých odboroch 

O zaujímavý a zábavný program plný pokusov a interaktívnych 
exponátov sa tohto roku postaralo viac ako 50 vystavovateľov, 
vrátane spoločnosti ESET. V rámci podpory výučby a rozvoja 
vedy a techniky na Slovensku, projekt fi nančne podporila aj 
Nadácia ESET. 

Stánok ESETu ponúkal demonštrácie útokov hackerov. 
Spolu s partnermi OZ PREVENTISTA a OZ TROJSTEN pripravil 
prezentácie na tému IT bezpečnosti a bezpečného sa správania 
na internete, ktoré obohatil predstavením jednoduchých 
programov na rozvoj analytického myslenia, či zaujímavými 
fyzikálnymi pokusmi.

4 000,00

TROJSTEN, KZVI, FMFI 
UK, Mlynská dolina

Združenie použilo príspevok na pokrytie nákladov spojených s 
organizáciou vzdelávacích aktivít, prevádzkových a rozvojových 
nákladov organizácie a nákup materiálu spojeného s prípravou 
vzdelávacích aktivít.

25 000,00

Preventista - združenie 
pre bezpečnosť a 
prevenciu

Združenie použilo príspevok na správu webového portálu 
preventista.sk, na organizáciu diskusií, prezentácií a iných 
aktivít pre deti a mládež na školách, seminárov, konferencií a 
workshopov pre učiteľov, na vydávanie vlastných odborno-
náučných publikácií.

2 000,00
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Slovenská asociácia pre 
informačnú bezpečnosť 
(SASIB)

Asociácia použila príspevok na organizáciu konferencie 
"Informačná bezpečnosť 2017" vrátane prípravy a tlače zborníka 
z konferencie.

1 000,00

Truc sphérique, o.z.

Združenie použilo príspevok na náklady spojené s realizáciou 
sprievodného programu pozostávajúceho z prednášok, 
workshopov, diskusií, komentovaných priehliadok a umeleckých 
performance.

2 000,00

Partneri pre sociálny 
rozvoj a pomoc

Združenie použilo príspevok na realizáciu 4-dňových školení 
"Štart do života" pre mladých ľudí v detských domovoch na 
Slovensku - pokrytie nákladov na cestovné a odmien pre 
lektorov.

2 000,00

Dejme dětem šanci 
o.p.s.

Spoločnosť použila príspevok na pokrytie nákladov na víkendové 
stretnutie s prednáškami a workshopmi usporadúvané pre 
študentov zaradených do "Stipendijního programu", ktorý je 
súčasťou projektu "Pomoz mi do života...".

         1 537,57

Združenie 
korešpondenčného 
šachu Slovenskej 
republiky

Združenie použilo príspevok na organizáciu súťaží jednotlivcov a 
družstiev v Slovenskej republike a na podporu reprezentačných 
družstiev na ME a MS.

5 000,00

Technická univerzita v 
Košiciach

Univerzita použila príspevok na úhradu cestovných a 
ubytovacích nákladov pre externých prednášajúcich v 
kreatívnom priestore Centra hospodárskej informatiky, 
výdavkoch súvisiacich s organizáciou workshopov a prednášok 
a nákladov na cestovné pre realizáciu worskhopov mimo 
priestorov CHI.

3 500,00

Junior Achievement 
Slovensko

Organizácia použila príspevok na náklady spojené s organizáciou 
"Innovation & Creativity Camp" - prenájom priestorov a techniky, 
občerstvenia, cien pre víťazov súťažných tímov, cestovných 
nákladov a ubytovania, marketingu, manažmentu a PR ku 
projektu.

2 000,00

Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, 
o.j. FIIT STU

Škola použila príspevok na podporu doktorandského štúdia v 
ak.roku 2017/2018, podporu výskumu a vzdelávania cez pozíciu 
postdoc.

30 000,00

Slovak Startup, o.z.

Združenie použilo príspevok na mzdové a cestovné náklady pre 3 
štážistov/ambasádorov, ktorí sa budú zúčastňovať relevatných 
podujatí v 3 regiónoch Slovenska a náklady na marketing 
projektu.

