Zoznam členov a profilov správnej rady, správkyne nadačného fondu
Nadačný fond Kaufland nemá právnu subjektivitu, a preto sa viaže na Správnu radu Nadácie Centra pre
filantropiu:
Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu
Vyštudoval Ochranu a tvorbu životného prostredia na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave.
V mimovládnom sektore pôsobí od čias svojej civilnej služby, kde pomáhal v združení Strom života. Od
tej doby sa v tomto sektore pohybuje ako účastník množstva občianskych aktivít zameraných na
zlepšenie postavenia aktívneho občana v spoločnosti. Založil Nadáciu ETP Slovensko, ktorá rozvíja
znevýhodnené komunity. Je jedným zo zakladateľov Centra pre filantropiu n.o. a Nadácie Centra pre
filantropiu, oboch organizáciách pôsobí ako predseda Správnej rady.
Je správcom Nadácie Tatra banky, ktorá prostredníctvom svojich programov a grantov dlhodobo
pomáha slovenským študentom na zahraničných univerzitách, prináša na Slovensko svetových
vedeckých odborníkov a rozvíja svoje aktivity na podporu vzdelávania a špičkových vzdelávacích
podujatí.
Je členom monitorovacieho výboru EŠIF, Operačného programu Efektívna verejná správa a členom
výkonného výboru platformy Hlas občianskych organizácií.
Dlhodobo pôsobí ako podpredseda Rady vlády SR pre MNO, Predseda KOMORY MNO v Rade vlády SR
pre MNO.
Mgr. Boris Strečanský, člen správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu
Študoval filozofiu a históriu, sociálny rozvoj a verejnú politiku. Pôsobil v študentskom hnutí v Novembri
89. Viedol vzdelávací program pre manažment životného prostredia. Založil Nadáciu ETP Slovensko,
ktorá rozvíja znevýhodnené komunity. Spolu-inicioval rozvoj komunitných nadácií na Slovensku. Bol
riaditeľom a jedným zo zakladateľov Centra pre filantropiu n.o. a Nadácie Centra pre filantropiu, kde
v oboch organizáciách pôsobí ako člen Správnej rady. Pôsobil ako tréner a konzultant so zameraním
na rozvoj neziskových organizácií v post-komunistickych krajinách, spolupracoval s USAID, Mott
Foundation, Európskou komisiou i Svetovou Bankou. Je autorom viacerých publikácií a statí o
neziskovom sektore, darcovstve a občianskej spoločnosti. Stojí za zrodom portálu ĽudiaĽuďom.sk.
Je členom Spoločnosti pre trvalo udržateľný život - Slovensko, Slovenského centra fundraisingu (SCF) a
sekretárom občianskeho združenia November89. Je tiež členom Správnej rady neziskovej organizácie
ISAR-Ednannia v Kyjeve, členom Dozornej rady Európskeho centra pre neziskové právo v Budapešti a
členom editorial advisory board časopisu Alliance. Je členom European Research Network on
Philanthropy (ERNOP) a International Society for Third Sector Research (ISTR). V súčasnosti je externým
doktorandom Centra Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálnych a
ekonomických vied UK v Bratislave.
Mgr. Dušan Šemrinec, člen správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu
Vyštudoval Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Richland
Community College v USA. Pracovné skúsenosti získal najskôr ako konzultant a školiteľ v menších
tréningových firmách. Následne pôsobil ako Tréningový manažér pre Opel v ČR a SR, viedol
organizačnú zložku Raytheon Training v Prahe. Po návrate na Slovensko pôsobil aktívne v Centre pre
filantropiu n.o., kde pomohol rozbehnúť spoluprácu s viacerými firemnými nadáciami, bol aj prvým
správcom Nadácie Tatra banky. Takmer 10 rokov pôsobil v ING (dnešnej NN) ako HR Sales manažér,

obchodný riaditeľ internej distribúcie a nakoniec vyše 3 rokov ako Riaditeľ stratégie obchodu a HR
sales pre ČR a SR. Od roku 2015 pôsobí ako konzultant a kouč v spoločnosti Art of Change na
Slovensku a v Čechách, spolupracuje s firmami aj neziskovými projektami na tom, aby dokázali využiť
ich ľudský potenciál.
Od roku 2003 pôsobí v roli člena správnej rady CpF n.o. a od založenia v roku 2012 aj členom správnej
rady Nadácie CpF.
