Výročná správa nadácie za rok 2018
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1. ÚVOD
Vážení darcovia, vážená verejnosť,
v uplynulom roku sme si viac ako v minulosti pripomenuli potrebu bojovať za hodnoty a za víziu slušnej,
demokratickej a modernej krajiny. Dokázali sme sa pre tieto idey spojiť, prijať spoluzodpovednosť za
budúcnosť našej krajiny a začať hľadať riešenia, ako ju zlepšiť a posúvať sa dopredu. Boli sme svedkami toho,
že zmeny sa dajú robiť aj zdola, hoci ide o beh na dlhé trate.
Nadácia ESET vidí budovanie lepšej spoločnosti ako jednu z priorít a už niekoľko rokov podporuje úsilie o
spustenie a implementáciu systémových zmien v spoločnosti. Aj v roku 2018 sme tak podporovali nezávislé
mimovládne organizácie, ktoré presadzujú takéto pozitívne zmeny, vyvíjajú spoločenský tlak na zvýšenú
kontrolu správy verejných vecí, zvýšenú transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov.
Aktuálnou témou „osmičkového roku“ bolo 50. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej
zmluvy, ktoré rezonovalo aj v smerovaní našej podpory. Pripomínať si tieto historické udalosti je potrebné aj
v dnešných časoch, aby cez nedostatočné vyrovnanie sa s minulosťou a postupným skresľovaním spomienok
nehrozilo, že dôjde k negatívnemu ovplyvneniu smerovania Slovenska aj v súčasnosti.
Veríme, že hodnoty krajine prináša najmä kvalitné vzdelávanie. Vytvorili sme dlhodobé partnerstvá s
akademickým prostredím a organizáciami, ktoré kontinuálne prispievajú k naplneniu tohto cieľa. Prakticky
od vzniku našej nadácie sa sústredíme na presadzovanie dobrých vzdelávacích prístupov a projektov:
podpora Komenského inštitútu, výučby Hejného matematiky, korešpondenčné semináre a sústredenia
TROJSTEN, ktoré popularizujú matematiku, fyziku a programovanie medzi žiakmi stredných a základných
škôl, rovnako aj podpora univerzitného vzdelávania technologických smerov a informatiky a všetkých
ďalších podporených vzdelávacích projektov - z hľadiska ekonomického rastu krajiny vnímame, že pokiaľ
chceme ako krajina presadzovať znalostnú ekonomiku, podpora podobných projektov, organizácií a inštitúcií
je nevyhnutná.
Našou najnovšou aktivitou je ohlásená vedecká cena pre podporu vedy a výskumu – ESET Science
Award. Jej cieľom bude podporiť vedecké poznanie a priniesť pozitívnu zmenu do oblasti vedy a výskumu
na Slovensku. Toto ocenenie má podporiť výnimočných slovenských vedcov a vedeckých pracovníkov, cez
popularizáciu vedy prispieť k zmene vnímania vedy u nás a prinášať inšpiratívne vzory z radov úspešných
svetoznámych vedcov. Projekt bude poukazovať na spoločenský význam a hospodársky efekt investícií do
vedeckého skúmania, ktorý sa prejavuje ako v medzinárodnej konkurencieschopnosti štátu, tak aj v životnej
a kultúrnej úrovni obyvateľov. Známe konštatovanie - investovať do vedy, výskumu a vzdelávania by mali
krajiny nie preto, že sú bohaté, ale aby sa bohatými stali - nás len utvrdzuje, že dlhodobý záväzok, ktorý na
seba berieme, bude v budúcnosti napomáhať rastu životnej úrovne obyvateľov našej krajiny.
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Ak sa v tejto výročnej správe začítate do projektov, ktorých sme mali možnosť byť súčasťou, zistíte, že za
posledné roky nastáva výrazný posun v prístupe podieľať sa na zmenách v spoločnosti zdola. Nadácia ESET
vníma svoju rolu v spoločnosti a rovnako vnímame aj silný záväzok organizácií, s ktorými sme mali možnosť
v uplynulom roku spolupracovať. Preto veríme, že spoločnými silami bude aj náš dopad väčší a budeme mať
väčšiu šancu zmeniť mentálne nastavenie v krajine tak, že každý v nej bude môcť naplniť svoj potenciál a s
ktorou si šikovní mladí ľudia budú spájať svoju budúcnosť.

Lucia Marková
členka správnej rady Nadácie ESET
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O NADÁCII

2. O NADÁCII
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
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3. ORGÁNY NADÁCIE
Orgánmi nadácie sú trojčlenná správna rada, správca nadácie a dozorná rada.
Správca nadácie k 31.12.2018:
Peter Kováč

Správna rada nadácie ku 31.12.2018:
Miroslav Trnka, predseda

Lucia Marková

Pavel Luka

Dozorná rada ku 31.12.2018:
Milan Masaryk

Lucia Talapková

Jana Michaláková

Hodnota nadačného imania:

6 638,00 EUR

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.
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ČINNOSŤ NADÁCIE
V ROKU 2018
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4. ČINNOSŤ NADÁCIE
V ROKU 2018
Rok 2018 bol ôsmym rokom činnosti Nadácie ESET. Nadácia ESET zastrešuje filantropické a charitatívne
aktivity svojho zriaďovateľa - spoločnosti ESET, spol s r.o.. Rozvíja a realizuje aktivity orientované najmä
na oblasti vzdelávania a podpory školstva, vedy a výskumu, zlepšenia verejnej správy a jej efektivity
a budovania občianskej spoločnosti.

5. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
NADÁCIE ZA ROK 2018
Výrok audítora a účtovná závierka nadácie je Prílohou č. 1 tejto výročnej správy.
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6. PREHĽAD PRÍJMOV NADÁCIE
Celkové príjmy nadácie za rok 2018 dosiahli výšku 465 855,00 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 100 000,00 EUR. Príspevky/dary prijaté od slovenských fyzických osôb v roku 2018 boli vo výške 15
000,00 EUR.
Nadácia bola v roku 2017 prijímateľom podielu zo zaplatenej dane. Z asignačnej časti dane za rok 2016 bolo
do 31.12.2017 použitých 134 170,00 EUR a do 31.12.2018 bolo použitých 256 803,52 EUR.
Nadácia v roku 2018 bola prijímateľom podielu zo zaplatenej dane, pričom výška prijatej sumy bola
362 746,08 EUR. Do 31.12.2018 bolo z tejto sumy použitých 102 808,08 EUR, zvyšok bude použitý do
31.12.2019.
Tabuľka č.1 Zdroje príjmov nadácie

Zdroj / pôvod daru

Slovenská republika

Darcovia (podrobnejšie bod 7 výročnej správy)

115 000,00 EUR

Asignačná časť dane 2017

362 746,08 EUR

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

0 EUR

7. PREHĽAD O DARCOCH
Nadácia ESET prijala v roku 2018 dary a príspevky od organizácií a fyzických osôb vo výške 115 000,00
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 €.
Organizácia

Účel

Výška daru v EUR

ESET, spol. s r.o.