3 000,00
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FLL Slovensko, o.z.

10. ročník FIRST LEGO League - v  decembri 2017 až v januári 
2018 sa na Slovensku ukončili regionálne turnaje jubilejného 10. 
ročníka medzinárodnej súťaže FIRST LEGO League (FLL), ktorej 
hlavným partnerom je aj Nadácia ESET. First Lego League je 
celosvetový program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére 
a hravým spôsobom podporiť u detí a mládeže záujem o vedu a 
technológie. Okrem postavenia robota a jeho naprogramovania 
na zadané „misie“, musia deti spracovať aj zadanú výskumnú 
úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie 
zábavným, spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto 
spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím 
každý rok na nových úlohách, s použítím obmedzených zdrojov. 
Aktuálnou témou bolo HydroDynamics – voda a všetko s ňou 
spojené – ako ju nájsť, prepravovať, používať či zlikvidovať. 

Postupujúce tímy z regionálnych slovenských kôl pocestovali 
na semifi nále do Poľska. Na sedem regionálnych turnajov bolo 
registrovaných 89 tímov so žiakmi vo veku 9-16 rokov. Do súťaže 
sa prvýkrát zapojil aj ESET FirstLegoLeague Team, zložený z detí 
zamestnancov ESET.

10 000,00

Bilingválne gymnázium 
C. S. Lewisa 

Škola použila príspevok na nákup a inštaláciu zábradlia v 
centrálnom priestore školy, na nákup stoličiek pre školu.

5 000,00

JCI - Slovensko
Organizácia použila príspevok na letenku a pobyt slovenského 
víťaza súťaže "Študentská podnikateľská cena 2017" na 
celosvetovom fi nále Global Student Enterpreneur Award 2017.

2 500,00
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Budúca Generácia 
Európy, o.z. (Future 
Generation Europe)

Združenie použilo príspevok na technické zabezpečenie 
realizácie Tréningového víkendu určeného účastníkom podujatia 
(strava, ubytovanie, pracovné pomôcky, organizácia programu), 
technické zabezpečenie spoločného stretnutia mentees za 
účelom oboznámenia sa s fungovaním projektu a samotného 
mentoringu, stretnutie mentorov a technické zabezpečenie 
stretnutia, záverečné vyhodnotenie celého ročníka projektu, 
propagačné materiály a promo kampaň programu.

3 000,00

Slovenská technická 
univerzita v Bratislave 
(STU), Univerzitný 
technologický inkubátor 
STU - InQb, organizačná 
časť STU bez právnej 
subjektivity

Škola použila príspevok na úhradu svojich prevádzkových 
nákladov - nákladov na správu a údržbu budovy, v ktorej má 
Univerzitný technologický inkubátor svoje priestory, energie a 
mzdové náklady pracovníkov. 20 000,00

ZŠ s VJM A. M. Szencziho 
v Senci

Škola použila príspevok na nákup sady LEGO Education WeDo 
2.0 - kombinácie hardvéru a softvéru pre praktické projekty a 3 
sád Lego Mindstorms EV3.

1 000,00

Nadácia otvorenej 
spoločnosti - Open 
Society Foundation 
(NOS-OSF)

Nadácia použila príspevok na prípravu a realizáciu 13. ročníka 
súťaže Novinárska cena, na fi nančné ocenenie víťazov a 
koordinátora projektu.

5 000,00

Manageria
Združenie použila príspevok na náklady projektu Teach for 
Slovakia v školskom roku 2017/2018.

50 000,00

1. súkromné 
gymnázium v Bratislave

Škola použila príspevok na úhradu cestovných a ubytovacích 
nákladov lektora na realizáciu 15 školení v rôznych regiónoch 
SR.

1 500,00

Mladiinfo Slovensko
Združenie použilo príspevok na podporu podujatia Konferencia 
"Na káve s možnosťami" v Košiciach, welcome tašky a 
občerstvenie.

500,00

.týždeň - fond pre 
kvalitnú žurnalistiku 
o.z.

