




„Náš život závisí od toho, čo dostaneme, naše žitie závisí od toho, čo dávame.“

Winston S. Churchill
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Úvod

 Pozývame Vás na výlet fascinujúcim svetom pamätných fondov a  filantropických iniciatív  

v krajinách Vyšehradskej štvorky. V spoločnostiach s komplikovanou históriou boli filantropi tými, ktorí 

aktivizovali, spájali a rozvíjali miestne komunity po celé roky. Tak tomu bolo aj v regióne Vyšehradskej 

štvorky. Akadémia rozvoja filantropie v Poľsku spolu s ďalšími organizáciami z Maďarska, Českej republiky 

a Slovenska sa rozhodla predstaviť príklady pamätných fondov a iné prípady individuálnej a inštitucionálnej 

filantropie dúfajúc, že inšpirujú ľudí k podobnej aktivite. 

Pamätné fondy v tejto časti Európy majú dlhoročnú tradíciu. Zabezpečujú dlhodobú podporu sociálnym 

projektom, ktoré sú pre darcov dôležité, vďaka umiestneniu darovaných zdrojov v základine (dlhodobom 

finančnom majetku), ktorá je bezpečne investovaná. Úroky z investovanej základiny sú použité na financo-

vanie aktivít v súlade s cieľmi fondu.

Pamätné fondy môžu byť vytvorené donormi spolu so skúsenými stabilnými neziskovými organizáciami ná-

rodného charakteru alebo v spolupráci s miestnymi nadáciami a asociáciami. Medzi nimi sa práve komunitné 

nadácie špecializujú na vytváranie pamätných fondov pre miestne spoločenstvá a patria k najrýchlejšie sa roz-

víjajúcim organizáciám na svete. Komunitná nadácia je organizácia, ktorá spravuje aj pamätné fondy jednotliv-

cov, rodín alebo inštitúcií. Úroky získané z fondu sú použité tak, aby reagovali na potreby miestnych komunít.

Publikovaním knihy s príkladmi individuálnej, rodinnej a inštitucionálnej podpory, chceme inšpirovať po-

tenciálnych donorov k zakladaniu pamätných fondov. Veríme, že osobné  príbehy, prezentované v publikácii, 

povzbudia každého k budovaniu nových „živých pamätníkov“, ktoré umožnia realizáciu osobných vízií a snov 

a zároveň zabezpečia dlhodobú podporu spoločensky dôležitých cieľov. 



Pamätné a darcovské fondy v krajinách 
Vyšehradskej štvorky 
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Henryk Sienkiewicz

 Henryk Sienkiewicz bol zdrvený smrťou svojej ženy po dlhej a ťažkej 

chorobe. Keď získal 15 000 rubľov od anonymného darcu, rozhodol 

sa použiť peniaze na pomoc iným chorým umelcom, a  tak zriadil 

pamätný fond Márie Sienkiewiczovej. Každý rok bolo z fondu spon-

zorované odborné liečenie významných poľských umelcov ako Józef 

Rapacki, Maria Konopnicka, Stanislaw Wyspiański, Stanisław Przy-

byszewski, Gustaw Daniłowski, Stanisław Witkiewicz a  Kazimierz 

Tetmajer. Fond Márie Sienkiewicz umožnil rozvoj poľskej literatúry 

dvadsiatych rokov 20. storočia.

Henryk Sienkiewicz sa narodil v schudobnenej rodine statkárov. Po 

Pamätný fond Márie Sienkiewiczovej

Pamätný fond Márie Sienkiewiczovej založil Henryk Sienkiewicz v roku 1889 s kapitálom 15 000 rubľov. 

Z jeho prostriedkov bolo podporených približne 20 významných poľských spisovateľov a básnikov. Fond 

fungoval do roku 1918, keď sa znížila hodnota rubľa v dôsledku vypuknutia 1. svetovej vojny. 

ukončení štúdia práva, histórie a jazykovedy vo Varšave,  pracoval ako novinár a veľa cestoval. Počas jeho 

ciest do USA, Francúzska, Grécka, Talianska, Španielska a dokonca Zanzibaru napísal mnoho krátkych 

románov a poviedok. 

Sienkiewicz rád pomáhal druhým, nielen svojím priateľom, ale i cudzincom, ktorí sa mohli spoľahnúť nielen 

na finančnú podporu, ale i na využívanie jeho kontaktov za účelom  predaja diel chudobných maliarov. Fi-

lantropické aktivity mu priniesli všeobecný rešpekt. Jeho vnuk spomína:

„Raz ukradli môjmu dedkovi hodinky. Noviny uverejnili túto správu. Nasledujúci deň niekto zaklopal na ku-

chynské dvere. Stál tam chlapec, ktorý doručil malý balíček a utiekol preč. V balíčku boli dedkove hodinky a po-

známka: „Som síce zlodej, ale dobrý vlastenec. Neokradnem poľského spisovateľa.“

Po dvadsiatich piatich rokoch práce sa stal Sienkiewicz najrenomovanejším poľským spisovateľom. Spoloč-

nosť mu vyjadrila uznanie a vďaku počas osláv jeho päťdesiatin. Dostal zámoček v Oblęgorek, kde zvykol 

tráviť každé leto. V roku 1905 bol ocenený Nobelovou cenou. 

V roku 1880 začal navštevovať najlepšie sanatóriá v Európe s cieľom vyliečiť svoju ženu z tuberkulózy. Po jej 

smrti často navštevoval sanatóriá v Rakúsku, Taliansku a Francúzsku.
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Zdroje:
  
Maria Korniłowiczówna ONEGDAJ, "Opowieść o Henryku Sienkiewiczu", 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978

Julian Krzyżanowski, "Henryk Sienkiewicz", 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972

Po napísaní jeho slávnej Trilógie, 10. 12. 1888, Sienkiewicz obdržal 15 000 rubľov spolu s listom. Ako neskôr 

napísal Janczewskej: „List neobsahoval meno darcu, iba nasledovné slová: Od Michala Wołodyjowski1 Henry-

mu Sienkiewicz.“ List tiež obsahoval mená troch obliehaní opísaných autorom: Zbaraż, Częstochowa a Ka-

mieniec a motto Wołodyjowa: „To je nič“. Sienkiewicz odmietol prijať peniaze, no keď sa anonymný darca 

nikdy neozval, zriadil v roku 1889 pamätný fond Márie Sienkiewicz na Akadémii štúdií v Krakowe. 

Hlavým cieľ om fondu bolo financovať štipendiá pre spisovateľov a umel-

cov chorých na tuberkulózu. Každý rok, pri výročí úmrtia Márie, bol 

z  fondu udelený grant jednému chorému spisovateľovi, maliarovi, hu-

dobníkovi, resp. členom ich rodín. Ludorowski zariadil, aby bol fond Má-

rie Sienkiewiczovej podporený aj inými darcami, ako napríklad Máriou, 

bohatou statkárkou z Ukrajiny („štúdia“, t. I, Lublin 1998).

Fond Márie Sienkiewiczovej pomohol zachrániť život mnohým poľským umelcom, ktorí obohatili poľskú 

literatúru a umenie začiatkom 20. storočia. Bez existencie fondu by nevznikli krásne obrazy a grafiky ma-

zovských krajiniek Jozefa Rapackiho, krátke poviedky a básne Márie Konopnickej, prekrásne drámy Wy-

spiańskeho, dekadentné práce Przybyszewskeho alebo poviedky Tetmajera.

V súčasnosti sa prístup Henryho  Sienkiewicza stal inšpiráciou pre filantropiu a vzájomnú pomoc umelcom 

v Poľsku a v zahraničí. Mnohé organizácie podporujú spisovateľov, výtvarníkov alebo hudobníkov a ich ak-

tivity (ako spieva známy poľský hudobník Soyka: „Život nie je len o braní“).

Maria Sienkiewiczowa

1. Postava z diela Trilógia
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Vzdelávací fond Chmielek

Vzdelávací fond Chmielek bol vytvorený pre malú dedinu Chmielek (1 300 obyvateľov), ktorá sa nachádza 

na juhu Lubelského vojvodstva v Poľsku. Fond bol vytvorený 5. 10. 2009 v Komunitnej nadácii Bilgoraj 

s imaním 5 000 poľských zlotých. Každý rok získa fond približne 10 000 zlotých na svoje aktivity.  

Vzdelávací fond Chmielek je spojený so zaujímavou historickou postavou Edwardom Błaszczakom, ktorý 

bol počas 2. svetovej vojny úzko spätý s dedinou Chmielek. Miestni obyvatelia, inšpirovaní jeho životom, 

založili na jeho pamiatku fond. Fond je finančne podporovaný Waldemarom Błaszczakom (synom), ktorý 

financuje z fondu  každoročne 3 štipendiá. 

Poručík Edward Błaszczak, alias „Hrom“, bol synom poľského po-

vstalca a člena Parlamentu druhej republiky Poľska. Po ukončení štú-

dia práva vstúpil do armády ako veliteľ práporu. V 2. svetovej vojne 

padol do nemeckého zajatia a  bol zadržiavaný vo väzení neďaleko 

mesta Lvov na Ukrajine do roku 1942, kedy bol oslobodený. Neskôr 

ostal v obci Chmielek, kde sa zapojil do partizánskych bojov a stal sa 

veliteľom 50-člennej jednotky „Hrom“. Podľa názvu jednotky dostal 

neskôr aj svoje krycie meno. Vďaka jeho výnimočnej osobnosti doká-

zal Blaszczak spojiť demokratické pravidlá s poriadkom a disciplínou. 

„Hrom“úzko spolupracoval s miestnymi  ľuďmi a sovietskymi jednot-

kami. Popularitu si v regióne získal vďaka vojenským úspechom a pod-

pore, ktorú preukázal miestnej komunite. Spolupracoval so skupinou 

Židov, ktorí sa ukrývali v susedstve, a zásoboval ich zbraňami, muníciou  

a  informáciami. Ako pravý demokrat sa priatelil s miestnymi far-

mármi a robotníkmi, ktorých v ťažkých časoch podporoval. „Hrom“ 
sa stal legendou celého regiónu. Vďaka pomoci vďačných susedov sa dokázal vyhnúť nemeckému väzeniu, 

kde skončil jeho otec i brat.

Ako napísal Dr. Zygmunt Klukowski, historik regiónu, v januári 1948: 

„Hrom bol výnimočný vojak vysoko cenený svojimi nadriadenými. Počas sprisahania bol menovaný z kadeta 

na poručíka. Spájal v sebe disciplínu s iniciatívou, odvahou a s veliteľskými schopnosťami. Staral sa o svojich 

vojakov, za čo sa mu odplatili oddanosťou.“

Edward Błaszczak
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„Môj otec podporoval talentované a aktívne deti, pretože sám po-
chádzal z vidieckej rodiny, presne ako žiaci školy v Chmieleku. Som veľmi 
šťastný, že sme založili tento vzdelávací fond, pretože teraz môžeme podpo-
rovať deti prostredníctvom troch štipendií ročne.“      
   
 Citát Waldemara Błaszczaka, 

zakladateľa Vzdelávacieho fondu Chmielek

Keď sa v roku 1991 Zbigniew Sokal stal riaditeľom malej 

obecnej školy v Chmieleku, miestni ľudia sa rozhodli uctiť si 

pamiatku Edwarda Błaszczaka a pomenovali po ňom školu.                     