Nadačná činnosť

100 000,00

Miroslav Trnka

Nadačná činnosť

10 000,00

Richard Marko

Nadačná činnosť

5 000,00

Celkom
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115 000,00

POSKYTOVANIE
PROSTRIEDKOV
NADÁCIE
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8. POSKYTOVANIE
PROSTRIEDKOV NADÁCIE
Nadácia ESET v roku 2018 poskytla finančné dary organizáciám a fyzickým osobám vo výške 453 230,00
EUR. Celková suma prostriedkov nadácie, ktoré boli v roku 2018 poskytnuté, bola 453 230,00 EUR,
podporených bolo dovedna 88 projektov, z toho:
V oblasti VZDELÁVANIA - 44 projektov v celkovej hodnote 274 600,00 EUR
V oblasti BUDOVANIA LEPŠEJ SPOLOČNOSTI - 23 projektov v celkovej hodnote 132 795,00 EUR
V oblasti ZDRAVOTNÍCTVA A CHARITY - 4 projektov v celkovej hodnote 9 200,00 EUR
V oblasti VEDY A VÝSKUMU – 1 projekt v celkovej hodnote 9 600,00 EUR
ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM - 16 projektov zamestnancov ESETu v celkovej hodnote
27 035,00 EUR
Zoznam prijímateľov finančnej podpory je verejne dostupný na www.nadaciaeset.sk, účel použitia podielu
zaplatenej dane z príjmov zverejňujeme v Obchodnom vestníku SR.
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Tabuľka č. 3 Prehľad poskytnutých prostriedkov:
BUDOVANIE LEPŠEJ SPOLOČNOSTI
Príjemca

Spôsob použitia príspevku

Výška príspevku

Nadácia otvorenej
spoločnosti

Príprava a realizácia 14. ročníka celonárodnej súťaže
"Novinárska cena 2017" - ide o celonárodnú súťaž určenú pre
všetky typy médií a novinárov. Cieľom súťaže je vytvárať fórum
kvalitnej žurnalistiky a podporovať štandardy novinárskej práce.

5 000,00

Nadácia Pontis

Znásobenie finančných darov v pomere 1:1 darované
zamestnancami Esetu v rámci kampane Giving Tuesday.

2 495,00

Kontinuálne partnerstvo „Hlavný partner sezóny roku 2018“
- premiéra HORÚCE LETO 68 (ako sme utekali) a VODKA A
CHRÓM (sestričky, pacienti, doktori a disidenti).

Divadelné združenie
GUnaGU

15 000,00

Autor: Ctibor Bachratý so súhlasom Divadelného združenie
GUnaGU – fotografia z predstavenia Horúce Leto 68 – ako sme
utekali

Art Gallery

Podpora divadla LaKomika – podpora realizácie podujatia „TOP
SECRET“ - honoráre, náklady na prenájom priestorov, grafické
návrhy plagátov, tlač plagátov a publicita.

5 000,00

Aliancia Fair-play

Náklady na pracovníkov súvisiace s prácou na projekte "Štát pre
občanov - zvyšovanie dôvery v liberálnu demokraciu" - klúčovou
zložkou analyticko-watchdogovej časti je dátová analýza
účtovných závierok, ktorá bude nadväzovať na obdobnú analýzu
o ziskovosti firiem podnikajúcich v zdravotníctve. Nadväzujúca
analýza má zachytiť zmeny v distribúcii nadhodnoty tvorenej
v zdravotníctve, teda, či (a nakoľko) opatrenia, ktoré prijali
ministerstvo a zdravotné poisťovne, priniesli zmeny v podobe
efektívnejšieho využívania finančných zdrojov - prípadne,
či sa rovnomernejšie rozdelili medzi jednotlivých aktérov
zabezpečujúcich chod zdravotníctva.

5 000,00
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Príjemca

Spôsob použitia príspevku

VIA IURIS

Projekt "Občiansky hlas", ktorého cieľom je zabezpečovanie
právnej pomoci aktívnym občanom, jednotlivcom,
formalizovaným občianskym organizáciám alebo neformálnym
iniciatívam, ktoré obhajujú verejný záujem v oblasti ľudských
práv, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, ochrany
životného prostredia, alebo boja proti korupcii a klientelizmu.
Okrem právneho poradenstva vo vybraných prípadoch ide aj o
zabezpečenie poradenstva v oblasti komunikácie s verejnosťou
a médiami a prípravu občianskych kampaní. Súčasťou projektu
je aj obrana princípov občianskej spoločnosti na úrovni
legislatívy: pravidelné monitorovanie legislatívnej aktivity vlády
a parlamentu, dohľad nad zákonmi týkajúcimi sa zapájania
občanov do rozhodovania o veciach verejných. Podpora bola
použitá na pokrytie práce právnych expertov (právna pomoc,
analytická a legislatívna práca) a nákup 1 ks notebooku.

Dobrovoľnícke centrum
Košického kraja

Náklady súvisiace s organizáciou dobrovoľníckych
environmentálnych aktivít, ktoré bude počas rokov 2018-2019
realizovať, nákup vriec a rukavíc pre dobrovoľníkov, odvoz
odpadu a občerstvenie pre dobrovoľníkov.

Nadácia Milana Šimečku

Náklady súvisiace s realizáciou projektu "Remember November"
- ubytovanie, strava, občerstvenie, prenájom priestorov, externé
služby, tlač propagačných materiálov, inzercia a odmeny pre
mentorov. Projekt sa zameriava na systematickú prácu s
mládežou a výchovu k aktívnej občianskej spoločnosti. Hlavnou
témou projektu sú paralely medzi emigráciou pred rokom 1989
a dôvodmi odchodu mladých ľudí zo Slovenska v súčasnosti.
Projekt pozostáva z dvoch paralelne prebiehajúcich aktivít –
lokálneho výskumu 8 študentských tímov pod názvom Študenti
po stopách totality a prípravy autorského študentského
divadelného vystúpenia pod názvom Remeber November –
Revolutions Reloaded.

