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Nadácia Televízie Markíza 

V r. 2020 sme prijali v prostredníctvom mechanizmu 2% sumu 296 242 €, z darov sme prijali sumu 64 271 €,   
príjmy z verejnej zbierky boli v sume 80 412 €. Celkovo boli príjmy nadácie, vo výške 440 925 €. 

 
Prehľad príjmov z darov materskej firmy, verejnej zbierky a asignácie, darov od iných subjektov 

 
 

V roku 2020 sme celkovo prerozdelili 483 455 €. 66% objemu použitých financií bolo použitých na podporu  
65-tich verejnoprospešných projektov partnerských mimovládnych organizácií; 24% objemu použitých financií 
bolo použitých vlastné verejnoprospešné aktivity; 6% z celkového rozpočtu bolo použitých na komunikačné 
náklady a 4% z celkového rozpočtu bolo použitých na správu fondu. 
 

Prehľad výdavkov 

 

119 875,61 €; 
27%

48 400,00 €; 
11%

176 366,31 €; 
40%

15 871,19 €; 4%

80 411,62 €; 
18%

Finančné prehľady, prijímy r. 2020

príjmy z asignácie materskej
firmy

príjmy z darov materskej
firmy

príjmy z asignácie od iných
subjektov

príjmy z darov od iných
subjektov

príjmy z verejnej zbierky

318 063,15; 66%
113 860,73; 24%

21 526,08; 4%
30 005,17; 6%

Finančné prehľady, výdavky r. 2020

Verejnoprospešný účel
(grantová podpora iných
mimovládnych organizácií a
fyzických osôb)

Verejnoprospešný účel
(vlastné verejnoprospešné
aktivity)

manažment

komunikáciu programov
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Nadácia sa zameriava na pomoc deťom, mládeži či rodinám zo sociálne slabého prostredia, so zdravotným 

znevýhodnením, podporuje vzdelávanie a rozvoj talentov detí a mládeže, pomáha zneužívaným a 

zanedbávaným deťom, pomáha rodinám s deťmi v ťažkej životnej situácii. Filantropické a charitatívne aktivity 

sa uskutočňujú prostredníctvom dlhodobých partnerstiev s mimovládnymi organizáciami na Slovensku ale aj 

podporou individuálnych príbehov rodín s deťmi a detí. 

Filantropické a charitatívne aktivity Nadácie Markíza sa uskutočňujú prevažne prostredníctvom partnerstiev s 

neziskovými mimovládnymi organizáciami na Slovensku, ktoré sa rovnako venujú problémom a potrebám 

detského sveta. Výsledkom tejto spolupráce sú spoločné projekty, ktoré pomáhajú deťom v rôznych 

oblastiach: zlepšovať podmienky na liečbu, renovovať priestory detských nemocníc, dovybavovať zdravotnícke 

prístroje a zariadenia, podpora letných táborov detí, individuálne pomoci rodinám s deťmi, podpora 

vzdelávania a iné. Na následky pandémie sme v roku 2020 reagovali vlastnou zbierkou a iniciatívou Pomôžme 

spolu či TV programom „Spolu pre Slovensko“  a podporou témy domáceho násilia a pomoci krízovým centrám 

pre matky s deťmi.  

V októbri 2020 sme odštartovali prvý vlastný projekt s názvom „Odpíšeme ti“, ktorý je zameraný na prevenciu 

proti šikanovaniu na školách a boj proti šikanovaniu a to samostatnou webovou stránkou www.odpisemeti.sk, 

kde deti ale aj dospelí nájdu dôležité informácie k téme šikanovania, kontakt na pomoc, zaujímavé články či 

videá. Partnerom projektu je Linka detskej istoty a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Každoročne v decembri organizujeme Deň s Nadáciou Markíza, počas doterajších siedmich ročníkov sme vďaka 

tomuto projektu vyzbierali už viac ako 630 tis. €, ktoré boli prerozdelené organizáciám, nemocniciam či 

rodinám a upozornili sme na dôležité témy. 

Podľa delenia v zmysle §50 Zákona o dani z príjmov o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely sme 

podporili fyzické a právnické osoby v šiestich oblastiach:  

1. Poskytovanie sociálnej pomoci – podporených bolo 38 subjektov, v sume 176 463,24 €. 

2. Ochrana a podpora zdravia – podporených bolo 17 subjektov, v sume 109 199,91 €. 

3. Podpora vzdelávania – podporených bolo 6 subjektov, v sume 25 000,00 €  €. 

4. Podpora a rozvoj telesnej kultúry – podporené boli 2 subjekty, v sume 6 000,00 €  €. 

5. Ochrana a tvorba životného prostredia – podporené bol 1 subjekt, v sume 1 000,00 €  €. 

6. Zachovanie kultúrnych hodnoť – podporený bol 1 subjekt, v sume 400 €. 

Vizualizácia finančnej podpory v jednotlivých oblastiach 

  

109 199,91 €

1 000,00 €

6 000,00 €

25 000,00 €

176 463,24 €

400,00 €

Verejnoprospešné oblasti podpory

ochrana a podpora zdravia

ochrana a tvorba životného prostredia

podpora a rozvoj telesnej kultúry

podpora vzdelávania

poskytovanie sociálnej pomoci

zachovanie kultúrnych hodnôt

http://www.odpisemeti.sk/