V nasledovných rokoch sa škola dynamicky rozvíjala a pri-

tiahla pozornosť Waldemara Błaszczaka – syna Edwarda.

„Chmielek značne ovplyvnil život môjho otca. Je miestom, kde 

sa dostal do partizánskeho boja. Keď miestna škola bola pome-

novaná po mojom otcovi, rozhodol som sa spolu s manželkou 

pozvať deti z  Chmieleku na letné prázdniny do nášho mesta 

Kolobrzeg. Nanešťastie, postupujúca choroba nášho syna nám 

znemožnila pokračovať v tomto zvyku,“  spomína syn Edwarda 

Błaszczaka, ktorý sa rozhodol vytvoriť pamätný fond v spolu-

práci s riaditeľom školy, učiteľmi a žiakmi.

Dňa 5. 10. 2009 bol založený Vzdelávací fond Chmielek s imaním 5 000 zlotých. „Môj otec podporoval talen-

tované a aktívne deti, pretože sám pochádzal z vidieckej rodiny, presne ako žiaci školy v Chmieleku. Som veľmi 

šťastný, že sme založili tento vzdelávací fond, pretože teraz môžeme podporovať deti udelením troch štipendií 

ročne,“ hovorí Waldemar Błaszczak.

Hlavný cieľ fondu sa vzťahuje na aktivity Edwarda Błaszczaka v Chmieleku, na poskytovanie pomoci mla-

dým a talentovaným ľuďom, na podporu vzdelávacích iniciatív Základnej školy poručíka Edwarda Błaszcza-

ka, najmä zabezpečením potrebného vybavenia školy, financovaním podujatí a školských výletov. 
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Zdroj: 

Archív Základnej školy v Chmieleku a individuálne rozhovory 
s členmi fondu a Waldemarom Błaszczakom

Každý rok Waldemar Błaszczak financuje z prostriedkov Vzdelávacieho fondu Chmielek tri štipendiá, každé 

v hodnote 700 zlotých. Doteraz získalo takúto finančnú podporu deväť mladých ľudí v celkovej výške 6 300 

zlotých, ktorá im umožnila reprezentovať svoju školu v rôznych súťažiach. Zakladatelia fondu dúfajú, že títo 

študenti po ukončení štúdií budú podporovať štipendijný program fondu a pomôžu tak ďalším mladým 

ľuďom. Momentálne žiaci školy a ich rodičia aktívne podporujú fond asignáciou 1% z daní fyzických osôb, 

čo umožňuje získať do fondu niekoľko tisíc zlotých každý rok (vyše 5 900 zlotých v r. 2011).

V súčasnosti je fond administrovaný ľuďmi zo školy v Chmieleku, t. j. riaditeľom, učiteľmi, študentmi a ich 

rodičmi. Okrem udeľovania štipendií boli prostriedky z fondu využité na nákup dvoch multimediálnych 

projektorov, dva sety PC reproduktorov, športové vybavenie pre školu a nákup hračiek do škôlky. „28 rokov 

po zatvorení škôlky v Chmieleku sme ju opäť otvorili 1. 9. 2010 pre štyri až päťročné deti. Časť vybavenia škôl-

ky sponzoroval fond,“ hovorí Sokal.

Fond získa každoročne približne 10 000 zlotých. Jeho hlavnou výzvou je ďalší rozvoj štipendijného progra-

mu, ktorý prostredníctvom podpory talentovaných detí a mládeže z obce dáva príležitosť  na rozvoj miest-

nej komunity.
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Dobročinný fond osobností

Dobročinný fond osobností podporuje hodnotné spoločenské projekty a propaguje filantropické aktivi-

ty známych osobností. Vďaka predchádzajúcemu ročníku súťaže Dobročinné osobnosti,  darcom a náv-

števníkom dobročinného bálu, bolo do fondu získaných viac ako 300 000 zlotých (fond je spravovaný 

Akadémiou pre rozvoj filantropie v Poľsku). Časť finančných prostriedkov je použitá na aktuálne aktivity 

a realizáciu cieľov fondu, zvyšná časť je investovaná a akumulovaná na budúce dobročinné aktivity.

V  rokoch 2009 – 2011 fungoval Dobročinný fond osobností pod názvom „Music box“ fond a  podporo-

val vzdelávanie a sociálnu integráciu detí so sluchovým postihnutím. Prostriedky fondu boli rozdeľované 

v ročnej grantovej súťaži. Počas dvoch vydaní súťaže boli granty udelené desiatim neziskovým organizáciám 

z Poľska, v celkovej výške 10 000 zlotých. 

Vďaka grantom: 

 - 128 detí so sluchovým postihnutím sa zúčastňuje workshopov a vyučovacích hodín, ktoré sú orga-

    nizované v rámci projektu podporeného z prostriedkov „Music Box“ fondu,

 - 9 talentovaných študentov s poruchou sluchu získalo štipendium,

 - bola vytvorená prvá poľská vzdelávacia príručka v posunkovom jazyku pre dvojročné deti 

    so sluchovým postihnutím,

 - bolo zorganizovaných 319 hodín workshopov a odborných vyučovacích hodín pre sluchovo 

    postihnuté deti a ich rodiny,
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 - bolo vytvorených 5 vzdelávacích filmov pre rodičov sluchovo postihnutých detí, 

    3 vzdelávacie filmy pre deti samotné, ktoré sa týkali témy bezpečného surfovania na internete,

 - 8 detí vo veku 1-7 rokov, s implantátom ušného kanálika (slimáka), 

    mohlo podstúpiť individuálnu rehabilitáciu sluchu a reči,

 - 20 tínedžerov so sluchovým postihnutím sa zúčastnilo fotografických 

    workshopov a výstavy „Fotografia v tichu“,

 - bol vytvorený prvý slovník posunkového jazyka s futbalovou terminológiou,

 - 200 sluchovo postihnutých ľudí mohlo účinkovať na špeciálnom koncerte,

 - bolo vytvorených 7 inštruktážnych filmov pre rodičov detí so sluchovým postihnutím,

 - bol zorganizovaný festival filmov, vytvorených tínedžermi so sluchovým postihnutím, 

    súčasťou bolo aj vydanie slovníka posunkového jazyka, ktorý propagoval filmy, 

    vytvorené počas filmových workshopov.      

Akadémia pre rozvoj filantropie v Poľsku je zodpovedná za vytvorenie transparentných kritérií pri udeľovaní 

grantov z fondu. Z tohto dôvodu zverila fond špeciálnemu výboru, ktorý je zložený z renomovaných a uzná-

vaných osobností zo sveta médií, biznisu a neziskového sektora.  

Berúc do úvahy rýchlo sa meniaci spoločenský kontext a  zvýšené potreby rôznych sociálnych skupín, 

rozhodla sa akadémia rozšíriť aktivity fondu. V roku 2012 sa názov fondu zmenil na Dobročinný fond 

osobností a jeho prostriedky sú využité na podporu hodnotných spoločenských aktivít. Prečo dobročinné 

„V   decembri naša dcéra Zosia dostala knižku s názvom Posunkujúce 
deti. Kniha je pestrofarebná a  príbeh zaujímavý a  jasný. Dcérka urobila 
všetky cvičenia z knižky a používa ju celý čas opakujúc jednotlivé znaky 
a žiada o ich preskúšanie. Podľa môjho názoru by mala byť vydaná aj druhá 
časť knihy – odporúčam ju každému dieťaťu a dospelému.

 Citát mamy dvojročnej Zosie, obdarovanej v rámci projektu „Posun-
kujúce deti – príručka so znakovými cvičeniami pre dvojročné deti“, ktorý 
bol realizovaný Nadáciou pre sluchovo postihnutých ľudí a rozvoj znako-
vého jazyka“
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Zdroj: 

Akadémia pre rozvoj filantropie v Poľsku  

osobnosti? Pretože bez angažovanosti osobností, ktorých filantropické aktivity propagujeme každý rok, 

by fond neexistoval. Preto chceme, aby tieto „hviezdy“ rozhodli, kto získa grant v štvrtom ročníku našej 

súťaže. Každý víťaz získa šek na 10 000 zlotých na podporu projektu, ktorý si vyberie. Veríme, že ľudia 

s takým dobrým srdcom sa rozhodnú pre tú najlepšiu voľbu.
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Pamätný fond Grażyny Gęsickej

Pamätný fond Grażyny Gęsickej bol vytvorený v roku 2010 s imaním 49 000 zlotých. Z fondu je realizovaný 

štipendijný program pre miestnych aktivistov z celého Poľska. V roku 2011 bolo podporených 10 aktivistov. 

Grażyna Gęsicka tragicky zahynula počas havárie lietadla 10. 4. 2010 v Smolensku. Bola to obrovská strata 

pre spoločenský život v Poľsku. S úmyslom poďakovať sa jej za skvelú prácu a uctiť si jej pamiatku, založili jej 

priatelia a kolegovia, s ktorými pracovala na regionálnom a miestnom rozvoji, Pamätný fond Grażyny Gę-

sickej. Je to jedna z najvzácnejších foriem individuálnej filantropie a žijúci pamätník jej ideí a hodnôt. Fond 

plní svoje poslanie prostredníctvom štipendijného programu „Mladý aktivista“.

Grażyna Gęsicka bola poľská sociologička, politička, minis-

terka pre regionálny rozvoj a členka parlamentu. V osem-

desiatych rokoch 20. storočia sa pridala k hnutiu Solidarita 

a  bola vyšetrovaná štátnou bezpečnostnou službou, keď 

organizovala vzdelávanie pre pracujúcich zapojených do 

hnutia Solidarita v  regióne Mazovsko, kde aj vyučovala. 

V deväťdesiatych rokoch 20. storočia pracovala ako expert 

na miestny a regionálny rozvoj pre Európsku komisiu, Sve-

tovú banku, poľskú vládu, Nadáciu pre propagáciu a roz-

voj malých a  stredných podnikov v  Poľsku, pre asistenta 

manažéra programu Phare „Miestne iniciatívy pre sociál-

ny a ekonomický rozvoj“. V tomto období sa stala známou 

naprieč celou krajinou. Zásluhou jej práce vznikli poľské 

agentúry pre regionálny rozvoj, ktoré pokračujú v rozvoji 

miestneho podnikania. Niektorí aktivisti z radov agentúry 

(napr. Gadaj z Agentúry pre miestny rozvoj v Bilgoraj) ne-

skôr aktívne pracovali na vytvorení fondu Grażyny Gęsic-

kej. V roku 2001 bola Grazyna menovaná za viceprezident-

ku poľskej agentúry pre regionálny rozvoj a v roku 2005 za 

ministerku pre regionálny rozvoj. Zahynula počas havárie 

lietadla v Smolensku 10. 4. 2010. O 6 dní neskôr jej bol post 

mortem udelený vojenský kríž Polonia Restituta a čestné 

uznanie za zásluhy Podkarpatského vojvodstva. 
Grażyna Gęsicka
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„Starala sa hlavne o ľudí, nie iba o čísla a politiku. Bola veľmi vecný typ človeka. V oblasti hospodárskej politiky 

pracovala moderným a  inovatívnym spôsobom. Dokonale rozumela roli podnikateľov, miestnej samosprávy, 

neziskových organizácií a regiónov a úlohe, akú zohrávajú vo fungovaní krajiny. Priali by sme si mať viac takých 

ľudí v politike. Vždy bola optimistická, nezávisle od toho, čo sa práve dialo v jej súkromnom a pracovnom živote. 

