
  
 

Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu: 
Nadácia Pontis, Eva Mikolajczykova, eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk, 0917 429 981 

 

 
Záleží vám na komunite, v ktorej žijete? Chcete podporiť aktivity organizácie alebo školy vo vašom okolí? 
Spolupracujete v centre voľného času a chceli by ste nájsť finančnú podporu pre jeho aktivity? Na základe vášho 
odporúčania môžu požiadať o grant zo zamestnaneckého grantového programu spoločnosti Slovak Telekom 
a Nadácie Pontis. 

 
 I. ÚČEL, CIEĽ VÝZVY 
 
Cieľom grantovej výzvy je podporiť zamestnancov Slovak Telekom, ktorí sa rozhodli pomôcť zlepšiť situáciu ľudí 
utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Ak spolupracujete s organizáciou, školou alebo inou inštitúciou, ktorá 
potrebuje finančnú pomoc na zvládnutie týchto kritických chvíľ, odporučte ju do zamestnaneckej výzvy. Nadačný 
fond Telekom pri Nadácii Pontis vyčlenil na pomoc 30 000 eur.  
 
 II. OBLASTI PODPORY 
 
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie 
žiadostí zameraných na podporu činností nasledovných oblastí:  
 
a) Podpora a rozvoj športu 
b) Podpora a ochrana zdravia 
c) Poskytovanie sociálnej pomoci  
d) Zachovanie kultúrnych hodnôt 
e) Podpora vzdelávania 
f) Podpora dobrovoľníckej činnosti 
 
Aké typy projektov môže zamestnanec odporučiť? 
 
V súčasnosti prechádza cez naše hranice veľké množstvo ľudí a neexistuje jeden univerzálny spôsob ako pomôcť. 
Nie všetci prichádzajúci sa rozhodnú zostať a budú cestovať ďalej, no viaceré rodiny by mohli nájsť na Slovensku 
svoj nový domov.  
 
Preto aj podporované aktivity je možné rozdeliť na viacero okruhov: 
 

- podpora inklúzie do spoločnosti: 
o zamestnanec spolupracuje s organizáciou, ktorá aktívne pracuje na  začlenení detí, mládeže 

a dospelých osôb, 
o zamestnanec žije v obci, ktorá sa angažuje v pomoci utečencom pri adaptácii v novom prostredí, 
o  zamestnanec sa podieľa  na zapájaní detí z Ukrajiny do materských, základných alebo stredných 

škôl 
- integrácia na pracovný trh alebo do vzdelávania: 

o zamestnanec spolupracuje s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, ktoré realizujú tematické 
programy a aktivity 

 
III. OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ 

 
1. Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:  

a) právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, 
neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia - materské 
školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké 
školy, centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. 
okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania), 

b) samosprávy  (obce a VÚC) so sídlom na území SR. 
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Oprávnenými žiadateľmi nie sú politické strany a hnutia, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, 
neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.  
 

IV. ODPORÚČANIE ZAMESTNANCA 
 
O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Slovak Telekom. Žiadateľ musí 
v elektronickom formuláru uviesť meno a osobné číslo zamestnanca, ktorý projekt odporúča a uviesť, ako sa tento 
zamestnanec bude zapájať do projektu. Jeden zamestnanec môže odporučiť len jeden projekt. Jeden žiadateľ 
môže podať len jednu žiadosť o grantový príspevok. Zamestnanec musí byť zamestnaný v Slovak Telekom v čase 
podania žiadosti o grantový príspevok. 
 

V. CHARAKTERISTIKA VÝZVY 
 
1. Vyhlasovateľ výzvy:  Nadácia Pontis  
2. Finančné zabezpečenie: Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis 
3. Objem finančných prostriedkov: 30 000 EUR 
4. Výška podpory: max 1500 EUR 
5. Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné. 
 

VI. ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZVY 
 

4. apríl 2022 Vyhlásenie výzvy 

30.apríl 2022 do 23:59 h Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory  

máj 2022 Kontrola žiadostí a hodnotenie projektov 

Druhá polovica mája 2022 
Oznámenie výsledkov výzvy a individuálne uzatváranie zmlúv 
o poskytnutí finančnej podpory  

 
VII. PODMIENKY POSKYTNUTIA A POVOLENÉ ČERPANIE GRANTU 

 
1. Podmienky použitia podpory: 

a) podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov 
podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve 
o poskytnutí podpory,  

b) oprávnené náklady sa vzťahujú na územie Slovenskej republiky 
c) žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory, 
d) právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy s Nadáciou Pontis a po splnení 

všetkých požadovaných podmienok. 
 

2. Oprávnené výdavky: 
a) výdavky priamo súvisiace s realizáciou účelu podporovaného projektu na úhradu služieb, tovarov alebo 

prác, 
b) výdavky, ktoré vznikli v období uvedených v článku VII., ods 4. tejto výzvy 
c) personálne zabezpečenie projektu (vrátane dobrovoľníkov), 
d) musia byť vynaložené hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), 

efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelne (t. j. nevyhnutnosť 
pre realizáciu činností projektu). 
 

