
2008 Spôsob použitia  podielu zaplatenej dane Prijíma teľ Výška použitého podielu dane 
SKK

Svetové dni mládeže 2008 Austrália Peter Tibenský 50 000
účasť na konferencii „Ekológia a nové stavebné 

hmoty a výrobky“
STU Stavebná fakulta 15 200

výchovno vzdelávacia činnosť členov klubu Brokový klub Trnava 10 000
zabezpečenie a zachovanie kultúrnych hodnôt Obec Jaslovské Bohunice 100 000
sociálna výpomoc na zakúpenie invalidného 

vozíka
Július Huťka 20 000

zabezpečenie nákladov spojených s opatrovaním 
zdravotne ťažko postihnutej dcéry Janky

Jana Mrižová 15 000

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a 
nákup učebných pomôcok

Základná škola Chtelnica 52 000

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 
oblasti tanečnej prípravy detí a mládeže

Tanečno športové centrum SWING 10 000

sociálna výpomoc na zabezpečenie Animoterapie 
a skvalitnenie života mentálne a duševne 

postihnutých
Občianske združenie Humánium 15 000

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a 
nákup didaktických pomôcok LEGO DACTA

Materská škola Dechtice 10 000

výpomoc pre zabezpečenie rekonštrukcie Domova 
sociálnych služieb v obci Veľké Kostoľany

Noemi, n.o. 20 000

sociálna výpomoc pre Michala Kuliara a 
zabezpečenie nákladov súvisiacich s jeho liečbou

Marcela Kuliarová 10 000

zabezpečovanie hipoterapie Jazdecký klub AXA 30 000
sociálna výpomoc a zabezpečenie benefičného 

koncertu … príde medzi nás Mikuláš
Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v 

Trnave
10 000

zabezpečenie divadelnej sezóny DISK, divadelná skupina Trnava 15 000
zabezpečenie výpomoci pri zariadení a 

rekonštrukcií Domu na polceste, pre odchovancov 
detského domova

Detský domov Opora 15 000

zabezpečenie činnosti MO MO Jednoty dôchodcov na Slovensku 7 000
zabezpečenie rozvojových programov pre deti z 

detských domovov
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 10 000

zabezpečenie prevádzky denného a týždenného 
pobytu ťažko zdravotne postihnutých detí v 

Domove sociálnych služieb
Nový domov n.o. 10 000

zabezpečenie pomôcok pre nevidiacich žiakov a 
mládeže

Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže na SOU pre ZPM v 
Levoči

7 000

zabezpečenie nákupu liekov pre členov
ZO slovenský zväz protifašistických bojovníkov pri 

Hornonitrianskych Baniach Prievidza a.s.
5 000

výpomoc pre Detské centrum a pokrytie nákladov 
súvisiacich s prevádzkou

Detské centrum-spoločnosť pre pomoc v SR, odkázaných na 
náhradnú výchovu

5 000

zabezpečenie činnosti SZZP a pomoc zdravotne 
postihnutým občanom

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Terénno-sociálne 
centrum, Okresná rada

5 000

pomoc pre rodiny s postihnutými deťmi Neinvestičný fond „Livika n.f.“ 5 000
zabezpečenie nákladov súvisiacich s vydaním 

knihy „Recepty pre zdravé jedlá“
Vydavateľstvo Úsmev 3 000

zabezpečenie nákladov súvisiacich s nákupom 
športových pomôcok pre deti a mládež

TJ Tatran 20 000

zabezpečenie nákladov súvisiacich s realizáciou 
ubytovacích priestorov

Mesto Prievidza 10 000

zabezpečenie nákladov súvisiacich s nákupom 
zdravotných potrieb pre členov OMD

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 3 000

podpora projektov Liga proti rakovine 3 000
zabezpečenie materiálovo-technického vybavenia 

školy a skvalitnenie výučby a praktického 
vyučovania žiakov

OZ Hutník-klub absolventov a priateľov SPŠH 20 000

podpora činnosti centra Autistické centrum Rubikon n.o. 15 000

sociálna výpomoc pre zdravotne postihnuté deti a 
zabezpečenie životne dôležitých potrieb pre deti

Jozefína Baginová 10 000

zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti klubu TJ ŠK Uraken 20 000

sociálna výpomoc pre zdravotne postihnutú Annu 
Oroszovú na zakúpenie invalidného vozíka

Anna Oroszová 20 000

výpomoc pre pacientov detskej onkológie a 
hematológie na zakúpenie špeciálneho 

zdravotníckeho materiálu
Spoločnosť detskej onkológie Košice 50 000

výpomoc pri zakúpení videokolposkopického 
prístroja 

NZZ Gynekologicko-pôrodnícka a ultrazvuková ambulancia 80 000

výpomoc pri zakúpení detského nábytku a 
didaktických pomôcok

Materská škola Košice 30 000

zabezpečenie rekondičného pobytu pre členov 
klubu postihnutých chorobou sclerosis multiplex

Klub sclerosis multiplex pri SZSM Piešťany 10 000

výpomoc na zabezpečenie nákupu mechanického 
invalidného vozíka pre zdravotne postihnutú 

Kristínu Hrabovskú
Ivona Hrabovská 5 000

zabezpečenie vzdelávania členov klubu Badmintonový klub M SPORT 5 000
zabezpečenie výpomoci pri zakúpení prístroja 

germicídny žiarič na dezinfekciu
MUDr. Marta Poláková 15 000

Príspevok do nadačného fondu Trenčianskej 
nadácie

Trenčianska nadácia, Trenčín 21 000

Projekt P.A.T. ZONE Zóna pre súčasné umenie OZ P.A.T., Prievidza 75 000



Projekt Botanická záhrada s oddychovou zónou Základná škola s materskou školou Čereňany 99 350

Projekt ...vo víre... Tanečno-športový klub Viery Nedeljakovej, o.z., Prievidza 47 000

Projekt Detské ihrisko Kráľovstva levíčat
Združenie saleziánskej mládeže - Domka, stredisko 

Partizánske
79 300

Príspevok na náučné výlety, príp. výlety spojené 
so športovou aktivitou detí, exkurzie zamerané na 

podporu vzdelávania
Základná umelecká škola Partizánske 20 000

Príspevok na náučné výlety, príp. výlety spojené 
so športovou aktivitou detí, exkurzie zamerané na 

podporu vzdelávania
Základná škola s materskou školou Diviaky nad Nitricou 15 000

Príspevok na náučné výlety, príp. výlety spojené 
so športovou aktivitou detí, exkurzie zamerané na 

podporu vzdelávania
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza 10 000


