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I.

Poslanie nadácie

Nadácia Henkel Slovensko vznikla v roku 2014 na účely rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych
hodnôt, realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitárnych cieľov, ochrany a tvorby
životného prostredia, ochrany a podpory zdravia, rozvoja a podpory vzdelania, rozvoja a podpory
telovýchovy a plnenia individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia.
Zakladateľom Nadácie Henkel Slovensko je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, IČO: 17 324 246, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 1413/B.
Názov nadácie:
Sídlo nadácie:
IČO:
Deň vzniku:

II.

Orgány nadácie

Správna rada:

Správca nadácie:
Revízor:

III.

Nadácia Henkel Slovensko
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
42 414 512
02.12.2014

Christian Schulz, predseda správnej rady
Alica Štepánová Kolárová, členka správnej rady
Peter Lukáč, člen správnej rady
Martin Chamko
Zuzana Jančigová

Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého
darcu presahuje 331 eur

Nadácia Henkel Slovensko v roku 2020 prijala dary presahujúce sumu 331 eur:
1. HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o. dar vo výške 17.390 eur.

IV.

Prehľad poskytnutých darov:

Prehľad o právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, na
ktorý bola nadácia založená:
Podporené verejnoprospešné aktivity v Grantovom programe „Henkel Slovensko seniorom 2020“
(podporená organizácia, názov podporeného verejnoprospešného projektu, výška podporenej sumy)
1. Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Zdravotnícky materiál ako ochrana pred
vírusovým ochorením COVID-19, 300 €
2. Centrum zborovej diakonie KANAÁN, Zvládneme to, 200 €
3. Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto, Zabezpečenie pohonných hmôt na
rozvoz stravy a realizáciu nákupov seniorom v Bratislave, 400 €
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4. Slovenský Červený kríž územný spolok Rožňava, Preventívne opatrenia na ochranu pred
nakazením Covid -19 zamerané na najzraniteľnejšie skupiny, 400 €
5. PE-ES, n.o., Henkel Slovensko seniorom, 400 €
6. Slovenský Červený kríž, územný spolok LIPTOV, Chránime seniorov, 500 €
7. Hendyhelp - Šamorín o.z., Pomoc seniorom v Šamoríne a okolí, 500 €
8. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, Ušime si rúška, 400 €
9. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON, Pomoc seniorom v DD a DSS HRON,
300 €
10. Občianske združenie Náš domov CHRB a CHRD, Zakúpenie ochranných pomôcok, 500 €
11. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Sociálna pomoc - prijímateľom sociálnych
služieb DD a DSS Kremnica, Vďaka tv programom to ľahšie zvládneme, 300 €
12. DSS Hrabiny, Samota bolí, 300 €
13. PENZIÓN JESEŇ, n.o., zariadenie pre seniorov, Spestrenie života v našom zariadení počas
karantény, 300 €
14. HUMANITÁR, n. o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti, Spolu to
zvládneme, 400 €
15. Dom pokojnej staroby n.o., Gbely, Jednorazové ochranné rúška, 360 €
16. ZSS STROM Strelníky 42, Henkel Slovensko seniorom, 300 €
17. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš, Zvýšenie bezpečného prostredia
pre život seniorov a zdravotne ťažko postihnutých osôb sterilizáciou vzduchu, 400 €
18. Harmónia života, n.o., Zdravotná a materiálna pomoc, 300 €
19. Centrum rodiny, nezisková organizácia, Blízko od seba, 400 €
20. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Sprostredkovanie kontaktu seniorom s
rodinou a blízkymi formou komunikačných technológií, 400 €
21. Mesto Revúca, Zabezpečenie sterilného prostredia v Zariadení opatrovateľskej služby, 400 €
22. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Hygienou proti vírusom, 300 €
23. Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Terchová, Ako sa ochrániť?, 300 €
24. Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina, Ostaneme v spojení - spolu to zvládneme!, 300
€
25. Zariadenie sociálnych služieb Betonika Priechod, Ako spojiť prijemne z užitočným, 400 €
26. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Prevencia vzniku a šírenia COVID 19 pri
starostlivosti o seniorov - ŤZP občanov v pobytovom celoročnom zariadení sociálnych
služieb, 400 €
27. Občianske združenie Jesienka, Ochrana pred COVID-19, 400 €
28. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Grantový program "Henkel Slovensko seniorom",
300 €
29. Slovenský Červený kríž, Územný spolok Košice – mesto Slovenský Červený kríž, Územný
spolok Košice - mesto pomáha chrániť zdravie najzraniteľnejších v čase pandémie
koronavírusu, 300 €
30. Obec Málinec, Pomáhame najzraniteľnejším, 300 €
31. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zakúpenie dezinfekčných a hygienických
prostriedkov pre seniorov v DD a DSS, 300 €
32. Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice, Stravovanie seniorov a ŤZP osôb, 400 €
33. Centrum MEMORY n.o., Dezinfekcia a ochrana, 400 €
34. Dom pokojného života n.o., Henkel Slovensko seniorom, 600 €
35. SENIOR DOBRÁ NIVA n.o. Prevádzka: HOSPIC Ľubietová, Zachovanie pohybových,
kongitívnych a mentálnych aktivít aj počas pandémie, 300 €
36. Cesta nádeje, Bezpečná domáca starostlivosť o osoby s vyšším rizikom ohrozenia COVID-19,
300 €
37. Seniorvital n.o, Germicídne žiariče, 798 €
38. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA, Chráňme seniorov, podporme
zdravie, 400 €
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55.
56.
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
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70.
71.
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DOMINIK, n.o., Ochráňme slabších, 400 €
Domov sociálnych služieb Detva, Chráňme sa spoločne, 500 €
Spoločnosť Zlatý Vek, o.z., Tablet - Samsung Galaxy Tab A SM-T510, 182 €
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA, Henkel Slovensko seniorom
,
800 €
Fórum pre pomoc starším - národná sieť, Bezplatná telefonická Senior linka a poradenské
centrum v čase pandémie, 500 €
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n.o., HENKEL SLOVENSKO
SENIOROM, 300 €
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zdravotné pomôcky a vyplnenie voľného času
seniorov, 300 €
Domov sv. Dominika, Zabezpečenie dezinfekcie, ochranných prostriedkov pre zamestnancov
a prijímateľov sociálnych služieb, 600 €
Mesto Lučenec, Mesto Lučenec pomáha seniorom, 300 €
Domov seniorov Dolinka, Sterilizácia, 200 €
Zariadenie sociálnych služieb Harmónia, Kontakt s blízkymi počas Covid 19, 400 €
Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Balíček ochrany pred Covid
19, 400 €
Mesto Stará Turá, Úsmev aj pod rúškom, 300 €
PRO VITAE, n.o., Zmiernenie sociálnej a zdravotnej odkázanosti seniorov počas pandémie
COVID 19, 300 €
JESEŇ ŽIVOTA n.o., Chránime seniorov dezinfikovaním prostredia v ktorom žijú, 400 €
Obec Orovnica, Obecný úrad Buďme - zostaňme doma a nebuďme sami, 300 €
Pohoda seniorov, n. o., Ochrana pred COVID-19, 400 €
STÁLE DOBRÍ n.o., Online- kultúrne, vzdelávacie a pohybové aktivity pre seniorov, 400 €
Gréckokatolícka charita Prešov, Teraz ešte bližšie pri človeku, 300 €
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Humanus, n.o., Prevencia pred šírením
nákazy COVID-19 v zariadení sociálnych služieb Humanus, n.o., 400 €
Spišská katolícka charita-Dom Charitas sv. Františka z Asissi Trstená, Prevencia nákazy v čase
koronakrízy, 500 €
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Zmierňovanie dôsledkov mimoriadnej situácie v ZSS
AMBRA, 300 €
Občianske združenie Pomocná ruka seniorom, Prevenciou k ochrane života a zdravia našich
seniorov, 400 €
Seniori v pohybe, Seniori sú online!, 400 €
Občianske združenie Monika, Sme spolu so seniormi aj bezkontaktne, 800 €
Zariadenie sociálnych služieb, Pomoc seniorom, 500 €
PRIMA n.o., Chránime sa rúškom, 200 €
Domov n.o., Partizánske, Ochrana a hygiena - zbraň proti koronavírusu, 500 €
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Televízia - spoločník v období karanténnych
opatrení, 400 €
Nezábudka Pata n.o., V zdraví a bezpečí, 500 €
Domov dôchodcov Dolné Saliby, Spolu to zvládneme, 600 €
Centrum sociálnych služieb – Nádej, Pomoc najzraniteľnejším - chráňme klientov CSS –
Nádej, 250 €
POKOJ V DUŠI n. o.. Grantový program "Henkel Slovensko seniorom", 400 €
Domov dôchodcov a Domoc sociálnych služieb Rimavská Sobota, Nákup zdravotných a
hygienických pomôcok, 500 €
Slovenský Červený kríž Územný spolok Svidník, Pomoc seniorom v pandemickej situácii, 300
€
Môj domov, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Grantový program "Henkel Slovensko
seniorom", 400 €
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75.
76.
77.
78.
79.

Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina, n.o., Komunikuj a buď fit, 310 €
SOLIDARITAS, Nedajme šancu vírusom, 500 €
TOLERANCIA n.o., Spestrime všedné dni našim seniorom počas pandémie, 400 €
Post Bellum SK, Nezabúdame na vás, 500 €
V KAŠTIELI, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce, Podporme našich seniorov, 400
€
80. OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb, Ochrana našich seniorov, 500 €
81. Ružinovský domov seniorov, Ochrana života a zdravia klientov ako aj zamestnancov RDS,
500 €
82. Spoločnosť Zlatý vek o.z., Najkratšou vzdialenosťou medzi najbližšími je úsmev, 400 €
83. Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby Domov sociálnych služieb, Chránime seniorov a
zamestnancov, 300 €
84. Združenie priateľov Domu svätého Juraja, Vek nie je prekážkou, 700 €
85. Špecializované zariadenie TEREZA, Henkel Slovensko seniorom, 500 €
86. Bratislavská arcidiecézna charita, Pošli tašku, 500 €
87. Obec Prakovce, Zdravie našich seniorov, 500 €
88. Liga proti rakovine SR, Zachovanie poradenských služieb a psychologickej podpory u
onkologických pacientov, 600 €
89. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Dôstojnosť seniora COVID 19 neporazí, 400 €
90. Služby Božieho milosrdenstva, n.o., Pomoc seniorom, 400 €
91. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany, Henkel Slovensko seniorom - nákup
konvertibilného počítača, 200 €
92. SENIOR ACTIVE Hriňová n.o., Modernými technológiami proti koronavírusu, 200 €
93. Dignitas n.o., Prevencia v Dignitas n.o., 200 €
94. TILIA nezisková organizácia, Tisíc a jedna pomoc pre Zariadenie pre seniorov TILIA, 500 €
95. Nie sme sami, Rúška pomoci, 350 €
96. Mesto Jelšava, Tablety pre seniorov z Jelšavy, 200 €
97. Strategie pomoci o.z., Seniorov si nedáme, 350 €
98. Spoločnosť Zlatý vek, o.z., Samsung Galaxy Tab A SM-T510 – tablet, 200 €
99. Komunita Kráľovnej pokoja, Prevenciou chráňme zdravie našich najzraniteľnejších!, 500 €
100.
SocioCentrum, Box aktivít - krok k pomoci, 400 €
101.
Mestské centrum sociálnych služieb Modra, Vidíme sa..., 400 €
102.
Správa zariadení sociálnych služieb, Zostaňme spolu - vidieť sa i počuť, 400 €
103.
Spy, Ochranné štíty pre domovy sociálnych služieb (celoslovenská výzva), 600 €
104.
Diecézna charita Žilina, Pošli tašku, 500 €
105.
HomeStart Slovakia n.o., Pomoc seniorom počas pandémie Covid 19, 450 €
106.
Trnavská arcidiecézna charita, Zostávame zdraví!, 300 €
107.
Hospic Milosrdných sestier, Dobrá bodka za životom, 600 €
108.
Občianske združenie Džatky pre všetko, Pomoc pre starkých, 400 €
109.
Slovenský Červený kríž, územný spolok Čadca, Spolu to zvládneme, 300 €
110.
Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves, Srdce pre seniorov, 300 €
111.
OZ Barlička, Spolu to zvládneme, 400 €
112.
OZ BELASÝ MOTÝĽ, Spolu to zvládneme, 550 €
113.
Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o., Chrániť a zabávať, 400 €
V grantovom programe “Henkel Slovensko seniorom 2020” boli podporené aktivity v nasledovných
verejnoprospešných účeloch: ochrana a podpora zdravia a vzdelávania; podpora sociálnej pomoci.