Združenie použilo príspevok na obsahové a projektové riadenie a 
odmenu redaktora prílohy. 5 000,00

Digitálna inteligencia

Združenie použilo príspevok na výrobu motivačného videoklipu 
podporujúceho zodpovednú reakciu na hejt online, školenie 
aktivistov k nenávistným prejavom online a manažment 
projektu.

3 000,00
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Univerzitný 
technologický inkubátor 
STU - InQb, organizačná 
časť STU bez právnej 
subjektivity

TECH INNO DAY 2018 - TECH INNO DAY je networkingové 
podujatie približujúce svet inovácií, nových technológií a start-
upovej scény. Na podujatí prezentovali účastníci svoje projekty 
a následne boli najlepšie projekty ocenené. Škola použila 
príspevok na technicko-organizačné náklady podujatia TECH 
INNO DAY 2018 - prenájom priestorov s technickým vybavením, 
odmena pre moderátora, spoluorganizátorov, hostesky, video a 
foto záznam z podujatia, workshop pre prezentačné zručnosti 
vystavujúcich. 

6 000,00

Diagnostické centrum 
Lietavská Lúčka

Centrum použilo príspevok na nákup 4 ks počítačov HP do IT 
učebne diagnostického centra.

2 380,00

Satori, s.r.o.

Spoločnosť použila príspevok na odmeny pre výhercov súťaží 
a pokrytie prevádzkových nákladov podujatia "Demobit 2018 
Resonation" (odmena pre moderátora, ozvučenie, stream, 
náklady na tlač, občerstvenie).

2 500,00

Občianske združenie 
LIVING MEMORY

Združenie použilo príspevok na cestovné, mzdové a ubytovacie 
náklady pre externých prednášateľov, náklady na projektový 
manažment, interného školiteľa a účtovníctvo.

1 000,00

Centrum pre podporu 
neformálneho 
vzdelávania, o.z.

Združenie použilo príspevok na zabezpečenie materiálu, 
prípravu, grafi cké návrhy a tlač publikácie, propagačných 
materiálov a zabezpečenie cestovných nákladov, prenájom 
priestorov ku konferencii "(Ne)bezpečne v sieti" a komunikačné 
náklady.

2 500,00

Slovenská technická 
univerzita

Škola použila príspevok na nákup SCIO NIR senzora s 
príslušenstvom.

350,00
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Learn2Code, o.z.
Združenie použilo príspevok na náklady spojené s vývojom a 
customizáciou hry GalaxyCodr za účelom súťaže.

10 000,00

Inštitút pre aktívne 
občianstvo

Združenie použilo príspevok na organizáciu zážitkového 
vzdelávacieho seminára pre učiteľov (odmena lektorom, 
tréningových priestorov, ubytovania a stravy pre účastníkov 
tréningu, mzdové náklady projektového koordinátora, cestovné 
a spotrebný materiál).

4 200,00

GINGERS academy
Združenie použilo príspevok na výrobu multimediálneho 
e-learningového kurzu - grafi cké, animované a interaktívne 
edukačné časti a animované edukačné tutoriály.

2 000,00

Imaginárium, o.z.
Združenie použilo príspevok na náklady spojené s organizáciou 
festivalu Sensorium (honoráre realizátorov workshopov).

2 000,00

Gymnázium vo Vranove 
nad Topľou

Škola použila príspevok na krytie dopravných nákladov do a z 
miesta súťaže v Novom Mexiku, náklady spojené s ubytovaním 
na mieste súťaže "RoboRAVE International 2018".

2 000,00

In Vivo, o.z.
Združenie použilo príspevok na preplatenie nákladov 
vzniknutých v súvislosti s usporiadaním prednášok "To naj z 
vedy" (cestovné, ubytovanie, strava a honorár pre lektora).

1 120,00

OZ INFANZIA

Združenie použilo príspevok na nákup 2 ks včielky Bee-bot, 1 ks 
podložky abeceda pre bee-bot, 1 ks podložky pre bee-bot farba a 
tvary, 4 ks notebookov, 1 ks dataprojektoru, 1 ks premietacieho 
plátna prenosného, 1 ks tlačiarne, 1 ks sieťového dátového 
úložiska, 1 ks pevného disku.