Výška príspevku

5 000,00

500,00

3 500,00

Zdroj: Nadácia Milana Šimečku

Aliancia Fair-play
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Projekt "Polícia ako dôveryhodná súčasť právneho štátu", ktorý
reaguje na krízu dôvery v inštitúcie, keď stabilitu liberálnej
demokracie ohrozuje nielen samotná nefunkčnosť kľúčových
inštitúcií, ale už aj samotná nedôvera verejnosti v ne.

5 000,00

Príjemca

Spôsob použitia príspevku

Nadácia Cvernovka

Projekt "Okupácia" - multižánrové podujatie, organizované pri
príležitosti 50-teho výročia okupácie Československa v auguste
1968 vojskami Varšavskej zmluvy. Náklady na dramaturgiu
a kurátorský koncept podujatia, inštalácia výstavy, autorské
práva na audiovizuálne materiály, odmeny pre účinkujúcich
v diskusnom paneli, hudba a performance, produkcia a
instagramová súťaž, prenájom priestorov.

Film generácia o.z.

"Projekt 68" - čiastočné pokrytie mzdových nákladov pre režiséra
a autora hudby Spýtaj sa Vašich 68, mzdové náklady vedúceho
výroby projektu (film, webstránka a premietania - koordinácia
aktivít), zabezpečenie distribúcie projektu (mzdové náklady)
a SBS a iné náklady súvisiace s organizáciou podujatia. Ide o
multižánrový pamätník historických udalostí, ktoré pohli našou
spoločnosťou a ktoré, cez postupné zabúdanie, skresľovanie
spomienok, nedostatočné vyrovnanie sa s minulosťou a odchod
pamätníkov týchto udalostí, hrozia, že ovplyvnia smerovanie
Slovenska aj v súčasnosti. Projekt sa zaoberá udalosťami noci
z 20. na 21. augusta 1968, kedy Československo obsadili vojská
Varšavskej dohody.

Výška príspevku

10 000,00

5 300,00

Náklady na hudobných hostí na podujatí „Biela vrana 2018“ –
ocenenie spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho
činu, verejná forma ocenenia priťahuje pozornosť nielen k
samostatným kauzám, ale otvára širšiu diskusiu o hlbších
problémoch v spoločnosti. Príspevok bol použitý na prenájom
priestorov a techniky na podujatie, profesionálne fotografie
laureátov a tlač portrétov, videoprofily laureátov, cestovné
náklady (prípadne ubytovanie) pri overovaní laureátov, mzdové
náklady na expertov na overovanie laureátov, občerstvenie
pre dobrovoľníkov na podujatí, grafické služby, koordinácia
projektu.
Aliancia Fair-play

10 000,00

Autor: Ctibor Bachratý, Zdroj: Aliancia Fair play

Človek v ohrození n.o.

Realizácia 19. medzinárodného festivalu dokumentárnych
filmov "JEDEN SVET 2018", honoráre umelcov, účinkujúcich a
hostí.

1 000,00
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Príjemca

Spôsob použitia príspevku

Výška príspevku

Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť

Čiastočné pokrytie personálnych nákladov na projektového
manažéra a senior analytika projektu "Demagog.sk: odhaľujeme
nepravdy a zavádzanie politikov", platená reklama na FB, tvorba
webu. Dlhodobým cieľom projektu je podporovať na faktoch
a dôkazoch založenú verejnú diskusiu na Slovensku, projekt
pravidelne overuje faktické vyjadrenia politikov v televízii, rádiu,
na tlačových konferenciách či v tlači a odhaľuje nepravdivé či
zavádzajúce tvrdenia politikov a tým poskytuje verejnosti a
médiám korektné informácie.

5 000,00

Nadácia Aigyptos

Projekt "3D rekonštrukcia a vizualizácia archeologickej lokality
Tell el-Retábí (2018)" - úhrada nákladov na spracovanie 3D
rekonštrukcie a vizualizácie starovekých architektúr, objavených
a zdokumentovaných poľsko-slovenskou archeologickou misiou
na lokalite Tell el-Retábí v Egypte.

1 000,00

Projekty "Mapa slovenského inovatívneho ekosystému" - mapa

Slovenská aliancia pre
inovatívnu ekonomiku

kľúčových hráčov, ktorí na Slovensku vytvárajú prostredie
priaznivé pre inovácie a "Danube Valley Innovation Cluster" spolupráca s regionálnymi hráčmi s cieľom vytvárať pozitívne
synergie v oblasti inovatívneho podnikania, vzdelávania, ale
aj v oblasti tvorby verejných politík, a to práve vďaka zdieľaniu
dobrej praxe so zástupcami jednotlivých regiónov - náklady na
koordinačné a propagačné aktivity, tvorba grafickej identity
projektov atď.

10 000,00

Podujatie "TEDxBratislava Women 2018" - náklady na
organizáciu a prenájom priestorov. Ide o konferenciu na štýl
svetovej konferencie TED, ktorej cieľom je šíriť myšlienky hodné
šírenia, dáva priestor jedinečným osobnostiam zo Slovenska,
ale aj zo zahraničia, ktoré sú výnimočné svojim zmýšľaním,
skutkami, talentom či potenciálom. Cieľom organizátorov
je sprostredkovať stretnutie čo najrôznorodejšej skupine
zaujímavých ľudí a rozprúdiť živé diskusie na rôzne témy.
TEDxBratislava o.z.

3 000,00

Zdroj: TEDxBratislava o.z.
Nadácia Pontis
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Podpora aktivít Fondu pre transparentné Slovensko.

10 000,00

Príjemca

Spôsob použitia príspevku

Výška príspevku

Podpora chodu Slovensko.Digital - platy pre pracovníkov a
externých spolupracovníkov združenia v projekte Red Flags,
rozvoj softvéru pre projekt Red Flags.

Slovensko.Digital

10 000,00

Zdroj: Slovensko.Digital o.z.

Seesame s.r.o.

Projekt "Prvý chatbot, ktorý bojuje proti fake news"– vytvorenie
prvého Facebook chatbota, ktorý pomôže ľuďom rozpoznať
falošné správy. Chatbot je ľahko adaptovateľný pre ďalšie krajiny
a presahuje hranice Slovenska. Ide o náklady na vývoj prvých
verzií chatbota a komunikačnú kampaň.

5 000,00

BlackRuby s.r.o.