Vyžadovala od seba mnoho a jej spolupracovníci ju plne rešpektovali,“ hovorí Kwieciński, člen správnej rady 

fondu Grażyny Gęsickej. Počas prvých stretnutí začali zakladatelia fondu získavať finančné prostriedky na vy-

tvorenie základiny, ktorá je teraz investovaná v bezpečných finančných produktoch. Aktivity fondu sú finan-

cované zo zisku investovaných finančných prostriedkov. Základina vo výške 49 000 zlotých bola vytvorená  

z darov jednotlivcov a inštitúcií. 

„Moja mama vždy verila v silu obyčajných ľudí. Nielen tých, ktorí sú 
vodcami a majú moc zmeniť svet, ale i tých, ktorí žijú v malých mestách 
a dedinách. Tých jednotlivcov, ktorí vedia svojím zanietením a vierou pre-
nášať hory. Aj ona bola takým človekom. Narodila sa v malom mestečku 
Ryn v  Masurii, ale vďaka jej energii, odhodlaniu a  sile, získala pozíciu, 
ktorá jej umožnila pomáhať nielen lokálne, ale celoplošne. Vždy mala na 
pamäti, odkiaľ pochádza a vždy si veľmi vážila a podporovala miestne ini-
ciatívy a ľudí, zapojených do komunitnej práce.“

Citát Klary Gęsickej, dcéry Grażyny Gęsickej

Dary, získané do fondu, sú určené prevažne na štipendiá pre mladých ľudí z malých miest a dedín v rámci 

súťaže „Mladý aktivista“. Jej cieľom je vytvoriť rovnaké príležitosti pre mladých ľudí, ktorí sú dobrovoľníkmi 

v miestnej komunite, alebo iniciujú zmeny vo svojom okolí. Súťaž je organizovaná Akadémiou pre rozvoj 

filantropie v Poľsku v spolupráci s centrami „Konaj lokálne“ a miestnymi partnerskými organizáciami, ktoré 

poznajú komunity jednotlivých kandidátov. Jednotliví víťazi získajú štipendiá financované z fondu Grażyny 

Gęsickej. Prvý ročník súťaže sa uskutočnil v roku 2011, pričom bolo ocenených 10 miestnych aktivistov.

„Som šťastná, že pamätný fond mojej matky bude pomáhať mladým ľuďom a utvrdí ich v presvedčení, že ich 

práca je cenná a niekto si ju váži,“ hovorí Klára, dcéra Gżyny Gęsickej.
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Zdroj: 

Akadémia pre rozvoj filantropie v Poľsku

Fond zabezpečuje finančnú podporu mladým ľuďom, ktorí aktívne pracujú pre svoju komunitu, región ale-

bo školu. Štipendiá sú rozhodujúce pre ďalšie zapojenie aktivistov, ktorí zvyčajne pochádzajú zo skromných 

pomerov a nemôžu si dovoliť hradiť všetky výdavky spojené s komunitnou prácou. Štipendium je tiež mo-

tiváciou pokračovať a žiť v súlade s hodnotami, ktoré vyznávala Grażyna Gęsicka. Výzvou ostáva naďalej 

motivovať miestnych aktivistov, ktorí budú pracovať pre svoju komunitu do budúcna. 

Fond bude tiež propagovať vytváranie a podporu pamätných fondov v Poľsku, ako najlepšiu formu individu-

álnej filantropie, ktorá odráža hodnoty darcu, buduje mu prestíž a vytvára jeho „živý pamätník“. Propagácia 

významu týchto fondov prostredníctvom web stránok (www.funduszwieczysty.pl) alebo neziskových organi-

zácií (miestne fondy) prispeje k vytvoreniu uvedomelej a zodpovednej občianskej spoločnosti.
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Fond Miroslava Dušánka

Fond Miroslava Dušánka bol založený pri Ústeckej komunitnej nadácii v  roku 2008 na podporu ľudí 

so zrakovým postihnutím z  Ústeckého kraja. Fond Miroslava Dušánka založila pani Helena Berano-

vá, jeho neter. Miroslav Dušánek bol nevidomý, ale aj napriek svojmu hendikepu bol schopný žiť pl-

nohodnotný život. Svojej rodine neustále pripomínal, aké je dôležité pomáhať iným ľuďom s  rovna-

kým postihnutím. Toto želanie pána Dušánka bolo splnené vďaka fondu, ktorý nesie jeho meno. Ročne 

fond podporí prostredníctvom otvorených grantových kôl v  priemere tri žiadosti v  celkovej výške  

50 000 českých korún.

Príbeh fondu Miroslava Dušánka sa začal písať pred viac než dvadsiatimi 

rokmi v školských laviciach, kde aktuálna manažérka pre vzťahy s darcami 

v Ústeckej komunitnej nadácií sedela vedľa súčasného generálneho riadite-

ľa spoločnosti Izolace Beran. Spolupráca s nadáciou začala o niekoľko rokov 

neskôr, v dobe, kedy bola spoločnosť riadená Helenou Beranovou. Bolo to 

v roku 2003, keď spoločnosť Izolace Beran, stredne veľká rodinná spoločnosť 

špecializujúca sa na stavebné izolácie, poskytla finančné prostriedky vo výške 

niekoľko tisíc korún. Peniaze boli rozdelené do otvorených grantových kôl 

na podporu rôznych projektov miestnych neziskových organizácií. Avšak, 
v roku 2008 sa pani Beranová rozhodla urobiť veľmi unikátny a v českej kotline nezvyčajný krok. Založila 

fond ako spomienku na jej slepého strýka. Dokončiť všetky formálne požiadavky a oznámiť prvé otvorené 

grantové kolo trvalo asi jeden rok. V tej dobe sa na scéne opäť objavil aj syn pani Beranovej a pripojil sa  

k  rozhodovaciemu procesu v  rodinnom podniku a po nejakom čase sa stal tým, ktorý spolurozhoduje 

o výške príspevku do fondu pre daný rok. Ukazuje sa, že dlhodobé priateľstvo v kombinácii s dobre od-

vedenou profesionálnou prácou v oblasti služieb darcom môže prerásť do fondu, ktorý spĺňa očakávania 

darcov a je stelesnením ich predstáv. Pre zakladateľku pani Beranovú je a asi navždy bude fond Miroslava 

Dušánka veľmi osobnou a citlivou témou, ale je to tiež veľmi profesionálny nástroj pre pomoc ľuďom so 

zrakovým postihnutím v  našom regióne. Výsledky fondu sú jednou z  motivácií pre darcov, aby zvýšili 

svoje príspevky z tisícov na desiatky tisíc.

Fond splnil svoje poslanie radom akcií – prostredníctvom podpory rôznych inštitúcií pracujúcich so zra-

kovým postihnutím: neziskové organizácie, školy alebo rodiny, ktoré sa starajú o deti s týmto postihnu-

tím. Po konzultácii s odborníkmi a pani Beranovou sa rozhodlo, že z tejto širokej škály aktivít sa podpora 

zameria na žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl s cieľom umožniť mladým ľuďom 

so zrakovým postihnutím rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvýšiť ich šance pokračovať v štúdiu na stredných 

Miroslav Dušánek
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Zdroj:
 
www.komunitninadace.cz

školách alebo v budúcnosti na vysokých školách. Zároveň poskytuje zrakovo postihnutej mládeži príleži-

tosť, aby mohla naplno rozvinúť svoj osobný potenciál a získať vedomosti a zručnosti, ktoré rozširujú ich 

možnosti pre budúce uplatnenie sa v spoločnosti a na trhu práce.

Po štyroch otvorených grantových kolách fond úspešne pomohol desiatim študentom základných a stred-

ných škôl so zrakovým postihnutím. Fond ich podporil sumou takmer 200 000 korún. Podpora zvyčajne 

zahŕňa nákup zariadenia (notebooky a okuliare), ktoré pomáha študentom vyrovnať ich hendikep, ktorý 

majú v porovnaní so svojimi zdravými spolužiakmi. Vďaka nákupu pomôcok nie je potrebné, aby študenti 

navštevovali špeciálne školy, ale môžu zostať vo svojom prirodzenom prostredí. 

Jedným z podporených študentov je chlapec s ťažkou poruchou zraku, ktorý bol schopný, vďaka darovanému 

vybaveniu, zvládnuť svoje štúdium na gymnáziu. V roku 2011 úspešne zmaturoval a bol prijatý na štúdium 

na vysokej škole v Ostrave.
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Nadácia rodiny Hlávkových

Nadácia rodiny Hlávkových (v orig. - Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových), najstaršia česká nadá-

cia, bola založená Dr. Jozefom Hlávkom 25. januára 1904. Jozef Hlávka, významný český architekt a stavi-

teľ, odkázal na konci svojho života všetok svoj majetok do nadácie, ktorá bola určená na podporu vedeckej, 

literárnej a umeleckej činnosti českého národa, rovnako ako pre snaživých študentov pražských vysokých 

škôl. Tí sa vďaka štipendiu mohli naplno sústrediť na svoje vzdelanie, na ktorom je založená ich vlastná 

budúcnosť, rovnako ako budúcnosť celého národa. Nadácia rodiny Hlávkových z roku 1904 je najstaršou 

českou nadáciou a zároveň jedinou s nepretržitou právnou kontinuitou aj počas nacizmu a komunizmu.

Jozef Hlávka sa narodil 15. februára 1831 v Přešticiach. Jeho otec bol úradník. Keď rodina zistila, že ich syn je 

nadaný, umožnila mu v tej dobe najlepšie možné vzdelanie – počnúc gymnáziom v Klatovech, cez Polytech-

nický ústav v Prahe až po slávnu Akadémiu výtvarných umení vo Viedni. Zatiaľ čo sa na českej polytechnike 

venoval pozemnému staviteľstvu, v hlavnom meste monarchie sa odborom jeho štúdia stala architektúra.

Potom získal trojročné štátne štipendium na poznávaciu cestu po Európe a po návrate našiel uplatnenie ako 

veľmi úspešný staviteľ. Medzi rokmi 1860 a 1869 postavila jeho stavebná firma 142 budov. Už počas svojho 

života venoval pán Hlávka na podporu vedy a kultúry čiastku takmer 1,5 milióna korún. Financoval školy, 

chudobných študentov a vydávanie kníh. Pán Jozef Hlávka založil nadáciu vo svojej poslednej vôli 25. januára 

1904 po smrti jeho druhej manželky Zdenky. Názov nadácie obsahuje názvy oboch jeho zosnulých manželiek.  