V. Prehľad činností vykonávaných
k verejnoprospešnému účelu nadácie

v hodnotenom
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období

s uvedením

vzťahu

Nadácia Henkel Slovensko roku 2020 realizovala tieto verejnoprospešné aktivity:
1) Grantový program “Henkel Slovensko seniorom 2020”

Po úspešnom prvom ročníku, ktorý sme realizovali v roku 2019 a podporili sme 20
zmysluplných projektov v celkovej výške 45 174 €, bolo pôvodnou stratégiou pokračovať
v tomto zameraní programu.
Všetko však zmenila pandémia COVID-19, ktorá v roku 2020 zasiahla celý svet, Slovensko
nevynímajúc.
Nadácia Henkel promptne reagovala na aktuálnu situáciu, spôsobenú pandémiou a zamerala
sa na riešenie aktuálnych a akútnych problémov seniorov, vyplývajúcich z pandémie a
zmiernenie dopadov šírenia ochorenia COVID-19.
Cieľovou skupinou boli seniori nad 65 rokov, ktorí sú pri tomto ochorení najzraniteľnejšou
skupinou. V centre našej pozornosti boli seniori v sociálnych zariadeniach, ako aj seniori,
žijúci vo svojich domácnostiach.
Počet predložených žiadostí: 144
Počet podporených projektov: 113
Prerozdelená suma: 45 000 €
Žiadosti o podporu mohli predkladať mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové
organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, nadácie a neinvestičné fondy,
organizácie zriadené obcou, krajom, poskytujúce sociálne služby, prípadne iné subjekty,
poskytovatelia sociálnej pomoci.
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke hodnotiaca komisia v zložení:
Martin Chamko
Zuzana Kaňuchová
Alica Kolárová
Anita Tulek
Beata Sklenárová
Beata Majerníková
Michaela Šopová
Zuzana Thullnerová
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie Henkel. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a
podpora zdravia; podpora vzdelávania; poskytovanie sociálnej pomoci.
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Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:

Číslo
žiadosti

Názov žiadateľa

Názov projektu

Mesto

Schválená
suma

1

Centrum sociálnych služieb DOMOV JAVORINA

Zdravotnícky materiál ako ochrana
pred vírusovým ochorením COVID-19

Bzince pod
Javorinou

300,00 €

2

Centrum zborovej diakonie
KANAÁN

Zvládneme to

Banská Bystrica

200,00 €

3

Slovenský Červený kríž, územný
spolok Bratislava - mesto

Zabezpečenie pohonných hmôt na
rozvoz stravy a realizáciu nákupov
seniorom v Bratislave

Bratislava

400,00 €

4

Slovenský Červený kríž územný
spolok Rožňava

Preventívne opatrenia na ochranu
pred nakazením Covid -19 zamerané
na najzraniteľnejšie skupiny

Rožňava

400,00 €

5

PE-ES, n.o.

Henkel Slovensko seniorom

Diviacka Nová Ves

400,00 €

6

Slovenský Červený kríž, územný
spolok LIPTOV

Chránime seniorov

Liptovský Mikuláš

500,00 €

7

Hendyhelp - Šamorín o.z.

Pomoc seniorom v Šamoríne a okolí

Šamorín

500,00 €

8

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb Senium

Ušime si rúška

Banská Bystrica

400,00 €

9

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb HRON

Pomoc seniorom v DD a DSS HRON

Nemecká

300,00 €

10

Občianske združenie Náš domov
CHRB a CHRD

Zakúpenie ochranných pomôcok

Ožďany

500,00 €

11

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb

Sociálna pomoc - prijímateľom
sociálnych služieb DD a DSS Kremnica
"Vďaka tv programom" to ľahšie
zvládneme

Kremnica

300,00 €

12

DSS Hrabiny

Samota bolí

Nová Baňa

300,00 €

13

PENZIÓN JESEŇ, n.o., zariadenie
pre seniorov

Spestrenie života v našom zariadení
počas karantény

Partizánske

300,00 €

14

HUMANITÁR, n. o. - Centrum
psychosociálnej a ošetrovateľskej
starostlivosti

Spolu to zvládneme

Prešov

400,00 €
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15

Dom pokojnej staroby n.o., Gbely

Jednorazové ochranné rúška

Gbely

360,00 €

16

ZSS STROM Strelníky 42

Henkel Slovensko seniorom

Ľubietová

300,00 €

17

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb Veľký Krtíš

Zvýšenie bezpečného prostredia pre
život seniorov a zdravotne ťažko
postihnutých osôb sterilizáciou
vzduchu

Veľký Krtíš

400,00 €

18

Harmónia života, n.o.