Projekt "UVOstat" projekt, ktorý sa venuje zbieraniu otvorených
dát súvisiacich s verejnými obstarávaniami a prepájaním ich
za účelom jednoduchšej analýzy, kto obchoduje so štátom a
za akých podmienok. Zo zozbieraných dát vytvára prehľadné
profily dodávateľov a obstarávateľov a tak isto ľahko čitateľné
štatistiky. Zároveň poskytuje vyhľadávanie medzi jednotlivými
obstarávaniami podľa kľúčových slov. Podpora na náklady
spojené s vývojom nových služieb.

1 000,00

Nadácia Pontis

Náklady spojené s celkovým chodom portálu dobrakrajina.sk v
roku 2019. Ide o portál pre individuálny fundraising neziskových
organizácií zo štyroch tém/ oblastí: vzdelávanie, chudoba,
boj proti korupcii a radostnejší život, formou generálneho
partnerstva pre rok 2019. Súčasťou partnerstva je aj podpora
kampaní a projektov dobrejkrajiny

15 000,00

Chcemvediet.sk

Programovanie portálu chcemvediet.sk, na server, organizačné
náklady hackathonu a komunikačné náklady. Portál
chcemvediet.sk slúži na podávanie infožiadostí. Žiadateľom
urýchľuje kontakt s inštitúciami, pomôže im naformulovať
ich žiadosť aj prípadné odvolanie, a pripomína všetky dôležité
lehoty. Projekt dopĺňa funkcionalitu anonymizovaného
zverejňovania získaných informácií, možnosti vyhľadávania vo
všetkých doteraz podaných žiadostiach.

5 000,00
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Seesame, s.r.o.

Projekt Vedecká cena - strategické plánovanie podujatia.

Výška príspevku
9 600,00

VZDELÁVANIE
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TROJSTEN, KZVI, FMFI
UK, Mlynská dolina

Organizácia korešpondenčných sústredení, letných škôl a súťaže
Náboj v kalendárnom roku 2018. Trojsten sa venuje rozvoju
talentov a popularizácii matematiky, fyziky a programovania
medzi žiakmi stredných a základných škôl. Organizuje
10 dlhodobých súťaží, kde pre najúspešnejších riešiteľov
pripravuje týždňové sústredenia s atraktívnym programom,
ako aj ďalšie akcie, víkendy spojené s prednáškami a hrami pre
stredoškolákov Klub Trojstenu, či cykly populárnych prednášok
osobností z akademického prostredia Akadémia Trojstenu.

20 000,00

Jednota slovenských
matematikov a fyzikov,
pob. Žilina

Organizácia súťaže a korešpondenčných seminárov z
matematiky, fyziky a programovania pre žiakov základných škôl
7. – 9. ročníka – SEZAM, ako aj súťaže pre mladšie deti (žiakov
základných škôl 5.-6.ročníka) SEZAMKO.

15 000,00

Ekonomická univerzita
v Bratislave - Fakulta
medzinárodných
vzťahov

Projekt "Modelová konferencia 2018", ktorá je platformou
umožňujúcou prepojenie teoretických poznatkov zo štúdia s
praktickými zručnosťami z oblasti medzinárodných vzťahov,
diplomacie, zahraničnej politiky a bezpečnostnej politiky.
Bezpečnostná sekcia konferencie sa zaoberá kybernetickou
bezpečnosťou v kontexte Spoločnej bezpečnostnej a obrannej
politiky EÚ - propagačné materiály a realizačné náklady
(občerstvenie, coffee break).

1 000,00

Centrum pedagigickopsychologického
poradenstva a prevencie

"Malá logická olympiáda" a "Logická olympiáda”- súťaže na
preverenie logického a matematického myslenia, priestorový
úsudok a verbálne myslenie detí v materských školách" - príprava
a tlač testov, nákup logických hier na Večer talentov.

2 000,00

Združenie
korešpondenčného
šachu Slovenskej
republiky

Organizácia súťaží jednotlivcov a družstiev SR a na
podporu reprezentačných družstiev na ME a MS. Združenie
organizuje súťaže jednotlivcov aj družstiev vo všetkých
kategóriách. Zabezpečuje vzťahy s medzinárodnou šachovou
korešpondenčnou federáciou ICCEF, najmä štart hráčov zo SR
v medzinárodných turnajoch jednotlivcov, reprezentáciou SR v
súťažiach družstiev majstrovských i nemajstrovských (MS, ME,
Slovenský pohár, Memoriál P. Darmogray a podobne).

5 000,00

Príjemca

Spôsob použitia príspevku

Výška príspevku

Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity a pre aktivity
spojené s riadením, údržbou a analýzou dát z skCUBE (vrátane
vedením slovenských pozemných staníc pre skCUBE a
kozmického inkubátora Slovenskej organizácie pre vesmírne
aktivity na FEI STU).

Slovenská organizácia
pre vesmírne aktivity

1 000,00

Zdroj: Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

Centrum
environmentálnej a
etickej výchovy Živica

Projekt Komenského inštitút - inšpiratívny priestor pre
pedagogických lídrov Slovenska, ktorí získavajú vedomosti
a zručnosti k realizácií praktickej školskej reformy vo svojej
komunite, pozitívnymi príkladmi ukazujú, ako je možné školstvo
reformovať, Komenského inštitút poskytuje každoročné
špičkové ročné štúdium a podporu k dosiahnutiu reálnych zmien
v školských komunitách - honoráre organizátorov, poplatok
za platformu na webináre, náklady spojené s organizáciou
workshopu atď.

15 000,00

Preventista - združenie
pre bezpečnosť a
prevenciu

Náklady spojené s technickou a organizačnou podporou aktivít
projektu "Spoločne proti IT kriminalite"- projekt zvyšovania
bezpečnostného povedomia v oblasti prevencie IT kriminality a
bezpečnosti IT so zameraním na školstvo.

2 000,00

iKid o.z.

Vytvorenie a spustenie celoslovenskej verejnej výzvy, ktorá je
výzvou k účasti na projekte "iKid" (Innovative Kid) zameraný
na podporu novej generácie mladých podnikateľov. Projekt
sa zameriava na implementovanie podnikateľských zručností
do výchovno-vzdelávacieho procesu zážitkovou formou a na
podporu slovenských základných škôl v rozvoji kreativity a
inovácií

8 000,00

Asociácia Divadelná
Nitra

Projekt RE: AGORA NITRA 2018 (séria verejných diskusií pre
školy a pre verejnosť o závažných spoločensko-politických
témach), ktorá prinesie dôležité a aktuálne spoločenské témy
do verejného priestoru. Materiál potrebný pri exteriérových
inštaláciách, materiál na zabezpečenie diskusií, pokrytie časti
honorárov za lektorské vedenie diskusií, cestovné náklady pre
lektorov.