2 000,00

Združenie mladých 
Rómov, o.z.

Združenie použilo príspevok na náklady spojené s organizáciou 
vzdelávacieho víkendu (lektorské služby, ubytovanie a strava pre 
účastníkov školenia), nákup počítača s operačným systémom a 
antivírusom a fotoaparát.

2 000,00

Spojená škola 
internátna

Škola použila príspevok na nákup interaktívnej tabule, 
projektora, notebooku a výučbových programov Stiefel.

1 900,00

Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky 
Univerzita Komenského 
v Bratislave

Škola použila príspevok na nákup troch druhov stavebníc, každú 
stavebnicu v počet 7ks: Sphero Mini, Ozobot EVO a Edison robot 
a 7ks tabletov s klávesnicou.

3 900,00

Základná škola s 
materskou školou 
Pliešovce

Škola použila príspevok na nákup sedacích vakov a kníh v 
anglickom jazyku. 400,00
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Budúca Generácia 
Európy, o.z. (Future 
Generation Europe)

Projekt Mini-Erasmus - FGE použilo príspevok na organizačno-
technické zabezpečenie projektu Mini-Erasmus vrátane 
workshopov a pridružených eventov k projektu - prenájom 
miestnosti, nákladov na fotografa a kameramana, zhotovenie 
visačiek na krk, welcome balíčky, roll-upy a náklady na 
spropagovanie projektu. Mini-Erasmus je štvordňový projekt, 
kde majú stredoškoláci príležitosť vyskúšať si aké je to byť 
vysokoškolákom. Cieľom projektu je ukázať stredoškolákom, že 
sa oplatí zaujímať sa o svoju budúcnosť a poskytnúť komplexné 
informácie týkajúce sa vysokoškolského štúdia.

2 000,00

Spoločnosť na pomoc 
osobám s autizmom v 
Prievidzi

Združenie použilo príspevok na nákup softwarového riešenia 
Newron, nákup 2 ks TV Sony Bravia a 2 ks Xbox One s Kinectom. 1 800,00

Bilingválne gymnázium 
C. S. Lewisa 

Škola použila príspevok na výrobu videí zverejňovaných v 
pravidelných intervaloch počas školského roka 2017/2018, 
na prípravu, spracovanie a zverejnenie 10 blogov, nákup PC 
vhodného na spracovávanie videí.

1 500,00

K-7 psovodi - záchranári 
Slovenskej republiky

Združenie použilo príspevok na prípravu fotografi í 
(vysokokvalitné pláno natiahnuté na drevenom ráme), prenájom 
výstavných priestorov a nákladov na občerstvenie na vernisáži.

1 500,00

Občianske združenie 
Odyseus

Združenie použilo príspevok na zabezpečenie umývateľnej 
a dezinfi kovateľnej podlahy, príslušenstva a náradia k nej, 
umývateľnej a dezinfi kovateľnej farby na steny príslušenstva na 
maľovanie, zariadenie bezpečného priestoru centra a fólie na 
okná pre funkciu ochrany identity klientov.

1 500,00
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Občianska 
cykloiniciatíva Banská 
Bystrica

Kampaň DO PRÁCE NA BICYKLI - Združenie použilo príspevok 
na náklady na zlepšenie systému evidencie o najazdených 
kilometroch, kde sa okrem existujúceho systému vytvorili 
aj kompatibilné mobilné aplikácie a vylepšil sa systém pre 
koordináciu lokálnych koordinátorov kampane a fi remných 
koordinátorov. Kampaň Do práce na bicykli motivuje aby 
zamestnanci uprednostnili cyklo-dopravu pred automobilmi.

3 000,00

OZ Bublina

Združenie použilo príspevok na úhradu materialných 
nákladov, personálnych nákladov a zážitkového zabezpečenia 
zastrešujúce nasledovné akcie "Do nekonečna a ešte ďalej 
2017" - 12dňový táborový pobyt, víkendový pobyt v Tatrách 
a víkendový pobyt zameraný na tematiku poskytovania prvej 
pomoci.

2 000,00

OZ Pre našu školu
Združenie použilo príspevok na nákup herných prvkov na 
novovybudované ihrisko, úhradu montáže a dopravy.