Mgr. Zuzana Behríková, členka správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu
Vyštudovala Fakultu Politických vied a Medzinárodných vzťahov UMB v Banskej vystrici. Dlhé roky
pôsobí aktívne v rámci tretieho sektora, pričom od roku 2008 pracuje v Centre pre filantropiu
n.o. Aktuálne má na starosti darcovský systém DARUJME.sk, ktorý pomáha stovkám organizácií
získavať finančné zdroje na svoju verejnoprospešnú činnosť od individuálnych darcov. V minulosti sa
venovala najmä strategickému nastavovaniu a spravovaniu grantových programov v témach ako
participácia, dobrovoľníctvo, nízkoprahové zariadenia či energetická efektívnosť.
Členkou Správnej rady Centra pre filantropiu aj Nadácie Centra pre filantropiu je od roku 2014.
Mgr. Zuzana Thullnerová, správkyňa Nadácie Centra pre filantropiu
Vyštudovala Katedru liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte v Bratislave. Počas štúdia stála pri
založení arteterapeutického združenia Terra Therapeutica, kde doteraz pracuje ako dobrovoľníčka. Je
absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcvik v Gestalt psychoterapii DIALOG.
V mimovládnom sektore pôsobí od roku 2000, keď začala pracovať v ETP Slovensko, neskôr pracovala
v Nadácii Ekopolis a od roku 2003 pracuje Centre pre filantropiu n.o. ako riaditeľka a v Nadácii Centra
pre filantropiu ako správkyňa nadácie. Zmyslom jej práce je adekvátne nastavenie procesov v
organizácií, aby efektívnejšie plnila svoj verejnoprospešný účel. To je prvoradou úlohou pri efektívnom,
hospodárnom i strategickom riadení organizácie. Aj v téme filantropie a charity je potrebné držať krok
s dobou, dodržiavať zákon a získavať darcov. Stála pri zrode darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk, kde
pôsobí ako revízorka.
Počas materskej dovolenky spolu-založila a realizovala dobrovoľnícku prácu v Materskom centre
Tik-Tak, v Ivanke pri Dunaji.
Profily alebo životopisy pracovníkov, ktorých pracovnou náplňou je zabezpečovanie programového
fungovania nadačného fondu:
Mgr. Lucia Langová, Vedúca úseku firemnej komunikácie
Vyštudovala medzinárodný manažment, v rámci ktorého sa venovala aj oblasti spoločenskej
zodpovednosti. Pracovné skúsenosti zbierala doma i zahraničí a posledných 6 rokov pôsobí v
spoločnosti Kaufland na Slovensku. Od roku 2017 je zodpovedná za oblasť firemnej komunikácie a
spoločenskej zodpovednosti v spoločnosti. Spolupodieľa sa na budovaní CSR stratégie, jej
implementovaní naprieč spoločnosťou a vedie dialógy s tretím sektorom ohľadom aktuálnych tém v
spoločnosti.
Mgr. Martina Machánková, Projektový manažér pre spoločenskú zodpovednosť
Absolvovala štúdium sociálnej práce so zameraním na manažment v sociálnej oblasti a v rámci štúdia
nadobudla aj praktické skúsenosti s prácou v neziskovom sektore. Počas svojej kariéry pôsobila
primárne v oblasti vzdelávania a projektového manažmentu v prostredí medzinárodnej korporácie.
V súčasnosti pracuje ako projektový manažér pre spoločenskú zodpovednosť v spoločnosti Kaufland
Slovensko. Zodpovedá za presadzovanie CSR tém v rámci spoločnosti, riadi a koordinuje strategické
udržateľné projekty, zodpovedá za reporting, monitoruje dianie a identifikuje trendy v oblasti CSR na
Slovensku i v zahraničí.

Mgr. Lucia Gregorová, Centrum pre filantropiu, n.o.
Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského, odbor Liečebná pedagogika. Po ukončení
štúdia pracovala 6 rokov v Centre pre filantropiu na pozícii manažérka pre Nadáciu Orange. Venovala
sa filantropickej stratégii nadácie a realizácií grantových programov a partnerstiev. Počas
materskej/rodičovskej dovolenky bola členkou správnej rady Centra pre filantropiu a založila občianske
združenie Rodinné centrum Kramárik, ktoré prevádzkuje rodinné centrum s rovnomenným názvom
v bratislavskom Novom Meste už od roku 2012. Pôsobila aj v neziskovej organizácii Ľudia Ľuďom, kde
viedla projekt Dobrovoľníci. V súčasnosti pôsobí v Centre pre filantropiu ako programová manažérka
pre Nadačný fond Kaufland, Nadačný fond Slovanet a Nadáciu Henkel.