3 150,00
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Pokrytie nákladov na organizáciu, ubytovanie a dopravu
rečníkov konferencie TEDx Bratislava 2018 podpora 9.ročníka
podujatia – ide o konferenciu na na štýl svetovej konferencie
TED, ktorej cieľom je šíriť myšlienky hodné šírenia, dáva priestor
jedinečným osobnostiam zo Slovenska, ale aj zo zahraničia,
ktoré sú výnimočné svojim zmýšľaním, skutkami, talentom či
potenciálom. Cieľom organizátorov je sprostredkovať stretnutie
čo najrôznorodejšej skupine zaujímavých ľudí a rozprúdiť živé
diskusie na rôzne témy .

TEDxBratislava o.z.

5 000,00

Zdroj: TEDxBratislava o.z. Autor: Martina Juríčková

AIESEC Slovensko

Náklady na ubytovanie a stravovanie stážistov jednotlivých
projektov a iné náklady priamo súvisiace s organizáciou
projektu „GreenWay“ – ide o letný projekt s prepojením na Ciele
udržateľného rozvoja OSN, tzv. SDG (Sustainable Development
Goals), a to konkrétne na SDG4: Kvalitné vzdelávanie a SDG13:
Ochrana klímy, GreenWay je organizovaný v spolupráci so
školami v Banskobystrickom kraji, no taktiež formou letných
táborov a detských univerzít v Nitrianskom a Bratislavskom
kraji.

2 500,00

Partneri pre sociálny
rozvoj a pomoc

Odmena autorom za prípravu a spracovanie textov do publikácie
„Metodická príručka o mládeži z detských domov“. Poslaním
občianskeho združenia je zlepšovanie spoločenského postavenia
sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva a udržateľného
rozvoja komunít, venuje sa mládeži v ohrození, prevažne
z detských domov, za týmto účelom organizácia zriadila a
zabezpečuje registrované sociálne služby špecializovaného
sociálneho poradenstva a domov na polceste, v rámci
poradenstva dlhodobo realizuje vzdelávacie programy pre
mládež z detských domovov na celom Slovensku.

1 000,00
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Centrum pre podporu
neformálneho
vzdelávania (CeNef)

Projekt „Kritické myslenie do praxe“ je zameraný na podporu a
rozvoj kritického myslenia a schopnosti vedieť kriticky hodnotiť
informácie. Projekt obsahuje 2 kľúčové aktivity: Prvou je
organizácia 9 okrúhlych stolov s mladými, ktorých výstupmi
majú byť odporúčania a návody ako šíriť a ako pracovať s témou
Kritické myslenie a znižovania nenávistných prejavov v školách,
MVO a pod. a ako ju zapracovať do praktického života mladých
ľudí, a druhou je vzdelávací seminár, ktorého absolventi budú
môcť pôsobiť v Prešovskom kraji ako multiplikátori danej témy kancelársky a školiteľský materiál, nájom priestorov súvisiacich s
realizáciou projektu, cestovné náklady, stravovacie a ubytovacie
náklady spojené s aktivitami projektu, grafické a lektorské
služby.

2 700,00

SPy, o.z.

Organizácia 3. ročníka konferencie PyCon SK 2018. Poslaním
občianskeho združenia je podpora vývojárov a používateľov
programovacieho jazyka Python. Podporujú a šíria používanie
programovacieho jazyka Python a iných open source technológii
a open source myšlienok, poskytujú podporu aj úplným
začiatočníkom v programovaní. Cieľom združenia je taktiež
spolupracovať so školami a inými vzdelávacími inštitúciami
a propagovať programovanie u detí od čo najskoršieho veku.
Podporujú oblasť softvérového vývoja u znevýhodnených
sociálnych skupín a venujú sa praktickému využitiu
softvérového vývoja. Spolupracujú na rôznych open source
projektoch, vytvárajú otvorený vzdelávací obsah použiteľný
pri školskej výučbe či samoštúdiu a zasadzujú sa o používanie
otvorených technológií v spoločnosti a verejnom sektore.

1 500,00

Slovenská technická
univerzita v Bratislave,
organizačná jednotka
Fakulta informatiky
a informačných
technológií STU

Náklady súvisiace s hosťovaním prof. Bebo Whitea, cestovné
náklady, ubytovanie, náklady na študetskú vedeckú konferenciu
a jarnú školu.

1 500,00

NR klub

Organizácia súťaže jednotlivcov "European Individual Women
Chess Championship 2018 Slovakia" - náklady na ubytovanie a
stravovanie.

5 000,00

Projekt Slamka o.z.

5. ročník TEDxTrenčín 2018 - pokrytie nákladov na preplatenie
cesty a ubytovanie pre rečníkov a vyhotovenie videozáznamomv
z jednotlivých prednášok rečníkov a promovidea na Youtube.

1 000,00
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Slovenská technická
univerzita v
Bratislave, Univerzitný
technologický inkubátor
STU - InQb, organizačná
časť STU bez právnej
subjektivity

Univerzitný technologický inkubátor InQb je pracoviskom
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa
podpore začínajúcich podnikateľov, najmä vzniku a fungovania
technologických start-up firiem. Za tým účelom im poskytuje
zvýhodnené podmienky prenájmu kancelárskych priestorov a s
tým súvisiace služby. Organizuje rôzne odborné podujatia a tiež
zabezpečuje poradenské služby a vytváranie kontaktov. Jeho
základnými programami sú Start-up kancelária a program InQb.
Generálne partnerstvo STU - úhrada prevádzkových nákladov,
nákladov na správu a údržbu budovy, energie a mzdové náklady
pracovníkov.

Výška príspevku

20 000,00

Festival vedy - Európska noc výskumníkov 2018 - ide o jedno z
najväčších celoeurópskych podujatí, ktoré bolo založené v roku
2005 z podnetu Európskej komisie, ktorého cieľom je priblížiť
prácu výskumníkov a inovátorov žiakom, študentom, ako aj
širokej verejnosti v celej Európe a zároveň umožňuje prezentovať
výsledky výskumu, ktorý sa realizuje v Európe.