Zdravotná a materiálna pomoc

Bratislava

300,00 €

19

Centrum rodiny, nezisková
organizácia

Blízko od seba

Bratislava

400,00 €

20

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb

Sprostredkovanie kontaktu seniorom s
rodinou a blízkymi formou
komunikačných technológií.

Hriňová

400,00 €

21

Mesto Revúca

Zabezpečenie sterilného prostredia v
Zariadení opatrovateľskej služby

Revúca

400,00 €

22

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb

Hygienou proti vírusom

Krupina

300,00 €

23

Zariadenie pre seniorov a Domov
sociálnych služieb Terchová

Ako sa ochrániť?

Terchová

300,00 €

24

Slovenský Červený kríž, Územný
spolok Žilina

Ostaneme v spojení - spolu to
zvládneme!

Žilina

300,00 €

25

Zariadenie sociálnych služieb
Betonika Priechod

Ako spojiť prijemne z užitočným

Banská Bystrica,
Priechod

400,00 €

26

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb

Prevencia vzniku a šírenia COVID 19 pri
starostlivosti o seniorov - ŤZP občanov
v pobytovom celoročnom zariadení
sociálnych služieb

Slovenská Ľupča

400,00 €

27

Občianske združenie Jesienka

Ochrana pred COVID-19

Horná Ždaňa

400,00 €

28

Všeobecná nemocnica s
poliklinikou, n.o.

Grantový program "Henkel Slovensko
seniorom"

Veľký Krtíš

300,00 €

29

Slovenský Červený kríž, Územný
spolok Košice – mesto

Slovenský Červený kríž, Územný spolok
Košice - mesto pomáha chrániť zdravie
najzraniteľnejších v čase pandémie
koronavírusu

Košice

300,00 €
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30

Obec Málinec

Pomáhame najzraniteľnejším.

Málinec

300,00 €

31

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb

Zakúpenie dezinfekčných a
hygienických prostriedkov pre seniorov
v DD a DSS

Tisovec

300,00 €

32

Slovenský Červený kríž, územný
spolok Levice

Stravovanie seniorov a ŤZP osôb

Levice

400,00 €

33

Centrum MEMORY n.o.

Dezinfekcia a ochrana

Bratislava

400,00 €

34

Dom pokojného života n.o.

Henkel Slovensko seniorom

Hajnáčka

600,00 €

35

SENIOR DOBRÁ NIVA n.o.
Prevádzka: HOSPIC Ľubietová,
Ľubietová 448,976 55 Ľubietová

Zachovanie pohybových, kongitívnych
a mentálnych aktivít aj počas
pandémie

Dobrá Niva

300,00 €

36

Cesta nádeje

Bezpečná domáca starostlivosť o
osoby s vyšším rizikom ohrozenia
COVID-19

Košice

300,00 €

37

Seniorvital n.o

Germicídne žiariče

Sabinov

798,00 €

38

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb SOCIETA

Chráňme seniorov, podporme zdravie

Hodruša-Hámre

400,00 €

39

DOMINIK, n.o.

Ochráňme slabších

Veľká Lehota

400,00 €

40

Domov sociálnych služieb Detva

Chráňme sa spoločne

Detva

500,00 €

41

Spoločnosť Zlatý Vek, o.z.

Tablet - Samsung Galaxy Tab A SMT510

Nitra

182,00 €

42

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb LUNA

Henkel Slovensko seniorom

Brezno

800,00 €

43

Fórum pre pomoc starším národná sieť

Bezplatná telefonická Senior linka a
poradenské centrum v čase pandémie

Prievidza

500,00 €

44

Zariadenie pre seniorov - Domov
sociálnych služieb Tulipán, n.o.

