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Skupina ZSE patrí na Slovensku k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania a jeho princípy sú súčasťou našich každodenných 
rozhodnutí a stratégie podnikania. Chceme, aby z našej činnosti a výsledkov podnikania mal prospech široký okruh ľudí.

Od svojho vzniku v roku 2014 Nadácia ZSE dlhodobo podporuje množstvo aktivít s jedným spoločným menovateľom – 
prostredníctvom iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí prinášame reálnu zmenu v ich bezprostrednej komunite. Podporu 
verejnoprospešných aktivít vnímame ako investíciu a veríme, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť. Naším cieľom je 
podporovať aktivity a partnerov, ktorí majú ambíciu aktivovať komunitu, v ktorej pôsobia, a motivovať jej členov, aby cítili 
zodpovednosť za svoje činy a postoje. V rámci svojej činnosti sa dlhodobo a systematicky venujeme trom strategickým oblastiam 
- životné prostredie, vzdelávanie a komunitný rozvoj. Podporu vzdelávania vnímame ako kľúčovú pre rozvoj našej spoločnosti. 
Komunitný rozvoj prostredníctvom iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí posilňuje lokálnych aktérov. Ochrana životného prostredia 
je prirodzenou súčasťou našich aktivít vzhľadom na vplyv činnosti skupiny ZSE na územiach, kde pôsobíme.

Nadácia ZSE má od svojho vzniku nastavený transparentný proces prerozdeľovania finančnej podpory. Otvorené grantové 
programy dopĺňajú dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktoré patria medzi lídrov vo svojej oblasti. 

1. Schválenie plánu aktivít na najbližší kalendárny rok Správnou radou Nadácie ZSE

2. Priebežné vyhlasovanie otvorených grantových programov podľa harmonogramu jednotlivých programov. Všeobecné 
fungovanie grantových schém: 
a. Vyhlásenie grantovej výzvy – zverejnenie podmienok a dôležitých termínov na www.nadaciazse.sk
b. Priebežné poskytovanie konzultácií žiadateľom o podporu
c. Zostavenie hodnotiacej komisie podľa tematického zamerania konkrétneho programu. Do komisie oslovujeme expertov 

v jednotlivých témach prevažne z prostredia mimovládnych organizácií, prípadne zástupcov príslušných odborov 
samospráv.

d. Nezávisle posudzovanie predložených projektov hodnotiacou komisiou
e. Zostavenie zoznamu projektov odporúčaných na podporu Správnej rade Nadácie ZSE na základe výsledkov hodnotenia 
f. Skríning protistrany spojený s plnením povinností nadácie ako združenia majetku podľa § 25 zákona č. 297/2008 Z.z.
g. Zaslanie vyrozumenia o výsledkoch hodnotenia žiadateľom o podporu
h. Generovanie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre podporené subjekty 
i. Realizácia podporených projektov, priebežná komunikácia
j. Priebežná komunikácia s podporenými subjektmi, monitoring realizácie podporených projektov
k. Predloženie Záverečnej správy o použití finančného príspevku prostredníctvom elektronického formulára na www.

nadaciazse.sk. 

3. Realizácia aktivít v rámci dlhodobých partnerstiev

Programy komunitného rozvoja



2 | 3

Naša podpora komunitného rozvoja:

Grantový program Rozprúdime regióny, cieľom ktorého je podporovať lokálne podujatia, ktoré prispievajú k upevneniu 
medziľudských a medzigeneračných vzťahov, a mobilizujú komunitu. Prostredníctvom programu s pomocou aktívnych ľudí 
a organizácií Nadácia ZSE rozvíja komunitný a kultúrny život v obciach západného Slovenska.

Zamestnanecký grantový program v rámci ktorého zamestnanci skupiny ZSE môžu pomôcť získať finančnú podporu pre 
organizácie, ktorých činnosť im je blízka. O podporu z programu sa môžu zamestnanci v spolupráci s vybranou organizáciou 
uchádzať predložením projektu, ktorý je zameraný na podporu športových, kultúrnych, vzdelávacích a komunitných aktivít 
v západoslovenskom regióne.