V závete odkázal pán Hlávka všetok svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý mal v  tom čase hodnotu 

4 655 282 českých korún a 20 halierov. V prepočte na dnešné ceny sa odhady pohybujú medzi jedným a pol 

až dvomi miliardami korún.

Činnosť nadácie bola po celú dobu jej nepretržitej právnej kontinuity úzko prepojená s osudmi českej spo-

ločnosti. Sociálne zmeny významne ovplyvnili koncepciu a  činnosť nadácie najmä po roku 1939 a 1948. 

Po vytvorení nezávislej republiky v  roku 1918 sa podarilo obnoviť pôvodný koncept nadácie tak, ako ho 

zadefinoval Jozef Hlávka vo svojej poslednej vôli a podľa zakladacej listiny. Nadácia bola jediným dedičom 

všetkého majetku Jozefa Hlávku, ktorý bol určený na vzdelávanie českého národa. Nadácia tak mala podpo-

rovať Českú Akadémiu cisára Františka Jozefa pre vedy, slovesnosť a umenie v Prahe, Študentské internáty 

vysokých škôl pražských a Národohospodársky ústav.

Finančný a hospodársky pokles spôsobený najmä kvôli 1. svetovej vojne znehodnotil majetok nadácie. Jej 

činnosť však bola medzi rokmi 1904 a 1939 veľkým prínosom pre české spoločnosti a zároveň pre úroveň 

vzdelania. Keď si vezmeme len podporu 3 500 študentov ubytovaných zadarmo na Hlávkovom internáte, mu-
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síme povedať, že pomohla k vytvoreniu českej inteligencie v spoločnosti a jej pozitívneho vplyvu siahajúceho 

takmer do súčasnosti. Význam odkazu pána Hlávku a činnosť nadácie do roku 1939 ovplyvnila aj existenciu 

nadácie po roku 1945. V roku 1953, na základe rozhodnutia vlády, boli všetky české nadácie zrušené s jedinou 

výnimkou – Nadání J., M., a Z. Hlávkových, ktorej bola ponechaná možnosť formálnej existencie s určitým 

vlastivedným poslaním a torzom pôvodnej majetkovej podstaty. V roku 1954 bol za tragických okolností zru-

šený Národohospodársky ústav. Študentskému spolku pražských vysokoškolákov bol odňatý internát Jozefa 

Hlávku, ktorý bol prevedený do vlastníctva československého štátu. Do roku 1989 sa podarilo niekoľkokrát 

zabrániť zrušeniu Hlávkovej nadácie, naposledy v roku 1987. Vďaka za to patrí vynikajúcim českým vedcom, 

ktorí v päťdesiatych rokoch pracovali v orgánoch nadácie, a priaznivcom  nadácie, ktorí sa zaslúžili o jej prežitie. 

V roku 1987 pomohlo nadácii České vysoké učenie technické, ktoré jej poskytlo záštitu.

„N adanie má len jednu úlohu, aby po zaplatení všetkých daní... sedem-
desiat percent výnosu všetku vedeckú, literárnu a umeleckú činnosť české-
ho národa podporovalo a učinilo výsledky tejto činnosti a rovnako i všetky 
výsledky vedeckej činnosti svetové, kultúrnemu životu národu prístupnými, 
aby mohol z nich vo všetkých smeroch výkonnej svojej činnosti priamo ťa-
žiť. V druhom rade, a to podielom tridsať percent, snaživých a  spôsobilých 
vysokoškolských pražských študentov podporovať, a to tak, aby sa mohli 
úplne sústrediť len na svoje vzdelanie, na ktorom je založená ich vlastná 
budúcnosť, rovnako ako budúcnosť celého národa...“

Citát z Hlávkovej poslednej vôle

Revolučné udalosti a  zmeny, ktoré nastali po novembri 1989 umožnili, aby bola plne obnovená hodnota 

odkazu J. Hlávku a renesancia jeho nadácie – podporovať vynikajúcich študentov vysokých škôl v Prahe, ta-

lentovaných mladých vedcov a umelcov, rovnako ako prispievať k rozvoju českej spoločnosti a jej ekonomiky 

prostredníctvom Národohospodárskeho ústavu J. Hlávku.

Aktuálne je poslaním nadácie podporovať vedecké, literárne a umelecké snahy českého národa, prispievať 

k splneniu kultúrnych potrieb a podporovať nadaných študentov českých vysokých škôl v Prahe podľa zá-

vetu zakladateľa nadácie. Okrem toho je misiou nadácie prostredníctvom Národohospodárskeho ústavu 
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archív Hlávkovej nadácie, internetové články, wikipédia 

podporovať všetky snahy, ktoré šírením poznatkov a získavaním odborných vedomostí pomáhajú českému 

národu obstáť v ekonomickej súťaži európskych národov. Nadácia poskytuje granty pre vedeckú, literárnu  

a umeleckú činnosť výhradne podporujúcu chudobných, talentovaných a schopných jedincov, ktorí preuká-

žu mimoriadne predpoklady pre dosiahnutie akademických, vedeckých alebo umeleckých cieľov. Granty sú 

preto poskytované vo forme cestovného, vedeckého alebo umeleckého štipendia. Nadácia tiež udeľuje ceny 

a medaily Jozefa Hlávku pre najlepších študentov a absolventov, ktoré sú spojené s udeleným nadačných prí-

spevkov. Nadácia poskytuje aj ročné granty, ktoré nadväzujú na poslednú vôľu Jozefa Hlávku s prihliadnutím 

na zmenenú spoločenskú situáciu, napr.: Mestskej rade Přeštice na podporu vzdelávania a kultúry, Gymná-

ziu v Klatovech na podporu nadaných študentov, Vysokej škole technickej v Brne alebo Národnému múzeu 

v Prahe dokončiť zbierku múzea. V súčasnej dobe nadácia disponuje nadačným imaním v celkovej hodnote 

viac ako 300 miliónov korún a ročne rozdeľuje viac ako 4 milióny korún.
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Fond manželov Horových

Fond manželov Horových bol založený v roku 2006 pani Máriou Horovou a pánom Václavom Horom 

ako súčasť nadácie VIA. Pani Mária Horová utiekla ako mladé dievča zo Zakarpatskej Ukrajiny do Prahy, 

pretože sa bála dohodnutého sobáša. Po takmer sedemdesiatich rokoch sa vrátila späť na miesto, kde vy-

rastala, a po tejto návšteve sa rozhodla predať svoj dom v Prahe a darovať peniaze na podporu miestnych 

detí. So svojím manželom Václavom založila fond pri nadácii VIA, do ktorého vložili 500 000 českých ko-

rún. Fond prispieva po dobu piatich rokov na vzdelávanie a osobný rozvoj detí zo Zakarpatskej Ukrajiny.

Pani Mária Horová-Mišaničová sa narodila v roku 1919 v obci Nižný Studený na Zakarpatskej Ukrajine. Keď 

mala necelých osemnásť, utiekla z domu. Jej otec sa rozhodol, že ju vydá za miestneho bohatého sedliaka, 

ktorému zomrela manželka, a preto potreboval niekoho, kto by sa postaral o jeho tri malé deti. Mária si po-

žičala peniaze od babičky na vlak a radšej odcestovala takmer na koniec Československa do Prahy.

V roku 1937 žilo v Prahe dosť Rusínov. Mária u nich našla pomoc a neskôr aj prácu. Ale potom prišla druhá 

svetová vojna a po oslobodení v roku 1945 hrozilo veľké nebezpečenstvo, že bude rovnako ako mnoho iných 

Rusínov odvlečená sovietskou tajnou políciou do gulagu. Mária vtedy požiadala o pomoc svojho českého 

priateľa, čašníka z kaviarne Platýz na Národnej triede. Ten ju vypočul a navrhol jej manželstvo. Vzali sa 6. 

apríla 1946 a začal sa ich nový život. „Obidvaja sme pracovali v pohostinstve a šetrili sme korunu po korune. 

Po dlhej dobe sme si kúpili dom na Bielej Hore, kde sme boli šťastní a spokojní,“ zhrnula pani Horová ďalších 

šesťdesiatjeden rokov života spolu s Václavom Horom, čašníkom z Kladna. Zomrel v roku 2007.

Pred tým, ako oslávili diamantovú svadbu, pán a pani Horoví išli na miesto, kde Mária vyrastala. To, čo videli 

na Zakarpatskej Ukrajine ich ovplyvnilo natoľko, že sa rozhodli urobiť niečo neobvyklé. Po návrate do Čiech 

sa rozhodli predať svoj dom a darovať peniaze na pomoc deťom z Ukrajiny. „Chceli by sme, aby mal každý 

z nich aspoň základné vzdelanie,“ znelo „jednoduché“ prianie manželov Horových.

Manželia Horoví mali jasno v tom, že chcú pomáhať chudobným deťom z okresov Volovec a Mižhirie, regió-

nu, odkiaľ pani Horová pochádzala. Ale len takým deťom, ktoré sú nadané a mali potenciál niečo dosiahnuť. 

Počas konzultácie so svojou právničkou, o tom ako vložiť do zmluvy o predaji ich domu podmienku, aby ich 

v ňom nový majiteľ nechal v pokoji dožiť, prejavili záujem o zriadenie svojej vlastnej nadácie. Avšak, potom, 

čo zistili, čo založenie nadácie obnáša, začali hľadať existujúce nadácie s dobrou povesťou. Vybrali si Nadáciu 

VIA a po troch mesiacoch rokovaní založili Fond manželov Horových. 
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Manželia Horoví vložili do fondu 500 000 českých korún. Fond vyhlasoval 4 roky po sebe otvorené grantové 

kolá. Prihlásené projekty boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov nadácie a členov spolku 

priateľov Podkarpatskej Rusi, konečné rozhodnutie však mala pani Horová. Do fondu mohli prispieť aj iní 

darcovia. Fond si všimla aj ďalšia Zakarpatská rodáčka, pani Mária Čeloudová žijúca v Mníchove, ktorá doň 

vložila dvakrát po 100 000 českých korún. Po štyroch rokoch fond podporil 14 dobročinných projektov vo 

výške 700 000 českých korún.

„Chceli by sme, aby sa každému z týchto detí dostalo aspoň základného 
vzdelania," znelo „jednoduché" prianie Manželov Horových.“

Zdroj: 

Archív Nadácie VIA, článok Marka Šálka pre časopis Týden

Vďaka fondu sa v detskom domove v Mukačeve objavilo prvých osem počítačov a mohla sa tu odštartovať 

výučba angličtiny a informatiky. Odľahlá dedina Usť Čorná získala terénny mikrobus, vďaka ktorému sa deti 

môžu dostať do školy za každého počasia. Základná škola v Koločave bola vybavená školskými pomôckami 

a podpora bola poskytnutá aj mladým ľuďom, ktorí opúšťajú detské domovy a začali svoje vlastné životy 

vďaka Domu na pol ceste v Užhorode.