HENKEL SLOVENSKO SENIOROM

Považská Bystrica

300,00 €

45

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb

Zdravotné pomôcky a vyplnenie
voľného času seniorov

Žiar nad Hronom

300,00 €
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46

Domov sv. Dominika

Zabezpečenie dezinfekcie, ochranných
prostriedkov pre zamestnancov a
prijímateľov sociálnych služieb

Petrovany

600,00 €

47

Mesto Lučenec

Mesto Lučenec pomáha seniorom

Lučenec

300,00 €

48

Domov seniorov Dolinka

Sterilizácia

Očová

200,00 €

49

Zariadenie sociálnych služieb
Harmónia

Kontakt s blízkymi počas Covid 19

Lučenec

400,00 €

50

Ústredie diakonie Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku

Balíček ochrany pred Covid 19

Komárno

400,00 €

51

Mesto Stará Turá

Úsmev aj pod rúškom

Stará Turá

300,00 €

52

PRO VITAE, n.o.,

Zmiernenie sociálnej a zdravotnej
odkázanosti seniorov počas pandémie
COVID 19

Gelnica

300,00 €

53

JESEŇ ŽIVOTA n.o.

Chránime seniorov dezinfikovaním
prostredia v ktorom žijú.

Veľká Lomnica

400,00 €

54

Obec Orovnica, Obecný úrad

Buďme - zostaňme doma a nebuďme
sami

Orovnica

300,00 €

55

Pohoda seniorov, n. o.

Ochrana pred COVID-19

Galanta

400,00 €

56

STÁLE DOBRÍ n.o.

Online- kultúrne, vzdelávacie a
pohybové aktivity pre seniorov

Bratislava

400,00 €

57

Gréckokatolícka charita Prešov

Teraz ešte bližšie pri človeku

Prešov

300,00 €

58

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb Humanus, n.o.

Prevencia pred šírením nákazy COVID19 v zariadení sociálnych služieb
Humanus, n.o.

Hlohovec

400,00 €

59

Spišská katolícka charita-Dom
Charitas sv. Františka z Asissi
Trstená

Prevencia nákazy v čase koronakrízy

Spišská nová Ves

500,00 €

60

Zariadenie sociálnych služieb
AMBRA

Zmierňovanie dôsledkov mimoriadnej
situácie v ZSS AMBRA

Lučenec

300,00 €

61

Občianske združenie Pomocná ruka
seniorom

Prevenciou k ochrane života a zdravia
našich seniorov

Žilina

400,00 €
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62

Seniori v pohybe

Seniori sú online!

Bratislava

400,00 €

63

Občianske združenie Monika

Sme spolu so seniormi aj bezkontaktne

Močenok

800,00 €

64

Zariadenie sociálnych služieb

Pomoc seniorom

Poltár

500,00 €

65

PRIMA n.o.

Chránime sa rúškom

Bratislava

200,00 €

66

Domov n.o., Partizánske

Ochrana a hygiena - zbraň proti
koronavírusu.

Partizánske

500,00 €

67

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb

Televízia - spoločník v období
karanténnych opatrení

Klenovec

400,00 €

68

Nezábudka Pata n.o.

V zdraví a bezpečí

Pata

500,00 €

69

Domov dôchodcov Dolné Saliby

Spolu to zvládneme

Dolné Saliby

600,00 €

70

Centrum sociálnych služieb - Nádej

Pomoc najzraniteľnejším - chráňme
klientov CSS - Nádej

Dolný Lieskov

250,00 €

71

POKOJ V DUŠI n. o.

Grantový program "Henkel Slovensko
seniorom"

Považská Bystrica

400,00 €

72

Domov dôchodcov a Domoc
sociálnych služieb Rimavská Sobota

Nákup zdravotných a hygienických
pomôcok

Rimavská Sobota

500,00 €

73

Slovenský Červený kríž Územný
spolok Svidník

Pomoc seniorom v pandemickej
situácii

Svidník

300,00 €

74

Môj domov, Zariadenie sociálnych
služieb Topoľčany

Grantový program "Henkel Slovensko
seniorom"

Topoľčany

400,00 €

75

Domov sociálnych služieb "Nádej"
Krupina, n.o.

Komunikuj a buď fit

Krupina

310,00 €

76

SOLIDARITAS

Nedajme šancu vírusom

Trstice

500,00 €

77

TOLERANCIA n.o.