3. Podpora sa nesmie použiť za účelom úhrady, resp. refundácie najmä nasledovných výdavkov: 
a) realizácia politických aktivít, 
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b) úhrada vojenského materiálu (napr. kevlarové vesty, štíty, termovíziu a pod.), 
c) splácania úverov, pôžičiek, ako aj úrokov z prijatých úverov a pôžičiek vrátane ostatného príslušenstva 

pohľadávky, 
d) splácania leasing-u, súvisiacich pokút a penále, ako aj ostatného príslušenstva pohľadávky, 
e) úhrady akýchkoľvek daní s výnimkou DPH pri nákupe tovaru alebo služieb pre účely projektu, 
f) úhrady výdavkov na kúpu pozemkov, iných nehnuteľností vrátane výdavkov na ich rekonštrukciu 
g) výdavky vzniknuté pred termínom podávania žiadostí, 
h) výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu. 

 
4. Povolené čerpanie grantu: 

a) začiatok čerpania: použitie finančnej podpory je možné od 1.5.2022  
b) ukončenie čerpania: 30.9.2022 

 
VIII. ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNEJ PODPORY 

 
- registrovať sa na stránke www.darca.sk (darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: Zamestnanecký 

program Ukrajina 2022)  
- vyplniť projektový formulár na stránke www.darca.sk  
- povinné prílohy výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých 

zmien (dodatkov) bude potrebné priložiť až po schválení projektu hodnotiacou komisiou, k čomu vás 
vyzveme písomne v darca.sk. 

Viac informácií o tom, ako sa zaregistrovať do systému darca.sk https://www.youtube.com/watch?v=PyU-
TQ49NXw a postup ako vyplniť žiadosť o podporu https://www.youtube.com/watch?v=vYCnzxlDPXQ&t=1s 
 

IX. POSUDZOVANIE ŽIADOSTI, OZNÁMENIE O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY 
 
1. Nadácia Pontis vykoná formálnu kontrolu žiadostí, pričom z hodnotenia môže vylúčiť žiadosti, ktoré: 

a) nemajú vyplnené všetky polia vo formulári,  
b) boli podané v rozpore s výzvou,  
c) boli podané po lehote na predkladanie žiadostí stanovenej vo Výzve,  
d) obsahujú neoprávnené výdavky uvedené v článku VII. ods. 3 Výzvy, 

 
2. Po posúdení projektov Nadácia Pontis predloží formálne správne žiadosti o poskytnutie finančnej podpory 

príslušným hodnotiteľom na hodnotenie. 

3. Pri hodnotení projektov sa zohľadňujú kritériá ako: 
a) aktuálnosť a relevantnosť navrhovaných aktivít a materiálnej pomoci, 
b) hospodárnosť a účelnosť, 
c) spolupráca (koordinácia aktivít a hľadanie spôsobov spájania síl) s inými aktérmi poskytujúcimi pomoc bude 
vyhodnocovaná ako podporné kritérium 
 

Žiadateľ bude o výsledku posudzovania žiadosti a následnom postupe informovaný prostredníctvom konta na 
www.darca.sk, resp. notifikačnej správy na zadaný e-mail. So žiadateľmi, ktorých žiadosti budú úspešné, uzatvorí 
Nadácia Pontis zmluvu o poskytnutí grantu. Podpora bude vyplatená v dvoch splátkach: 80 % sumy po podpísaní 
zmluvy o finančnej podpore a 20 % sumy formou refundácie po doručení kompletnej záverečnej správy a jej 
akceptáciou Nadáciou Pontis. 

 
X. VYÚČTOVANIE A VRÁTENIE FINANČNEJ PODPORY 

 
Žiadateľ, s ktorým Nadácia Pontis uzatvorí zmluvu o poskytnutí grantu, je povinný vykonať vyúčtovanie podpory 
prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk. Zároveň je povinný zaslať kópie dokladov k vyúčtovaniu poštou, 
na adresu Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava. 
 
Súčasťou vyúčtovania finančnej podpory je:  

mailto:eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk
http://www.darca.sk/
http://www.darca.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=PyU-TQ49NXw
https://www.youtube.com/watch?v=PyU-TQ49NXw
https://www.youtube.com/watch?v=vYCnzxlDPXQ&t=1s
http://www.darca.sk/


  
 

Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu: 
Nadácia Pontis, Eva Mikolajczykova, eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk, 0917 429 981 

 

- úplne vyplnený formulár záverečnej správy prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk,  
- kópie dokladov (faktúry a dodacie listy, pokladničné bloky, zmluvy, výpisy z účtu prijímateľa o úhrade 

alebo výdavkové pokladničné doklady (nie pohyby na účte, nie potvrdenia o platbe, nie reporty), 
preukazujúce použitie finančnej podpory, ktoré musia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, preukazujúce, že poskytnutá podpora bola 
preukázateľne a jednoznačne použitá v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou) 

 
Termín na vykonanie vyúčtovania bude dohodnutý v zmluve o poskytnutí grantu. Ak prijímateľ nepredloží 
vyúčtovanie v príslušnom termíne uvedenom v zmluve o poskytnutí grantu, budú všetky poskytnuté finančné 
prostriedky považované za použité neoprávnene. 
 

XI. OSTATNÉ INFORMÁCIE 
 
1. Vyhlasovateľ výzvy si vzhľadom na okolnosti vyhradzuje právo zmeniť podmienky tejto výzvy. 
 
2. Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu: 

Nadácia Pontis  
Eva Mikolajczykova, eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk 
0917 429 981  
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