V roku 2011 sa pani Horová dostala do nemocnice s otvorenou zlomeninou. V  jej 91 rokoch sa situácia 

veľmi rýchlo zhoršovala, plánovala ísť do hospicu, ale tieto plány už nenaplnila, zomrela v nemocnici. Po jej 

smrti bola Nadácia VIA prizvaná k účasti na dedičskom konaní – v závete pani Horová odkázala všetok svoj 

majetok Nadácii VIA.
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Štipendijný fond Renesancia

Štipendijný fond Renesancia bol založený v roku 2011 pánom Martinom Hausenblasom pri Ústeckej ko-

munitnej nadácii. Martin, úspešný podnikateľ, sa rozhodol zmeniť svoj život, ktorý ho viac nenaplňoval. 

Našiel sa v téme udržateľnosti a ako miestny patriot založil Štipendijný fond Renesancia. Fond umožňuje 

mladým talentovaným ľuďom z Ústeckého kraja vycestovať a získať skúsenosti v zahraničí, aby sa po ná-

vrate do svojej krajiny mohli úspešne zapojiť do hospodárskej, vedeckej, kultúrnej, sociálnej alebo politic-

kej oblasti v regióne Ústí nad Labem, a prispieť tak k rozvoju svojej komunity. Za účelom podpory týchto 

cieľov sa Martin rozhodol pravidelne darovať 10% jeho ročného príjmu a zanechať dedičstvo vo výške 30%  

svojho všetkého majetku pre fond.

Martin Hausenblas, 38-ročný rodák z Ústeckého kraja, je majiteľ 

úspešnej firmy Adler so sídlom v Ústí nad Labem, ktorá vyváža re-

klamný textil do zahraničia. Počas prvých rokov pracoval s vyso-

kým nasadením od skorého rána až do neskorých nočných hodín. 

Raz, keď sa vracal v noci domov, skoro prišiel o život pri automo-

bilovej nehode. To bol okamih, kedy sa v ňom niečo zmenilo. V tej 

chvíli sa rozhodol zmeniť smer svojho života. Odišiel do Austrálie, 

aby si prečistil hlavu, a neskôr strávil nejaký čas v saharskej púš-

ti a rozhodol sa zmeniť svoj prístup k životu a k firme. Odstúpil 

z predstavenstva spoločnosti a začal tráviť štvrť roka v zahraničí, 

kde väčšinou študoval cudzie jazyky. Počas jednej z jeho ciest ho 

oslovila téma udržateľnosti.

Po príchode späť do Ústí začal zisťovať, aká je vízia jeho mesta. A zistil, že žiadnu nemá. Preto si stanovil 

svoju vlastnú víziu pre mesto: Ústí nad Labem, mesto pre trvalo udržateľný život. Akonáhle si vytýčil tento 

cieľ, rozhodol sa vynaložiť svoje prostriedky, čas a zručnosti, k naplneniu tejto vízie. Jedno z jeho rozhodnutí 

bolo, že sa chce profilovať ako miestny filantrop.

Pri navrhovaní svojich filantropických zámerov bol Martin Hausenblas ovplyvnený dvoma okolnosťami. 

Prvou bol príbeh jeho netere. Keď mala 15 rokov, povedala mu, že chce byť modelka, ale nemohla, pretože 

jej chýbalo 240 korún týždenne na lístky do Prahy na kastingy. Sľúbil jej, že v priebehu jedného roka jej bude 

dávať 2 000 korún mesačne s podmienkou, že ak sa stane modelkou, tak mu to vráti. Teraz žije v New Yorku 

a je slávna fotomodelka. Jej meno je Jana Knauerová. Po dvoch rokoch prišla a dala mu všetky peniaze späť.

Martin Hausenblas 
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„Myslím si, že človek, ktorý dosiahne svetový rozhľad, kvalitné jazy-
kové zručnosti a vzdelanie, a je si vedomý vlastnej hodnoty, je po tom, čo 
sa vráti do svojej krajiny zo zahraničia, plne spôsobilý podieľať sa na hospo-
dárskej, vedeckej, kultúrnej, sociálnej alebo politickej oblasti v regióne Ústí 
nad Labem, a tým prispieť k rozvoju svojej komunity.“

Citát Martina Hausenblasa

Druhou okolnosťou bolo jeho vlastné poznanie v súvislosti s jeho osobnými zmenami spôsobenými životom 

v zahraničí. Človek sa tu naučí jazyk krajiny, získa sebadôveru a naučí sa postarať sám o seba. Keď sa vráti 

domov, je z neho úplne iný človek.

Martin Hausenblas prišiel do Ústeckej komunitnej nadácie s víziou tejto podpory a s myšlienkou umožniť 

život v zahraničí pre ďalších mladých ľudí z regiónu Ústí. Nadácia pridala do Martinovej vízie svoje know-

-how a zrodil sa Štipendijný fond Renesancia.

Martin sa rozhodol, že 10% jeho ročného príjmu bude smerovať do fondu. Po jednom roku úspešného pô-

sobenia fondu sa doň rozhodol odkázať 30% svojho majetku. Fond bol od začiatku otvorený aj pre iných 

darcov, aj to je dôvod, prečo nenesie Martinove meno. Preto sa už po prvom roku začala vytvárať komunita 

darcov, aby projekt nebol založený len na ňom. Zatiaľ sa pripojili traja menší darcovia. Avšak, rozhodujúci 

je dlhodobý charakter podpory a nie výška príspevku. Fond má charakter kombinovaného fondu, ktorý má 

priebežnú a stálu časť. Stálu časť tvorí 10% z každého daru do fondu a zabezpečuje tak kontinuitu a udržateľ-

nosť fondu. Vyššie uvedený dar od Martina zo závetu bude tiež patriť do trvalej časti fondu. Zvyšné prostried-

ky vo fonde sú každoročne rozdelované prostredníctvom otvorených grantových kôl mladým talentovaným 

ľuďom z Ústeckého regiónu, ktoré im pomôžu žiť v zahraničí a získať nové životné skúsenosti, učiť sa jazyky 

a získať jednoduchší prístup k vzdelaniu.

Po dvoch rokoch fungovania fondu sa 16 talentovaných mladých ľudí mohlo dostať do zahraničia a študovať, 

získať nové skúsenosti a zlepšiť jazykové zručnosti v rôznych destináciách - od západu USA na východ od 

Vietnamu, od severu Fínska až po juh Austrálie. Fond prerozdelil 50 000 dolárov.
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Zdroj: 

archív nadácie, internetové články a rozhovory s Martinom Hausenblasom

Martin Hausenblas verí, že každá koruna, ktorá je investovaná do komunity sa vráti stonásobne. Nedávno 

jeden zo štipendistov, ktorý práve dokončuje doktorát na prestížnej univerzite v Bostone, písal do Ústí: „Až 

sa vrátim do Ústí budem špecialista na autorské práva v priemyselnom vlastníctve. Pôjdem na miestnu uni-

verzitu Jana Evangelisty Purkyňě a ponúknem im právne poradenstvo, aby univerzita z toho mohla zarobiť 

peniaze na čokoľvek, čo bude potrebovať.“

Zatiaľ sa vďaka fondu podarilo poslať do zahraničia 8 štipendistov ročne, Martinovým prianím je v budúc-

nosti vysielať každoročne 45 štipendistov (obrazne povedané: jeden „autobus“).
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Fond Bona via

Fond Bona via bol založený v roku 2004 pri Nitrianskej komunitnej nadácii pánom Andrejom Sitkeyom. 

Dopravný inžinier z Nitry sa vydal na dlhú filantropickú cestu s názvom Bona via. Rozhodol sa riešiť 

potreby svojej komunity nad rámec svojich povinností, viac ako je bežné. Dopravné nehody, ľahostajnosť 

kompetentných a zbytočne vyhasnuté ľudské životy ho prinútili konať. Pri predkladaní jedného zo svojich 

vlastných preventívnych projektov sa dozvedel o komunitnej nadácii v jeho meste. Slovo dalo slovo a Ing. 

Andrej Sitkey sedel čoskoro v Nitrianskej komunitnej nadácií a v roku 2004 podpisoval zmluvu o založení 

svojho vlastného fondu. Vznikol tak špeciálny fond, ktorý slúži najmä na zvyšovanie bezpečnosti cestnej 

premávky v okrese mesta Nitra.

Andrej Sitkey má 38 rokov a pracuje na okresnom doprav-

nom inšpektoráte ako dopravný inžinier. So svojou manžel-

kou Evou vychovávajú dvoch synov – Ondreja a  Eduarda. 

V práci analyzuje príčiny dopravných nehôd a následne na-

vrhuje opatrenia na zníženie dopravnej nehodovosti. Okrem 

opatrení v oblasti cestnej infraštruktúry je dôležitou oblas-

ťou prevencia a osobitne dopravná výchova detí. Pri orga-

nizovaní preventívnych akcií zistil, že na miestnej úrovni 

je problém získať finančné prostriedky, a preto sa rozhodol 

založiť fond Bona via. 

Pán Sitkey vedel, že keď chce zmeniť budúcnosť a  predísť 

zbytočným nehodám, musí začať s najmladšou generáciou. 

Grantovým programom Bona via vychováva priamo deti 

v  školách a  škôlkach, aby sa mohlo naplniť jeho poslanie. 

Predchádzať zraneniam a nehodám, ktoré mnohokrát vezmú otca rodine, matku deťom alebo dieťa rodi-

čom. Keď vtedy ešte 30-ročný Andrej začal podporovať školy v Nitre grantovým programom, nevedel, že 

už o pár rokov bude aj on hrdým otcom dvoch zdravých a krásnych chlapcov. Tí sa budú už čoskoro vďaka 

jeho neúnavnej snahe učiť dopravnú výchovu a vedomosti si overia na dopravnom ihrisku v Materskej škole 

Nábrežie mládeže, ktorú podporil dvomi grantmi v celkovej výške 420 €. Ako prvý vložil do svojho fondu 

peniaze samotný zakladateľ. Neskôr o svojich zámeroch informoval spolupracovníkov a zháňal podporu aj 

u podnikateľov. Príjmy do fondu dnes vkladajú jeho známi, kolegovia, ale aj firemní partneri.

Andrej Sitkey
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V súčasnosti sa stala dopravná výchova dôležitým prvkom vyučovania vo viac ako 30-tich školách a škôl-

kach v okrese Nitra. Dopravné ihriská sú v Nitre takmer v každej druhej vzdelávacej inštitúcii. Výsledný 

efekt fondu je zatiaľ ťažko zmerateľný. „Neviem uviesť koľkým dopravným nehodám, resp. zraneniam detí sme 

zabránili. Ak sme však zabránili zraneniu len jedného dieťaťa, tak cieľ našej činnosti bol splnený,“ hovorí Sitkey.  