Spestrime všedné dni našim seniorom
počas pandémie

Trstice

400,00 €
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78

Post Bellum SK

Nezabúdame na vás

Bratislava

500,00 €

79

V KAŠTIELI, Zariadenie sociálnych
služieb Horné Obdokovce

Podporme našich seniorov

Horné Obdokovce

400,00 €

80

OAZIS - Zariadenie sociálnych
služieb

Ochrana našich seniorov

Komárno

500,00 €

81

Ružinovský domov seniorov

Ochrana života a zdravia klientov ako
aj zamestnancov RDS

Bratislava

500,00 €

82

Spoločnosť Zlatý vek o.z.

Najkratšou vzdialenosťou medzi
najbližšími je úsmev.

Nitra

400,00 €

83

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE
Horné Saliby Domov sociálnych
služieb

Chránime seniorov a zamestnancov

Horné Saliby

300,00 €

84

Združenie priateľov Domu svätého
Juraja

Vek nie je prekážkou

Stará Halič

700,00 €

85

Špecializované zariadenie TEREZA

Henkel Slovensko seniorom

Hronec

500,00 €

86

Bratislavská arcidiecézna charita

Pošli tašku

Bratislava

500,00 €

87

Obec Prakovce

Zdravie našich seniorov

Prakovce

500,00 €

88

Liga proti rakovine SR

Zachovanie poradenských služieb a
psychologickej podpory u
onkologických pacientov

Bratislava

600,00 €

89

Evanjelická diakonia ECAV na
Slovensku

Dôstojnosť seniora COVID 19 neporazí

Bratislava

400,00 €

90

Služby Božieho milosrdenstva, n.o.

Pomoc seniorom

Lackov

400,00 €

91

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb Sušany

Henkel Slovensko seniorom - nákup
konvertibilného počítača

Sušany

200,00 €

92

SENIOR ACTIVE Hriňová n.o.

Modernými technológiami proti
koronavírusu

Hriňová

200,00 €

93

Dignitas n.o.

Prevencia v Dignitas n.o.

Plášťovce

200,00 €
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94

TILIA nezisková organizácia

Tisíc a jedna pomoc pre Zariadenie pre
seniorov TILIA

Poltár

500,00 €

95

Nie sme sami

Rúška pomoci

Prešov

350,00 €

96

Mesto Jelšava

Tablety pre seniorov z Jelšavy

Jelšava

200,00 €

97

Strategie pomoci o.z

Seniorov si nedáme

Bánovce nad
Bebravou

350,00 €

98

Spoločnosť Zlatý vek, o.z.

Samsung Galaxy Tab A SM-T510 tablet

Nitra

200,00 €

99

Komunita Kráľovnej pokoja

Prevenciou chráňme zdravie našich
najzraniteľnejších!

Radošina

500,00 €

100

SocioCentrum

Box aktivít - krok k pomoci

Rožňava

400,00 €

101

Mestské centrum sociálnych
služieb Modra

Vidíme sa...

Modra

400,00 €

102

Správa zariadení sociálnych služieb

Zostaňme spolu - vidieť sa i počuť

Nitra

400,00 €

103

SPy

Ochranné štíty pre domovy sociálnych
služieb (celoslovenská výzva)

Bratislava

600,00 €

104

Diecézna charita Žilina

Pošli tašku

Žilina

500,00 €

105

HomeStart Slovakia n.o.

Pomoc seniorom počas pandémie
Covid 19

Veľké Kapušany

450,00 €

106

Trnavská arcidiecézna charita

Zostávame zdraví!

Trnava

300,00 €

107

Hospic Milosrdných sestier

Dobrá bodka za životom

Trenčín

600,00 €

108

Občianske združenie Džatky pre
všetko

Pomoc pre starkých

Plaveč

400,00 €

109

Slovenský Červený kríž, územný
spolok Čadca

Spolu to zvládneme

Čadca

300,00 €
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110

Slovenský Červený kríž územný
spolok Spišská Nová Ves

Srdce pre seniorov

Spišská Nová Ves

300,00 €

111

OZ Barlička

Spolu to zvládneme

Prešov

400,00 €

112

OZ BELASÝ MOTÝĽ

Spolu to zvládneme

Ľudovítová

550,00 €

113

Zariadenie pre seniorov a ZOS
Adonis, n.o.