Slovenská organizácia
pre výskumné a
vývojové aktivity

5 000,00

Zdroj: SOVVA/Európska noc výskumníkov

Mladý pes n.o.

Projekt "Bratislava Game Jam 2018" dvojdňové stretnutie
kreatívnych ľudí, ktorí sa venujú tvorbe grafiky, ilustrácií a
programovaniu, cieľom je vytvoriť originálnu počítačovú
hru za 24 hodín na uvedenú tému, týkajúcu sa aktuálnych
spoločenských problémov - čiastočná úhrada nákladov na
prenájom priestorov Novej Cvernovky, honorár pre moderátora
a honorár pre grafickú dizajnérku.

Mesiačik o.z.

Projekt „Bezpečnosť na prvom mieste“, pomocou ktorého
občianske združenie pomáha deťom z detských domovov
vzdelávať sa v oblasti informačnej bezpečnosti, hlavným
zámerom projektu je interaktívne vzdelávanie v oblasti
informačnej bezpečnosti za pomoci prezentácií, ktoré sa
deťom prednášajú pravidelne po dobu 3 mesiacov - náklady na
prednášajúceho, tvorba werb stránky, inštalácia zariadenia a
nákup inteligentného dátového úložiska.

22

1 000,00

990,00

Príjemca

Spôsob použitia príspevku

Výška príspevku

Človek v ohrození n.o.

„Podpora raného detstva v marginalizovaných komunitách“,
ktorý je prvou fázou dlhodobej snahy o vytvorenie nástrojov
sociálnej práce v marginalizovaných komunitách zameraných
na podporu psychomotorického, kognitívneho a sociálneemočného vývinu rómskych detí v ranom detstve do 3 rokov,
a to prostredníctvom zvyšovania podnetnosti prostredia a
posilňovania rodičovských kompetencií rómskych matiek čiastočné pokrytie personálnych nákladov projektu, cestovné
náklady a diéty na služobných cestách, komunikačné náklady a
materiálnu podpoiu matiek zapojených do projektu.

2 000,00

Digital Marketing Club,
o.z.

Projekt "Digitálni anjeli", ktorého hlavnou úlohou je prepojenie
digitálneho marketingového prostredia a pomoci neziskovým
organizáciám po celom Slovensku bezplatne. Náklady na
organizáciu workshopov pre neziskové organizácie a náklady na
propagáciu projektu.

2 000,00

Centrum pre výskum
enticity a kultúry

Projekt "Aj ty máš šancu!" je založený na partnerstve s
Ekonomickou univerzitou, s cieľom podporiť šikovných mladých
Rómov v možnosti získať vysokoškolské vzdelanie na tejto
univerzite. V rámci projektu sa realizujú prípravné kurzy z
predmetov matematika, ekonómia a anglický jazyk počas
víkendov, pričom táto príprava výrazne zvyšuje šance na úspech
na prijímacích pohovoroch na univerzitu - náklady spojené so
zabezpečením lektorov prípravných kurzov a doučovanie vo
vyšších ročníkov.

2 000,00

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

Mentorský program "Lead Up" určený aktívnym a talentovaným
stredoškolákom, ktorí sa prostredníctvom série workhopov
posúvajú ďalej pod dozorom vybraných osobností - náklady
na technické zabezpečenie realizácie Tréningového víkendu,
stretnutie mentorov, propagačné materiály a promo kampaň
programu.

3 000,00

Slovenská technická
univerzita v Bratislave,
organizačná jednotka
Fakulta informatiky
a informačných
technológií STU

Podpora výučby informačnej bezpečnosti na Fakulte informatiky
a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave. Podpora doktorandského štúdia v akademickom roku
2019/2019, podpora vzdelávania a výskumu cez pozíciu post
doc – zaangažovaním vysokokvalifikovaných bezpečnostných
expertov a podpora priemyselných stáži.

30 000,00

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

Tech Inno Day 2019 - technicko organizačné náklady podujatia.

5 800,00
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Satori s.r.o.

Projekt „Demobit Resonation 2019“ – súťažnej prehliadky
počítačového umenia špecifickej IT subkultúry, ktorá
produkuje demá - krátke naprogramované audio-vizualizácie
medzinárodnej a domácej demoscény. Podujatie sa uskutoční
1.- 3. februára 2019- odmeny pre výhercov súťaží a pokrytie
prevádzkových nákladov podujatia.

2 500,00

JCI-Slovensko

Projekt "Študentská podnikateľská cena 2018" - úhrada letenky
a pobyt slovenského víťaza na celosvetovom finále súťaže v
Macao. Ide o neziskovú organizáciu, ktorá združuje mladých
ľudí, od študentov VŠ až po samostatných podnikateľov vo veku
18-40 rokov, organizuje prednášky, semináre, diskusné kluby,
manažérske hry, sympóziá, vedecké súťaže s cieľom podporovať
chuť mladých ľudí do podnikania, je oficiálnou pobočkou Junior
Chamber International so sídlom v USA a európskym centrum v
Bruseli

2 500,00

Konferencia "Žijem vedu naživo 2018" - catering, propagácia,
registrácia, dokumentácia online prenos a fotograf a operatívne
náklady. Príjemca je občianske združenie, ktoré vzniklo ako
platforma, ktorej hlavnou úlohou je spájať slovenských vedcov
doma a v zahraničí, cieľom je sprostredkovať ich vzájomnú
komunikáciu, podporiť možnú spoluprácu, ale tiež mobilizovať
slovenských vedcov, aby pomohli vede na Slovensku bez ohľadu
na miesto ich momentálneho pôsobenia.

žijemvedu o.z.

2 000,00

Zdroj: žijemvedu o.z.

In Vivo, o.z.
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Projekt „To naj z vedy (Náučné prednášky pre deti v regiónoch)“
- preplatenie nákladov vzniknutých v súvislosti s usporiadaním
prednášok (cestovné, ubytovanie, strava a honorár pre lektora).
Ide o sériu náučných prednášok popularizátora vedy Dušana
Valenta. Cielom projektu je pútavou a zrozumiteľnou formou
zvýšiť záujem o prírodu, vesmír a históriu (človeka, života,
Zeme), zvýšiť záujem o vyučovacie predmety (dejepis, geografia,
biológia, fyzika a chémia) a rozvíjať kritické myslenie a vedeckú
gramotnosť.