Spolupráca nadácie a dopravného policajta sa stáva stále populárnejšou. „Fond sa vyvíja, snažíme sa ho oživiť 

rôznymi prvkami. Vzniklo napríklad logo programu Bona via, jeho motto. Spoločne pripravujeme stratégiu 
grantového programu, prispôsobujeme sa podmien-

kam a  trendom a  najmä potrebám ľudí,“ opisuje 

vývoj programu Ľubica Lachká, správkyňa Nit-

rianskej komunitnej nadácie. Sám zakladateľ sa 

zúčastňuje na otvoreniach projektov a zisťuje ako 

môže školám pomôcť. Mnoho ráz poskytne aktív-

ny policajt školám a deťom aj iné benefity. Často 

sa stáva, že na otvoreniach projektov sa zúčastní 

aj samotná polícia. Dopravní policajti deťom vy-

svetľujú zásady bezpečnosti, ukážu im interiér 

policajného auta, prevezú ich so zapnutou sirénou 

a za vyriešené úlohy im dajú odmeny – dopravné 
pomôcky ako vesty, reflexné prvky či nejaké sladkosti. Fond pomáha prekonávať bariéry a predsudky, ktoré 

na Slovensku ešte stále existujú voči dopravnej polícii zo strany verejnosti, ktorá ju vníma skôr ako „vybe-

račov pokút“ než ako ochrancov pred dopravnými nehodami. Práve tieto aktivity slúžia na ich odstránenie. 

V rokoch 2005 – 2012 bolo z fondu podporených 43 projektov sumou 11 025,49 €.

Zdroj: 

www.nkn.sk, rozhovor s Andrejom Sitkeyom

„Fond je ideálna možnosť ako zvýšiť aktivitu v oblasti, ktorej sa venujete, 
alebo ktorú chcete podporovať.“

Citát Andreja Sitkeya, dopravného inžiniera, zakladateľa fondu Bona via

Medzi školami, rodičmi, deťmi, nadáciou a samotným zakladateľom fondu či políciou sa vytvorilo krásne 

puto, ktoré nás všetkých spája a učí správne konať nielen v dopravných situáciách. Aktivity pána Sitkeya sú 

pre nás všetkých neveľmi častým, no o to vzácnejším príkladom. Naučil nás, že vždy sa dá pomáhať aj viac...
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Fond Cyrila Gazdaricu 

V  roku 2009 založil kanadský farmár Louis Gazdarica fond Cyrila Gazdaricu pri Komunitnej nadácii 

Liptov. Rodičia pána Gazdaricu pochádzali z Liptovských Revúc, pred desiatkami rokov sa vysťahovali do 

Kanady. Pri návšteve svojho rodiska hľadal Louis spôsob, ako účinne, účelne, ale zároveň transparentne 

pomôcť školstvu na Liptove. Odporučili mu spoluprácu s Komunitnou nadáciou Liptov, ktorá v tejto ob-

lasti mala už bohaté skúsenosti. Pán Gazdarica chcel prostredníctvom nadácie pomáhať rozvoju školstva 

najmä v dolnom Liptove. A tak tu podporil niekoľko škôl a vzdelávacích projektov. 

Liptovský rodák Štefan Gazdarica odišiel v roku 1925 za prá-

cou do Kanady. Niekoľko rokov pracoval ako baník a neskôr 

si založil vlastnú farmu. Začiatkom roka 1930 za ním prices-

tovala aj jeho manželka Mária s ich najstarším synom Steve-

nom. Aj v novom domove si rodičia Gazdaricovci zachovali 

lásku a silné puto k rodnému Slovensku. O spomienky sa de-

lili aj so svojimi synmi Cyrilom a Louisom, ktorí sa narodili 

už v Kanade. Snažili sa v nich od narodenia vypestovať túžbu 

poznať rodnú krajinu svojich rodičov a pomáhať jej. 

„Liptáci“ ho charakterizujú ako veľmi skúseného, rozhľade-

ného, s  hlbokými vedomosťami napr. o  Slovensku, svetovej 

ekonomike alebo športe. Sám sa naučil po slovensky a hovorí 

jazykom svojich rodičov skvele. Je veľmi skromný, vtipný a aj 

vo svojom veku stále „hladný“ po vedomostiach. Nikdy nikomu nedal najavo, že je pomerne majetný.  Pôso-

bil ako stredoškolský učiteľ, učil v Kanade dlhé roky francúzštinu a biológiu, neskôr začal farmárčiť a tomuto 

„remeslu“ sa venoval až do neskorej staroby. 

Asi 78-ročný Louis Gazdarica sa nakontaktoval na Komunitnú nadáciu Liptov (KNL). Chcel investovať do 

Liptovského regiónu a nevedel akým spôsobom. Na základe niekoľkých stretnutí so zástupcami nadácie 

dohodol myšlienku a smerovanie fondu, ktorý pomenoval po svojom bratovi – Fond Cyrila Gazdaricu. 

„Po krátkej dobe sme skutočne obaja mali pocit, že sa poznáme dlhé roky. Bol neuveriteľne bezprostredný, 

pýtal sa na veci, ktoré by iní chceli vedieť možno až po piatom-šiestom stretnutí a ja som nevidel dôvod, aby 

som ho s nimi neoboznámil. Ľudsky sme si spolu veľmi dobre rozumeli. Môžem povedať, že sme si padli do 

oka hneď pri našom prvom stretnutí,“ spomína Ivan Šenšel, predseda správnej rady KNL. Do fondu inves-

toval Louis zatiaľ vlastné finančné prostriedky. 

Louis Gazdarica
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„To nie je možné, čo vy tu všetko máte. V Kanade ideš 1 000 kilometrov 
a nevidíš nič iné, len ihličnaté lesy alebo lány pšenice a tu na Slovensku 
vidíš na sto kilometroch štvorcových celú históriu. Máte takú nádhernú 
krajinu, akú som nikde inde v živote nevidel. Máte veľhory, hrady, zámky, 
historické mestá, múzeá, skanzeny. Viete si to vôbec vážiť?“

Citát Louisa Gazdaricu, zakladateľa fondu

Zdroj: 

Karpatská nadácia, Komunitná nadácia Liptov

Srdcovkou pána Gazdaricu je najmä škola v Liptovských Revúcoch, ktorá vďaka poskytnutým financiám 

zaznamenala 100% obrat. Predtým fungovala v  klasickom režime ako bežné školy v  malých slovenských 

dedinkách. Dnes majú žiaci tejto školy inovatívne moderné pomôcky na vyučovanie – notebooky, USB kľú-

če, softvéry, materiálno-technické vybavenie a mnohé iné. „Deti sa dostali k takej výučbe, ku ktorej by bez 

pána Gazdaricu nemali šancu pričuchnúť. Pomohol dokonca aj nášmu dobrovoľníkovi Ivanovi Srbovi, aby sa 

mohol ísť vzdelávať do Kanady. Ivan pre nás spravil naozaj veľa a my sme radi, že sme mu mohli s pomocou 

pána Gazdaricu aspoň takto oplatiť roky venované dobrovoľníctvu pre našu nadáciu,“ teší sa Janka Mrlianová 

z Komunitnej nadácie Liptov.

Pán Gazdarica sám pravidelne navštevuje školy a škôlky na Liptove, zisťuje potreby škôl, pedagógov a najmä 

malých žiačikov. „Má veľmi blízky vzťah s ľuďmi na Liptove. Vie si vytvoriť osobné vzťahy, je milý a priateľský, 

proste filantrop s veľkým F,“ hovorí Janka. Nakoľko ani jeden z bratov Gazdaricovcov nemal deti, rozhodli sa 

zanechať posolstvo pre deti z regiónu, do ktorého siahajú ich korene. Snahou pána Lousia po smrti svojho brata 

Cyrila je odkázať majetok, ktorý mu zanechal zo závetu, práve do fondu, ktorý po svojom bratovi aj pomenoval. 

V rokoch 2008 – 2010 poskytol na rozvoj školstva a knihovníctva v Liptovskom regióne sumu 160 000 €.
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Fond Lavičky

Fond Lavičky založila Komunitná nadácia Bratislava v roku 2006. Komunitná nadácia Bratislava pod-

poruje verejnoprospešné aktivity v Bratislave a v ostatných regiónoch Slovenska už niekoľko rokov. Roz-

hodla sa pátrať aj po koreňoch filantropie na Slovensku. Zistila, že v Bratislave žili významní ľudia, ktorí 

pomáhali sirotincom, školám, študentom či nemocniciam. Ich mená boli takmer neznáme. Nadácia pre-

to založila Fond Lavičky, aby priblížila týchto filantropov širokej verejnosti. Vďaka Komunitnej nadácii 

Bratislava je niekoľko lavičiek na Hlavnom a Františkánskom námestí venovaných štedrým ľuďom, ktorí 

v minulosti v Prešporku či v Bratislave žili a pomáhali.

Komunitná nadácia Bratislava vznikla ako nezisko-

vá organizácia, ktorej misiou je rozvíjať darcovstvo, 

filantropiu a najmä dobré vzťahy medzi Bratislavčan-

mi. Bola založená šiestimi osobnosťami kultúrne-

ho, spoločenského a  podnikateľského života v  roku 

2000. Ich motiváciou pre iniciovanie založenia nadá-

cie bolo aktívne prispieť k zlepšovaniu kvality života 

Bratislavčanov. Počas niekoľkých rokov si získala vo 

svojom meste dobré meno aj vďaka zmysluplným ak-

„D ôvod, prečo sa nadácia pre lavičky rozhodla bol ten, že o známych 
filantropoch z minulosti ľudia väčšinou nič nevedia. Nie sú po nich pome-
nované ulice, nepíše sa o nich, celkovo je veľmi málo informácií. A pritom 
títo ľudia spravili pre svoje mesto veľmi veľa a môžu byť veľkou inšpiráciou 
aj v  súčasnosti. Je veľmi smutné, že počas zmeny režimu tieto fundácie 
zanikli a majetok prepadol v prospech štátu. A s tým sa na dlho stratili aj 
zmienky o ľuďoch, ktorí toľko pomáhali.“

Citát Daniely Danihelovej, Komunitná nadácia Bratislava

tivitám, ktoré robí pre jeho obyvateľov. Od roku 2000 podporila nadácia viac ako 1 010 projektov celkovou 

sumou vyše 1,21 mil. € v Bratislave a vo všetkých regiónoch Slovenska. 
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Bratislavská nadácia cítila potrebu dokázať, že filan-

tropia má na Slovensku hlboké korene. Prepojila sve-

ty minulé s tými súčasnými. Založila fond, ktorým si 

uctila pamiatku veľkých ľudí, ktorí výrazným spôso-

bom ovplyvnili život iných. Každému z nich venovali 

jednu lavičku na bratislavskom Hlavnom námestí. 

Vďaka Fondu Lavičky priblížila Bratislavčanom, ale 

i  návštevníkom a  turistom životy niekoľkých výni-

močných filantropov, ktorí už dávno nie sú medzi 

nami. Ich odkaz si nesú ich rodiny celé desaťročia. 

A teraz ich už môže poznať každý.