1 639,00
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Iniciatíva Naše Karpaty, 
o.z.

CYKLOSTOJAN NA ŽELEZNEJ STRUDNIČKE - Združenie použilo 
príspevok na nákup a montáž cyklostojana Mantis v lokalite za 
parkoviskom pri Partizánskej lúke v Bratislave. Cyklostojan je 
pre verejnosť a jeho súčasťou je náradie, ktoré môžu využívať 
cyklisti.

1 272,00

Mareena
Združenie použilo príspevok na čiastočnú úhradu materiálneho 
vybavenia, prípravy a otvorenie Komunitného centra Mareena, 
realizáciu komunitných aktivít.

2 000,00

OZ Žime krajšie

Združenie použilo príspevok na úpravu dopadovej plochy pod 
lezeckou preliezkou, na práce na odstránení nebezpečných 
vytŕčajúcich múrikov pod šmýkačkou, nákup a výsadbu zelene a 
nákup farby na nové nátery lavičiek detského ihriska.

1 500,00

OZ Francesco

Združenie použilo príspevok na mzdové náklady troch 
zamestnancov Komunitného centra Bunky, ktorí dlhodobo 
vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť s rómskymi deťmi a 
mládežou a terénnu sociálnu prácu, v rámci ktorej kontaktujú a 
navštevujú rodiny, organizujú výlety, letné tábory a zmysluplné 
voľnočasovové aktivity pre deti, mládež a dospelých.

2 000,00

Obec Kaplna
Obec použila príspevok na spolufi nancovanie kúpy detských 
preliezok, dvojhojdačky, kolotoča a pružinovej hojdačky a ich 
osadenie na detskom ihrisku pri futbalom ihrisku v obci Kaplna.

1 500,00

Bratislavský spolok 
medikov

Združenie použilo príspevok na úhradu nákladov na materiálno-
technické zabezpečenie konferencie "MedLaw" - prenájom 
miestonosti, nákladov na propagáciu.

1 500,00
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Centrum MEMORY, n.o.

Projekt „Urýchlený návrat pacientov po náhlej cievnej 
mozgovej príhode do každodenného života“ - Po prekonaní 
náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP) je pre návrat do 
pracovného, rodinného aj sociálneho života dôležitá kvalitná a 
multiodborová následná starostlivosť. 

Cieľom projektu bolo poskytnúť komplexnú personalizovanú 
multidoménovú intervenciu ľuďom, ktorých zasiahla náhla 
cievna mozgová príhoda a tak podporiť ich urýchlený návrat do 
každodenného súkromného, rodinného aj pracovného života. 
Tento projekt podporený Nadáciou ESET ponúka pacientom po 
NCMP vstupnú psychologickú a logopedickú diagnostiku, 10 
stretnutí rehabilitácie zameranej na identifi kované problémy 
v oblasti pamäti, pozornosti, reči a iných funkciách mozgu a 
výstupnú psychologickú a logopedickú diagnostiku.

Celkovo bolo v projekte bezplatne realizovaných 8 
diagnostických vyšetrení, 27 stretnutí kognitívnej rehabilitácie a 
11 stretnutí logopedickej rehabilitácie.

5 000,00

Kongregácia sestier 
premonštrátok, 
slovenská provincia  
Kláštor Pia XI.

Kongregácia použila príspevok na nákup minerálnej izolácie na 
420 m2 v požadovanej hrúbke 36 cm, pre priestory krovu na 
budove Denného stacionára sv. Augustína v Trnave.

5 000,00

RAFAEL dom, n.o.
Organizácia použila príspevok na nákup pasívnych a aktívnych 
antidekubitných matracov.

2 000,00

Náruč - Pomoc deťom 
v kríze

Združenie použilo príspevok na pokrytie mzdových nákladov 
zdravotníckeho pracovníka DKC Náruč, pokrytie zvýšených 
nákladov na lieky a zdravotné pomôcky pre deti umiestnené v 
DKC Náruč.

5 000,00

Viera - Láska - Nádej, 
o.z.