Charitatívny grantový program Búrame bariéry realizovaný v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA. Prostredníctvom 
tohto programu Nadácia ZSE posilňuje svoje aktivity v téme komunitného rozvoja s cieľom zaktivizovať miestne komunity na pomoc 
ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami. O podporu z programu sa môžu uchádzať fyzické osoby, neformálne skupiny občanov 
a mimovládne organizácie so zámerom zorganizovať vlastné charitatívne podujatie, športové, kultúrne alebo verejnú zbierku 
v regióne západného Slovenska.

Kľúčovými hráčmi v rozvoji komunít sú tiež učitelia. Ich dôležitosť a význam pre našu spoločnosť chceme posilniť aj ich podporou 
prostredníctvom grantového programu Výnimočné školy. Program je určený pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl 
z celého Slovenska, ktorí napriek prekážkam nestratili odhodlanie učiť inak a byť inšpiráciou pre svojich žiakov a kolegov. 

V rámci našej činnosti máme vždy snahu reagovať na aktuálne potreby komunít. Preto sme sa aj v roku 2020 rozhodli spustiť 
webstránku www.vynimocneskoly.sk, ktorá poskytuje voľne prístupné vzdelávacie materiály pre učiteľov, žiakov aj rodičov. Ambíciou 
tejto stránky bolo inšpirovať výučbu v neštandardnom režime. Čas ukázal, že materiály vytvorené výnimočnými učiteľmi sú užitočné 
nielen v čase dištančnej výučby, ale môžu byť nápomocné kedykoľvek v priebehu školského roka na doplnenie či vysvetlenie 
chýbajúceho učiva. Rozhodli sme sa preto projekt rozvíjať ďalej a prostredníctvom projektu Učíme sa spolu online podporujeme 
učiteľov, ktorí majú záujem a chuť rozšíriť portfólio vzdelávacích materiálov. V rovnakom období sme vyhlásili aj grantový program 
Výnimočné doučko. Do programu sa mohli zapojiť nielen školy ale aj organizácie s cieľom uľahčiť prístup k vzdelávaniu žiakom, ktorí 
sa z rôznych dôvodov nemôžu zapojiť do online vyučovania počas dištančnej výučby v čase pandémie koronavírusu. 

Medzi priemyselnou činnosťou skupiny ZSE a územím kde pôsobíme sa kontinuálne snažíme vytvárať harmóniu aj prostredníctvom 
dlhoročnej spolupráce s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku. Organizácia sa venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich 
dravých vtákov a sov vo voľnej prírode na celom území Slovenska. Naša spolupráca spočíva v ochrane vtáctva pred nárazmi do 
elektrických vedení. Pomáhame pri osadzovaní ekozábran na konštrukcie stĺpov vedenia, na vedenia vysokého napätia inštalujeme 
tzv. odkloňovače, ktoré minimalizujú riziko nárazov do vedenia aj v zhoršených poveternostných podmienkach.

V oblasti podpory životného prostredia sa v roku 2022 rozhodla Nadácia ZSE posilniť svoju pozíciu vyhlásením prvého ročníka 
otvoreného grantového programu Mením na zeleň. Cieľom programu je prinášať reálnu zmenu v oblasti ochrany životného 
prostredia, environmentálneho vzdelávania, využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedy a výskumu v oblasti environmentálnych 
tém, ochrany krajinných prvkov a ekotypov, cirkulárnej ekonomiky, udržateľného spôsobu života ľudí a znižovania uhlíkovej stopy.
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Elektrárňa Piešťany, zrekonštruovaná priemyselná pamiatka

Bývalá obecná elektráreň, zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok, sa od jesene roku 2014 stala priestorom 
pre vzdelávanie, kultúru, spoločenské aktivity a stretávanie všetkých generácií. Nadácia ZSE ako vlastník budovy má za cieľ 
podporovať rozvoj vzdelávacích aktivít na témy ekológia, klimatické zmeny, globálne vzdelávanie, trvalo udržateľný rozvoj, 
energetické inovácie tak, aby sa z Elektrárne stalo interaktívne, viacúčelové centrum oslovujúce všetky generácie. Medzi kľúčové 
aktivity Elektrárne patria interaktívne vzdelávacie programy pre základné a stredné školy, vzdelávacie programy pre verejnosť, 
zábavno - vzdelávacie rodinné podujatia, komunitné aktivity a kultúrne podujatia.