Lavičky boli venované veľkým mecenášom sirotincov, škôl a jaslí, ktorí pomáhali chudobným, hendikepo-

vaným či študentom. „Aj vďaka týmto osobnostiam sa Bratislava stala mestom príjemných ľudí. Ich dobré 

skutky vzbudzovali úctu a spolupatričnosť medzi ľuďmi,“ hrdo hovorí Daniela Danihelová z Komunitnej 

nadácie Bratislava. Zakladatelia chceli na nich upozorniť netradičným spôsobom. Uznania sa dočkali až 

v 21. storočí. Presne 14 lavičiek s bronzovými tabuľami so slovenským aj anglickým textom o neobyčaj-

ných ľuďoch dnes zdobí Bratislavu. V budúcnosti plánuje nadácia ponúknuť lavičky verejnosti, ako mož-

nosť poďakovať sa niekomu výnimočnému. „Možno má niekto krásne spomienky na starú mamu, s ktorou 

objavoval zákutia starej Bratislavy, alebo na starého otca, ktorý ho na nábreží učil bicyklovať. Alebo spomien-

ku na niekoho, kto veľmi pomohol iným,“ dodáva Daniela.

Vďaka Komunitnej nadácii Bratislava si môžeme pripomenúť významné osobnosti, ktoré v minulosti žili 

a pomáhali v Prešporku či neskôr v Bratislave. Preniesla k nám kus filantropickej histórie. Aj preto dnes 

môžeme nazvať týchto ľudí slávnymi filantropmi.

Lavičky boli venované týmto osobnostiam:

František Bode (1828 – 1900) a jeho manželka Emília  
V spoločnom závete z roku 1897 založili fundáciu, do kto-
rej vložili polovicu svojho majetku. Z úrokov sa podporo-
vali nemocnice, sirotince, starobince, jasle, a to evanjelic-
ké, rímsko-katolícke aj židovské.

Terézia Brunswicková (1775 – 1861)
Grófka, narodená v Prešporku, zakladateľka prvých dvoch 
materských škôlok v  meste, ktoré sa nachádzali v  brati-
slavskom podhradí a na bývalej Valónskej ulici.
  

Andrej Samuel Royko (1774 - 1840)
Zakladateľ fundácie, ktorej účelom bolo podporovať viace-
ré sirotince, lazaret, robotáreň, chudobinec alebo evanjelic-
kú nemocnicu. Fundácia slúžila aj na skrášľovanie mesta.
   
Katarína Schiffbecková (žila v 19. storočí)
Zakladateľka fundácie, z výnosov ktorej boli podporova-
ní chudobní živnostníci, domov pre nezamestnané slúžky 
a  ľudová kuchyňa. Vďaka nej fungovali v okolí Blumen-
tálskeho kostola tri domy venované práci, dobročinnosti 
a zdraviu.
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Zdroj: 

Komunitná nadácia Bratislava, Daniela Danihelová, Mikuláš Gažo

Laura Jarná (1912-2003)
Takmer celý život prežila v  Bratislave, dlhoročná peda-
gogička anglického jazyka. Svojmu milovanému mestu 
venovala v roku 2000 finančný dar 450 000 Sk, ktorý bol 
použitý na opravu Michalskej priekopy.
   
Josef Jiringer (1809 – 1862) a jeho sestra Anna Flengerová 
Prešporský mešťan, ktorý v  závete odkázal financie na 
založenie polievkového ústavu pre chudobných počas 
zimných mesiacov. Jeho sestra Anna pokračovala v tejto 
humanitárnej činnosti a založila viacero fundácií.
  
Georg Kováts, MUDr. (1843 – 1907)
Lekár, zakladateľ detskej nemocnice, prvých jaslí v  Bra-
tislave, verejných kúpeľov Grössling, iniciátor ľudových 
kuchýň pre bezdomovcov. Stál pri vzniku Bratislavského 
okrášľovacieho spolku, vďaka ktorému v  Prešporku pri-
budli fontány, zelené zákutia a príjemné podujatia.

Ľudovít Kováts, MUDr. (1876 – 1968)
Mestský zdravotný radca, zakladateľ sociálnych zariadení 
pre chudobné deti, domova pre slobodné matky, zaklada-
teľ slovenskej časti Československého červeného kríža ako 
aj Spolku na ochranu zvierat a vtákov.

Ferdinand de Martinengo (1821 – 1895)
Pedagóg a mimoriadne činorodý človek. Zakladateľ dob-
rovoľného hasičského a  záchranárskeho zboru, spolku 
Humanitas na podporu chudobných študentov bez roz-
dielu náboženstva, športových klubov, iniciátor výučby 
telesnej výchovy na školách.

Ignaz Schreiber (1783 – 1869)
Prešporský mešťan, vo svojom závete venoval tri domy 
na dobročinné účely. Zo zisku boli podporované detská, 
židovská, evanjelická a  všeobecná nemocnica, ústav pre 
opustené deti a pre hluchonemých. Výnos zo zisku prispel 
aj k zmierneniu biedy obyvateľov geta po veľkom požiari. 

Juraj Schulpe Dr. (1867 – 1936)
Vedec a  humanista, sociálny reformátor, vybudoval ro-
botnícku kolóniu, ktorá bola známa pod názvom Schul-
peho kolónia. Daroval pozemok, na ktorom v roku 1924 
postavila svoj objekt YMCA.

Juraj Tóth (žil v 19. storočí)
Obchodník v Budapešti. V roku 1893 založil základinu na 
pamiatku v  Prešporku narodenej manželky Žofie, ktorá 
zomrela ako 21-ročná. Z ročného úroku boli podporova-
né vždy dve chudobné nevesty narodené v Prešporku.  

František Török (1700  - 1776)
Radca uhorskej dvornej komory, zakladateľ najstaršej 
a najväčšej prešporskej fundácie. Celý svoj majetok odkázal 
na dobročinné účely. Podľa jeho želania boli podporovaní 
študenti a chovanci v chudobinci ako aj viaceré kláštory.

Róza Hakenová rod. Rigele (1905 - 1987) 
a Ladislav Rigele (1907 - 1980)  
Súrodenci venovali mestu Bratislava v roku 1940 stovky 
umeleckých diel – pozostalosť po svojom otcovi, slávnom 
bratislavskom sochárovi Alojzovi Rigele (1879 – 1940). 
Jeho sochy, záhradné plastiky, fontány, pamätníky a  ná-
hrobky zdobia mnohé ulice, parky a cintoríny v Bratislave.
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Törökov fond

František Török založil v Prešporku (v Bratislave) v roku 1776 Törökovskú Fundáciu alebo Fundatio Fran-

cisci Török. Viacerí majetní obyvatelia Bratislavy, vtedajšieho Prešporka, pokladali za svoju povinnosť 

podporovať nemajetných spoluobčanov, a  preto venovali na tento účel finančné prostriedky vo forme 

fundácií, pričom uprednostňovali osoby narodené v  Prešporku alebo príslušné do Prešporka. Mnohí  

z nich boli bez potomkov a venovaním svojho majetku pre fundácie chceli zvečniť svoje meno. Majetný 

radca Uhorskej kráľovskej dvornej komory, František Török, venoval celý svoj majetok na podporu chu-

dobných. Zo svojho závetu odkázal peniaze do fondu, neskôr nadácie, ktorej cieľom bolo podporovať 

nemocnice, školy, kláštory a pod.

František Török (1700 – 1776) – radca Uhorskej kráľovskej dvornej komory patril k významným majetným 

občanom Prešporka v 18. storočí. Preslávil sa založením najstaršej a najväčšej prešporskej fundácie. Törökovská 

Fundácia alebo Fundatio Francisci Török patrila k najdlhšie pôsobiacim a najväčším prešporským fundáciám. 

Celý svoj majetok odkázal prostredníctvom závetu do svojej fundácie.

Testamentom založil František Török v roku 1766 Törökovskú Fundáciu. Zo závetu odkázal napríklad dvesto 

tisíc zlatých pre Bratislavský špitál. Bola tu zriadená Základina Františka Töröka, ktorú určil na zaopatrenie 

chovancov v špitáli a časť vyhradil na vzdelávanie sirôt. František Török bol aj veľkou oporou významného 

bratislavského kláštora augustiniánok-kanonistiek Notre Dame. Jeho portrét s pietou opatrujú vďačné mníšky 

vo svojej slávnostnej dvorane. Török poručil kláštoru 4 000 zlatých, vzácne obrazy a lazuritový oltár. Aj zvyšok 

svojho majetku venoval na dobročinné účely, a to na prilepšenie stravy a ošatenie sirôt a dospelých v prešpor-

skom chudobinci, na podporu prešporských chudobných, ktorí sa hanbia žobrať a pre študentov. Fundáciu 

spravovala bratislavská kapitula. Törökov majetok pomáhal ešte dlho potom ako zomrel. Fundácia bola v polo-

vici 19. storočia spravovaná magistrátom. Napríklad v šesťdesiatych rokoch 19. storočia z fundácie išlo ročne na 

dobročinné účely 7 000 – 8 000 zlatých.

Po vzniku Československej republiky, väčšina fundácií nezanikla, ale pokračovala. Najneskôr v roku 1949 boli 

všetky fundácie zrušené a ich majetok prevzal štát, resp. mesto, samospráva bez záväzkov.  Dobročinný odkaz 

Františka Töröka inšpiroval mnohých majetných ľudí, ktorí ho nasledovali a pomáhali tým, ktorí to najviac po-

trebovali. V minulosti si Mesto Bratislava uctilo zakladateľov dobročinných fundácií tým, že pomenovalo po nich 

ulice. Komunitná nadácia Bratislava založila v roku 2006 Fond Lavičky, ktorým chcela priblížiť verejnosti vý-

znamných filantropov. V Bratislave na Hlavnom námestí dnes nájdete aj lavičku venovanú Františkovi Törökovi.

Zdroje:
 
Doc. RNDr. Mikuláš Gažo, DrSc., rozhovor s Danielou Danihelovou, www.knb.sk, www.bratislava.sme.sk 
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Fond Corgoň konto

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko založila svoj fond Corgoň konto pri Nitrianskej komunitnej nadácii 

v roku 2004. Fond Corgoň konto bol založený spoločnosťou HEINEKEN Slovensko na podporu projektov 

realizovaných v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja.Slúži najmä na skvalitnenie života obyvateľov 

v rôznych oblastiach ako je kultúra, šport, ochrana životného prostredia, vzdelávanie, sociálna pomoc... 

Domovský pivovar spoločnosti HEINEKEN Slovensko sa v roku 2004 presťahoval z Nitry do neďalekého 

mesta Hurbanovo. Firma pravidelne prispieva do regiónu, v ktorom pôsobí. Najvýznamnejším progra-

mom, ktorý z fondu podporuje, sa nazýva Tu sme doma. Každý rok udeľuje granty do výšky 3 300 € na 

podporu verejnoprospešných nápadov aktívnych jednotlivcov a organizácií v Hurbanove.

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko patrí do pivovarníckej skupiny HE-

INEKEN, ktorá má vo svete najširšie zastúpenie. HEINEKEN je naj-

väčšou pivovarníckou skupinou v Európe a treťou najväčšou na svete. 

Slovensko je viac ako 13 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. 