Združenie použilo príspevok na úhradu časti nákladov na 
zútulnenie priestorov Centra Svetielko Trenčín - nákup pomôcok 
pre deti, nových podlahovín a svietidiel.

2 000,00

FO
Príspevok bol použitý na riešenie sociálnej situácie a úhradu 
nákladov domácnosti pre rodinu zamestnanca ESET.

6 450,00

OZ PRO VIDA

Združenie použilo príspevok na úhradu časti nákladov na tím 
koordinátorov dobrovoľníkov (HR management, koordinátori), 
školenie dobrovoľníkov (odborní lektori detskej psychológie) 
a manažement programu BUDDY (riadenie, fundraising, 
marketing). 

5 000,00
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Detská fakultná 
nemocnica Košice

Nemocnica použila príspevok na nákup 15 - 20 ks infúznych 
stojanov a košíkov na infúzne fl aše.

2 000,00

RESOTY Antona Srholca Združenie použilo príspevok na vykopanie studne. 1 200,00

Slovenský Červený 
kríž - Územný spolok 
Bratislava-mesto

Červený kríž použilo príspevok na nákup konvektomatu a 
umývačky riadu do kuchynky slúžiacej klientom centra. 3 000,00

FO
Príspevok bol použitý na riešenie sociálnej situácie a úhradu 
nákladov domácnosti pre rodinu zamestnanca ESET

6 450,00

Domov sociálnych 
služieb pre deti a 
dospelých Sibírka

Organizácia použila príspevok na nákup iPadu, softvéru Go Talk 
Now a náklady spojené s návštevou seminára "Možnosti a limity 
AAK u osôb s težšími formami mentálního postižení".

642,00

Maják nádeje, o.z.
Združenie použilo príspevok na nákup materiálu na tvorivé 
dielne.

500,00

Stopka n.o.
Organizácia použila príspevok na nákup 3D tlačiarne a tlačovej 
struny pre 3D tlačiareň (spotrebný materiál na tlač).

1 000,00

OZ Krehkí bojovníci

Združenie použilo príspevok na registráciu internetovej domény, 
predĺženie registrácie, prevádzku webovej stránky, dizajn a 
prípravu webovej stránky, materiály na propagáciu projektu a 
oslovenie dobrovoľníkov.

1 400,00

SPOLU 527 973,00
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9. VÝDAVKY NADÁCIE
Celkové výdavky nadácie v roku 2017 činili 529 784,00 EUR. Suma 527 973,00 EUR bola použitá na nadačnú 
činnosť, z toho pre fyzické osoby 12 900,00 EUR a pre právnické osoby 515 073,00 EUR. Na prevádzkové 
účely nadácia použila 1 811,00 EUR. Zoznam obdarovaných je uvedený v bode č. 8 výročnej správy.  

Výdavky nadácie mali nasledovnú štruktúru:

Výdavky Rok 2017 (EUR)

Dary fyzickým a právnickým osobám

Peňažné dary 527 973,00

Nepeňažné dary 0

Dary fyzickým a právnickým osobám

Ochrana a zhodnotenie majetku 0

Propagácia verejnoprospešného účelu 0

Prevádzka nadácie 0

Náhrady výdavkov 0

Mzdové náklady 0

Iné náklady spojené s prevádzkou nadácie 1 811,00

Spolu: 529 784,00
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10. ZMENY V NADAČNEJ LISTINE 
 A V ZLOŽENÍ ORGÁNOV
V roku 2017 nenastali  v nadačnej listine žiadne zmeny.
V orgánoch nadácie nedošlo v roku 2017 k žiadnym zmenám.

V roku 2017 Nadácia ESET nevytvorila žiadny nadačný fond.

Správca nadácie a jej orgány vykonávali v roku 2017 svoju činnosť bez nároku na odmenu.

V Bratislave dňa 15.5.2018

Peter Kováč
správca Nadácie ESET

11. NADAČNÉ FONDY

12. ODMENA ZA VÝKON    
 FUNKCIE
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PRÍLOHA Č. 1
KU VÝROČNEJ 

SPRÁVE NADÁCIE 
ESET ZA ROK 2017
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