Chrániť a zabávať

Krajné

400,00 €

45 000,00 €
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VI. Prehľad o nadačných fondoch
Nadácia Henkel Slovensko nezaložila ani nespravovala žiadne nadačné fondy.

VII. Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností
nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane
rozhodnutia správnej rady
Ročná účtovná závierka, jej zhodnotenie, ako aj výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, sú
obsiahnuté v prílohách k tejto výročnej správe.
Údaje zo súvahy
Aktíva
Dlhodobý finančný majetok
Finančný majetok
 Bankové účty

0
81.173

 Pokladnica
Pohľadávky
Majetok spolu
Pasíva
Vlastne zdroje krytia majetku
 Základné imanie
 Nevysporiadaný výsledok min. rokov
Výsledok hospodárenia v roku 2020
Cudzie zdroje
 Rezervy
Časové rozlíšenie
 Výnosy budúcich období
Vlastne zdroje a cudzie zdroje spolu

0
0
81.173

6.638
223
0
2.800
71.512
81.173

Údaje z výkazu ziskov a strát
Náklady
Náklady nadácie na podporu verejnoprospešného účelu
Náklady na správu nadácie
Bankové poplatky
Služby (audit, notár, účtovníctvo, služby podpory a administrácie)
Spotrebný materiál
Daň z úrokov
Správne poplatky (zverejnenie)
Náklady spolu

Strana 16 z 18

44.300
0
108
7.265
0
0
0
51.673

Výnosy nadácie
Úroky z prostriedkov na bankovom účte
Príspevky
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia po zdanení

VIII.

0
0
51.673
0
0

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu

Úroky z prostriedkov na bežnom účte
Príspevok od iných organizácií
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Výnosy spolu

IX.

0
0
51.673
0

Návrh rozpočtu Nadácie Henkel Slovensko na rok 2020 schválený správnou radou
Príspevok z podielu zaplatenej dane
Účtovníctvo
Audit
CpF, eGrant
Administratívne poplatky a banka

X.

58.842
2.000
2.000
5.000
150

Ostatné informácie
a) zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom
období
b) odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou
ustanovený
c) ďalšie údaje, ktoré určí správna rada

a) Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v roku 2020
V roku 2020 nedošlo k zmene v orgánoch nadácie.
b) Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ktorý bol nadačnou listinou
ustanovený
Správca Nadácie Henkel Slovensko nepoberal v roku 2020 žiadnu odmenu za výkon funkcie.
Ostatné orgány ustanovené nadačnou listinou (revízor, správna rada) vykonávajú svoju
činnosť bez nároku na odmenu.
c) Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada
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Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť uvedené vo Výročnej správe za
rok 2020.
V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte správcu Nadácie Henkel Slovensko, Martina
Chamka, a to telefonicky (+421/2/33319212), e-mailom (martin.chamko@henkel.com) alebo
poštou na adrese sídla Nadácie Henkel Slovensko.

Zoznam príloh Výročnej správy Nadácie Henkel Slovensko za rok 2020
Prílohy k výročnej správe:
•
Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
•
Ročná účtovná závierka
•
Správa revízora

V Bratislave dňa 20.5.2021

Martin Chamko
Správca Nadácie
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre zakladateľov a vedenie neziskovej organizácie

Nadácia Henkel Slovensko, so sídlom v Bratislave
Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Nadácia Henkel Slovensko, so sídlom v Bratislave („Nezisková
organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky,
ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Neziskovej
organizácie k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing - ISA). Naša zodpovednosť
podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Neziskovej organizácie sme
nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných
pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že
audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o
účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Neziskovej organizácie nepretržite
pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za
použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Neziskovú organizáciu zlikvidovať
alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je
zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú.
Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať,
že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok
a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
 Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme
a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na
poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko
v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo
obídenie internej kontroly.
 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných
okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Neziskovej organizácie.
 Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi
súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

 Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na
základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami,
ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Neziskovej organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru,
že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke
alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do
dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Nezisková organizácia prestane
pokračovať v nepretržitej činnosti.
 Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná
závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve.
Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a
posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme
získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa Neziskovej organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme
povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora.
V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 8.7.2021
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