1 660,00
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Manageria

Projekt "Teach for Slovakia" v školskom roku 2018/2019 – projekt
je súčasťou globálneho projektu Teach for All. Cieľom ktorého je
zlepšenie školstva na Slovensku formou pritiahnutia najlepších
absolventov univerzít, aby išli učiť do najchudobnejších prostredí
a následne sa stali lídrami zmien. Víziou projektu Teach for
Slovekia je, aby každé dieťa na Slovensku malo šancu na kvalitné
vzdelanie a úspešný život.

25 000,00

Cesta von o.z.

Projekt "Omama" - náklady na rodičovské kluby, omamy
a mentorky, vzdelávanie omám a mentoriek, cestovné na
supervízie, metodičky, herné pomôcky a metodické materiály.
Poslaním občianskeho zduženia je pomáhať ľuďom uviaznutým
v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a
dôstojný život, poslanie združenia sa napĺňa prostredníctvom
rozvíjania potenciálu, vedomostí, zručností a postojov sociálne
odkázaných ľudí od raného detstva po starobu, aby dokázali
zveľaďovať svoje osobnostné, sociálne, duchovné i materiálne
zdroje.

10 000,00

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

Projekt „Mini-erazmus“ - organizačno-technické zabezpečenie
projektu, náklady pre zhotovenie vysačok, welcome predmetov
pre účastníkov. Ide o projekt ktorý umožňuje žiakom stredných
škôl z celého Slovenska v priebehu jedného semestrálneho
týždňa navštíviť skutočné semináre a prednášky vysokých škôl a
to tak, aby žiaci mohli ešte pred podaním prihlášky zistiť, či daný
odbor je naozaj to, čo študovať chcú.

2 000,00

Slovenská matematická
spoločnosť pr JSMF

Organizácia dvoch víkendových školení MaMat pre učiteľov
1.stupňa ZŠ - pobytové náklady, nákup literatúry súviacej s
projektom, mzdové náklady pre administráciu. Základným
poslaním organizácie je podporovať rozvoj a uplatňovanie
matematiky. Podporuje rozšírenie metódy vyučovania
matematiky novou didaktickou metódou orientovanou na
budovanie schém VOBS, známou aj ako metóda profesora
Hejného. Príjemca organizuje víkendové školenia a jednodňové
semináre pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, ktoré sú vedené pod názvom
MaMat (=Malá matematika). Cieľom školení je systematicky
pracovať s učiteľmi 1. stupňa ZŠ metódou, ktorá im umožní
zmeniť ich výučbový štýl natoľko, aby následne žiaci sami boli
schopní riešiť príklady, s ktorými sa dovtedy nestretli. Príjemca
predpokladá systematickú prácu so skupinou 80 učiteľov.
Školenia organizujú certifikovaní lektori metódy vyučovania
matematiky orientovaného na budovanie schém v spolupráci s
vedúcimi korešpondenčného seminára SEZAM a v spolupráci s
autormi metódy, profesorom Milanom Hejným a jeho vnučkou
Annou Kuřík Sukniak

19 236,00

25

Príjemca

Spôsob použitia príspevku

Výška príspevku

Pokrytie časti registračného poplatku, ktorý tímy platia za
vstup do súťaže FIRST LEGO League, nákup stavebníc LEGO
Mindstorms a nákup cien pre víťazov súťaže. FIRST LEGO League
(FLL) je určená pre deti a mladých ľudí vo veku od 9-16 rokov.
Tímy postupne prechádzajú regionálnymi kolami, najlepšie tímy
postupujú do ďaľších semifinálových či finálových kôl, prípadne
na celosvetový festival.

FLL Slovensko o.z.

10 000,00

Autor: Tomáš Kaláb
PATRIAM, n.o.

Projekt "Farebnejší svet" - nákup počítača pre zlepšenie
vzdelávania klientov.

1 500,00

Asociácia pre mládež,
vedu a techniku na
Slovensku - Amavet,
klub číslo 964 pri
Gymnáziu Cyrila
Daxnera

Pokrytie nákladov spojených s úpravou, rekonštrukciou a
preprogramovaním vlastného robota pre medzinárodnú súťaž
RoboRave International 2018 v Číne.

1 000,00

Slovenská matematická
spoločnosť pri JSMF

Na organizáciu školení pre učiteľov, tlač pracovných materiálov
pre žiakov a na podporu vývoja Hejného metódy.
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764,00

Príjemca

Spôsob použitia príspevku

Výška príspevku

Združenie priateľov
Základnej školy
internátnej pre
nevidiacich a
slabozrakých v Levoči

Nákup špeciálneho programu Lambda a nákup prenosných
počítačov.

3 300,00

MESA 10

Workshop "Vplyv umelej inteligencie, digitalizácie a
automatizácie na slovenské školstvo", ktorý je súčasťou projektu
To dá rozum. Cieľom projektu je navrhnúť ucelenú a vnútorne
konzistentnú zmenu vzdelávania od škôlok až po vysoké školy,
ktorá bude stáť na dátach a na aktuálnych trendoch vrátane
nástupu nových technológií - náklady spojené s prenájmom
priestorov, na občerstvenie, cestovné náklady a ubytovanie
účastníkov.

4 000,00

Podpora občianskeho združenia Aj ty v IT a to konkrétne
podporou projektu „Women Tester Academy“, ktorá je určená
pre ženy, ktoré majú záujem vstúpiť do IT sveta z pozície
softvérového testera.

Aj ty v IT

5 000,00

Zdroj: Aj ty v IT o.z.

TROJSTEN, KZVI, FMFI
UK, Mlynská dolina

Náklady spojené s organizáciou vzdelávacích aktivít,
prevádzkových a rozvojových nákladov organizácie a nákup
materiálu spojeného s prípravou vzdelávacích aktivít.
Organizácia korešpondenčných sústredení, letných škôl a súťaže
Náboj v kalendárnom roku 2019. Trojsten sa venuje rozvoju
talentov a popularizácii matematiky, fyziky a programovania
medzi žiakmi stredných a základných škôl. Organizuje
10 dlhodobých súťaží, kde pre najúspešnejších riešiteľov
pripravuje týždňové sústredenia s atraktívnym programom,
ako aj ďalšie akcie, víkendy spojené s prednáškami a hrami pre
stredoškolákov Klub Trojstenu, či cykly populárnych prednášok
osobností z akademického prostredia Akadémia Trojstenu.

20 000,00
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ZAMESTNANECKÝ FOND
Príjemca

Spôsob použitia príspevku

Výška príspevku

AIESEC Slovensko

AIESEC Summer Conference 2018 - náklady na ubytovanie,
stravu a cestovné náklady organizačného tímu a delegátov
konferencie.

2 000,00

Súkromné centrum
voľného času

Zakúpenie 18ks robotov Edison Robot V2, 9ks hracia kocka A1,
elektrotechnický spotrebný materiál - zapichovacia univerzálna
doska,univerzálna doska na letovanie,Motor driver L298N,sada
odporov a kondenzátorov, káble a iné pomôcky.

2 000,00

OZ Francesco

Mzdové náklady na zamestnancov Komunitného centra Bunky,
ktorí dlhodobo vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť s
rómskymi deťmi a mládežou a terénnu sociálnu prácu.

2 000,00

Zakúpenie a montáž cyklostojana v rekreačnom areáli Kamzík
na Kolibe v Bratislave.

Iniciatíva Naše Karpaty,
o.z.

937,00

Zdroj: Iniciatíva Naše Karpaty
Náklady na vybavenie a úpravu miestnosti, iný materiál na
vytvorenie nábytku a materiály pre workshopy.

Obchodná akadémia

1 690,00

Zdroj: Obchodná akadémia Dolný Kubín
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Príjemca

Spôsob použitia príspevku

Výška príspevku

Zakúpenie expresného nožnicového stanu 3x3 m pre aktivity
Slovenského červeného kríža – Územný spolok Bratislavaokolie.

Slovenský červený
kríž - Územný spolok
Bratislava - okolie

1 248,00

Zdroj: Slovenský červený kríž - Územný spolok Bratislava - okolie

FO

Náklady spojené s eko-kampaňou (vzdelávacie aktivity a
konzultačné služby) v spolupráci s eko-poradenskou organizáciu,
odmeny pre zamestnancov.

1 760,00

Rodinné centrum
Prešporkovo

Pomoc pri prefinancovaní nových prevádzkových nákladov teplo ÚK, elektrická energia, studená a teplá voda, zrážková
voda, OLO a zimná údržba.

1 000,00

OZ Lastovička

Zakúpenie 4 počítačových zostáv.

1 900,00

OZ Odyseus

Materiálne náklady, kancelárske potreby, komunikačné náklady,
notebook, zdravotnícke materiály a mzdové náklady, náklady na
prenájom a energie pre komunitné centrum K2 v bratislavskom
Pentagone.

1 000,00

OZ Stará jedáleň

Pokrytie nákladov spojených s rekonštrukciou budovy alebo na
nákup potrebných súčastí rekonštrukcie (okná, dvere, svetlá).

2 000,00

OZ Bublina

Projekt "Do známa i do neznáma" - tvorivý materiál, odmeny a
darčeky pre deti, príprava a administratíva ...

2 000,00

Spoločnosť priateľov
detí z detských
domovov Úsmev ako dar

Ubytovanie a stravu, cestovné a pohonné hmoty, poistenie,
materiálno-technické zabezpečenie tábora pre deti z detských
domovov.

2 000,00

FO

Revitalizácia parku na Škarniclovej ulici v bratislavských
palisádach - výsadba nízkej zelene, výsadba vzrastlej
protihlukovej a protiprašnej zelene, osadenie 2ks mobiliáru ...

2 000,00
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Príjemca

Spôsob použitia príspevku

Výška príspevku

Prestavba existujúcej bikrosovej dráhy v Petržalke a jej úprava na
„pumptrack“ pre širokú verejnosť.

OZ Pedal

2 000,00

Zdroj: Pedal o.z.
OZ Bublina

Projekt „Splnené prianie“, Silvestrovský výlet - náklady na
ubytovanie a stravu v Klačne pre deti z detských domovov.

1 500,00

ZDRAVOTNÍCTVO & CHARITA
Príjemca

Spôsob použitia príspevku

Nádej deťom, o.z.

Projekt "Komunitná škôlka" - nákup metodických pomôcok pre
vzdelávanie, úhrada nákladov s výkonom socializačných aktivít a
honorár pre školiteľov.

2 700,00

Liga za duševné zdravie
SR, o.z.

Projekt "Kamaráti Jabĺčka" pokračovanie programu Zippyho
kamaráti - preklad a tlač manuálu.

3 000,00

Neurologický spolok
Kramáre o.z.

Projekt "Aby veda nebola bieda" - podpora výskumu
Parkinsonovej choroby a cervikálnej dystónie. Použitie na
štatistické spracovanie výsledkov, darčekové poukážky za účasť
vo výskume.

1 000,00

Náruč - Pomoc deťom
v kríze

Čiastočné pokrytie mzdových nákladov na zdravotníckeho
pracovníka DKC Náruč, pokrytie nákladov na lieky a zdravotné
pomôcky pre deti.

2 500,00

SPOLU
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Výška príspevku

453 230,00

VÝDAVKY
NADÁCIE
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9. VÝDAVKY NADÁCIE
Celkové výdavky nadácie v roku 2018 činili 464 165,00 EUR. Suma 453 230,00 EUR bola použitá na nadačnú
činnosť, z toho pre fyzické osoby 3 760,00 EUR a pre právnické osoby 449 470,00 EUR. Na prevádzkové
účely nadácia použila 10 935,00 EUR. Zoznam obdarovaných je uvedený v bode č. 8 výročnej správy.
Výdavky nadácie mali nasledovnú štruktúru:
Výdavky

Rok 2018 (EUR)

Dary fyzickým a právnickým osobám
Peňažné dary

453 230,00

Nepeňažné dary

0

Správa nadácie
Ochrana a zhodnotenie majetku

0

Propagácia verejnoprospešného účelu

0

Prevádzka nadácie

10 859,00

Náhrady výdavkov

0

Mzdové náklady

0

Iné náklady spojené s prevádzkou nadácie

76,00

Spolu:
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464 165,00

10. ZMENY V NADAČNEJ LISTINE
A V ZLOŽENÍ ORGÁNOV
V roku 2018 nenastali v nadačnej listine žiadne zmeny.
V orgánoch nadácie nedošlo v roku 2018 k žiadnym zmenám.

11. NADAČNÉ FONDY
V roku 2018 Nadácia ESET nevytvorila žiadny nadačný fond.

12. ODMENA ZA VÝKON
FUNKCIE
Správca nadácie a jej orgány vykonávali v roku 2018 svoju činnosť bez nároku na odmenu.

V Bratislave dňa 27.3.2019
Peter Kováč
správca Nadácie ESET
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PRÍLOHA Č. 1
KU VÝROČNEJ
SPRÁVE NADÁCIE
ESET ZA ROK 2018
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