Spoločnosť získala v  roku 1997 nitriansky pivovar vrátane miestnej 

značky Corgoň, z ktorej HEINEKEN Slovensko postupne vybudoval 

celonárodne uznávanú značku piva. V roku 2004 bola nútená celú svo-

ju výrobu preniesť do neďalekého mesta Hurbanovo. Spoločnosť chce-

la zostať voči mestu Nitra spoločensky zodpovedná a bola rozhodnutá 

podporovať verejnoprospešné aktivity jeho občanov. Preto hľadala 

mimovládnu organizáciu, s ktorou by mohla spolupracovať na realizá-

cii týchto aktivít. Vedenie firmy sa obrátilo na Mesto Nitra s prosbou, 

aby jej partnera pomohli nájsť. Na základe odporúčania pracovníkov 

mesta bola vybraná za partnera Nitrianska komunitná nadácia.

Nadácia navrhla spoločnosti HEINEKEN Slovensko, aby si založila svoj fond, ktorý jej umožní podpo-

ru širokej škály aktivít. HEINEKEN Slovensko zo svojho fondu Corgoň konto začal podporovať rôz-

ne projekty od roku 2004. Prvým z nich bol projekt Na Nitru, do ktorého sa zapojila široká verejnosť. Fir-

ma darovala do svojho fondu 4 979 € na realizáciu jedného z  troch projektov, o  podpore ktorého mali 

rozhodnúť samotní občania Nitry. Suma vo fonde bola navyšovaná z nákupu piva značky Corgoň v super-

markete TESCO Nitra. Zároveň tí, čo pivo kupovali mali priamo pri nákupe k dispozícii letáky, kde mohli 

hlasovať za jeden z  troch projektov, ktorý mal byť z  fondu podporený. Najviac hlasov získali TURISTI.  

10 140,74 € putovalo na obnovu náučného turistického chodníka na Zobori, najvyššom vrchu Nitry, a na vyda-

nie turistického sprievodcu. 

Door Plantenga, 
Managing Director of HEINEKEN Slovakia Inc.
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Neskôr fond Corgoň konto rozšíril svoju podporu do mesta Hurbanovo, kde má sídlo pivovar spoločnosti 

HEINEKEN Slovensko. Vznikol grantový program TU SME DOMA, zameraný na podporu komunitných 

aktivít s cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľov mesta Hurbanovo. Tento program spája ľudí v Hurbanove, 

vytvára im nové možnosti ako si navzájom pomáhať, stretávať sa a byť aktívnou súčasťou svojho mesta. Tu 

sme doma zaznamenal v Hurbanove veľký úspech. Po prvých ročníkoch sa ukazuje, že je to naozaj efektív-

ny nástroj na aktivizáciu ľudí. „Som veľmi rada, že program Tu sme doma si v Hurbanove našiel svoje miesto. 

„S om veľmi rada, že program Tu sme doma si v Hurbanove našiel svoje 
miesto. Počas uplynulých ročníkov sme spoločne dokázali urobiť obrovský 
kus práce a môžem smelo prehlásiť, že mesto Hurbanovo prekvitá. Spoloč-
nosť HEINEKEN Slovensko je vnímaná nielen ako významný zamestná-
vateľ v domovskom regióne svojho pivovaru, ale je v Hurbanove skutočne 
doma. Už teraz sa teším na ďalšie zaujímavé projekty, ktoré zrealizujeme 
v rámci obľúbeného programu.“

Citát Door Plantenga, 
generálnej riaditeľky spoločnosti HEINEKEN Slovensko

Program priniesol množstvo skvelých projektov z rôznych oblastí – od ochrany životného prostredia, cez 

vzdelávanie, ochranu zdravia, programov pre seniorov, deti, kultúru až po sociálnu oblasť a  sídliskové 

projekty. „Spolupráca nadácie a  spoločnosti HEINEKEN Slovensko je pre naše mestečko veľmi prospešná. 

Mne a mojej rodine tento program splnil sny. Podarilo sa mi zrealizovať Náučný turistický chodník, ako môj 

prvý projekt prostredníctvom Nitrianskej komunitnej 

nadácie. Bol to môj sen z vysokoškolských čias, srdcová 

záležitosť a veľa som sa pri jeho príprave naučila. Spolu 

s deťmi a manželom sa nám pre miestnu mládež poda-

rilo vybudovať Skate park a dovolím si tvrdiť, že vďaka 

ďalšiemu projektu – Netradičná dobová pec sa rozprú-

dil komunitný život v Hurbanove,“ nadšene rozpráva 

Mária Hamranová, úspešná realizátorka projektov Tu 

sme doma.
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Zdroje:

 www.nkn.sk, www.heinekenslovensko.sk

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko je vnímaná nielen ako významný zamestnávateľ v nitrianskom regióne, ale 

aj ako firma, ktorá má vytvorenú jasnú dlhodobú stratégiu. Ciele zakladateľa aj nadácie sa podarilo touto spo-

luprácou naplniť. „V budúcnosti by sme chceli ešte viac zapojiť do budovania verejných priestranstiev širšiu komu-

nitu a vytvoriť zodpovedný prístup ľudí k týmto priestranstvám. Výzvou pre fond je tvorba novej stratégie podpory 

mesta Nitra formou grantového programu a čoraz väčšieho zapojenia aj samotných zamestnancov spoločnosti 

HEINEKEN Slovensko do programu Tu sme doma,“ hovorí Ľubica Lachká, správkyňa nadácie. Vďaka fondu 

Corgoň konto sa v rokoch 2004 – 2012 podarilo podporiť 47 projektov z rôznych oblastí sumou 131 926,99 €.
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Nadácia Júliusa Rézlera

Nadácia Júliusa Rézlera sa zrodila zo snov a z iniciatívy jej zakladateľa Júliusa Rézlera. Cieľom nadácie je 

financovať teoretický a praktický výskum pracovných problémov, ako aj podporovať alternatívne diskusie 

k metódam ich riešenia v Maďarsku. Nadácia má osobitný záujem na podporovaní mladých maďarských 

expertov, ktorí sa chcú venovať kariére v oblasti riešenia pracovných sporov a ktorí by sa na ňu mohli dať len  

s odbornou a finančnou pomocou nadácie.

Zakladateľ Július Rézler (v orig. Rézler Gyula) sa narodil v Miskolci v Maďarsku v roku 1911. Študoval na 

Pázmány Péter Univerzite, na známej Eötvös fakulte. Získal titul PhD. zo spoločenských vied na Szegedskej 

univerzite a druhý PhD. z politológie na univerzite v Pécsi. Po tom, ako bol donútený opustiť krajinu v roku 

1948, usadil sa na 50 rokov v USA. Stavajúc na svojom akademickom vzdelaní sa stal jedným z najznámej-

ších arbitrážnych expertov, rozhodoval vo viac ako tisíc prípadoch, z ktorých mnohé sa stali precedensmi. 

Stal sa členom Národnej akadémie arbitrov. Jeho knihy a články boli preložené najmenej do piatich jazykov. 

Juliusz Rézler

Počas svojho života  stál profesor Rézler pri vytvorení dvoch 

nadácií. Prvú založil v roku 1990 na Indiana University (Blo-

omington, USA) na podporu štúdia mladých maďarských 

sociológov počas semestra. Druhá nadácia, Nadácia Júliusa 

Rézlera, bola otvorená v  rámci Katedry sociológie na Buda-

peštianskej technickej univerzite.

Profesor Rézler strávil posledné roky svojho života v Maďar-

sku. Svojho času, ako svetoznámy expert v  jeho oblasti, po-

kračoval v učení, ale zo zásady vyučoval len pro bono. Stal sa 

externým členom Maďarskej akadémie vied, ktorá posilnila 

jeho angažovanosť pre prácu jeho nadácie. Ľudia, ktorí ho po-

znali boli unesení jeho múdrosťou a jeho neformálnou, živou 

a  temperamentnou osobnosťou. Jeho milý zmysel pre humor 

si získal veľa priateľov a obdivovateľov. 

Profesor Rézler veril, že Maďarsko potrebovalo oveľa silnejšiu inštitucionálnu štruktúru na podporu a pro-

pagáciu teórií a metód alternatívnych riešení konfliktov. A bol rozhodnutý založiť organizáciu, aby podporil 

budúcich expertov v tejto oblasti v rámci Maďarska. 
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„Další typ by mohol byť opísaný anekdotou široko-ďaleko známou na 
Blízkom východe v arabskom a v ďalších jazykoch: počas cestovania po svo-
jej krajine vládca ukázal na 70-ročného muža, ktorý sadil datľovník. Opýtal 
sa starého muža prečo to robí, keďže sa asi ťažko bude môcť potešiť z ovocia 
tohto stromu. Starý muž hovoril o svojich deťoch a vnúčatách a odvolával 
sa na ich radosť a spomenul to ako spôsob, ktorým jeho pamiatka prežije. 
Július Rézler uvažoval podľa noriem tohto starého muža, keď zakladal šti-
pendiá. Mohol minúť svoje peniaze na čokoľvek, čo by slúžilo jeho blaho-
bytu a pohodliu, ale neurobil to. Majúc na mysli budúcnosť a jeho rodnú 
krajinu založil štipendiá pre mladých Maďarov.“

Citát akademika Miklósa Marótha,
 zástupcu prezidenta Maďarskej akadémie vied

Zo začiatku nadácia podporovala maďarských študentov, aby študovali na Katedre Stredoeuroázijských štú-

dií na Indiana University a Andersonovej škole manažmentu na Univerzite Nového Mexika. Neskôr nadácia 

rozšírila svoju podporu na mladých odborníkov a praktikantov, aby mohli viesť vlastný výskum. 

Nadácia Júliusa Rézlera v súčasnosti ponúka štyri typy štipendií, dve z nich podporujú štúdium na americ-

kých univerzitách, ďalšie dve v Maďarsku. Nadácia pozýva žiadateľov na pohovor, aby prezentovali svoje 

nápady na výskum v angličtine. Tí, ktorí získali podporu, sú požiadaní, aby napísali sumár svojich objavov 

v maďarčine a v angličtine prezentovaný na webovej stránke nadácie.

Vo svojom hodnotení práce nadácie, Tímea Máthé, študentka univerzity v Szegede, poznamenala, že kľúčová 

sila nadácie je v tom, že ich prihláška a výberový proces je veľmi „ľudský“ a manažovaný, aby bol jednoduchý 

a zároveň angažujúci vedúcich expertov z danej oblasti – čo pozitívne odráža osobnosť Júliusa Rézlera.

Nadácia udelila 43 štipendií v Maďarsku a 42 štipendií v zahraničí 78 ľuďom. V roku 2010 bola nadácia oce-

nená ministrom školstva Kármán Tódór cenou za podporu vzdelávania v Maďarsku.
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Zdroje:

dokumenty a webová stránka Nadácie Júliusa Rézlera, 
Tímea Máthé: Hodnotenie Nadácie Júliusa Rézlera, rozhovory s Profesorom Jánosom Farkasom, predsedom správnej rady 
a Sárou Vidor, tajomníčkou správnej rady

Historické súvislosti

Hosťujúca inštitúcia nadácie Júliusa Rézlera, Maďarská akadémia vied, sa tiež zrodila zo súkromnej inicia-

tívy. Na zasadnutí maďarského parlamentu v roku 1825 počúvajúc inšpirujúce preslovy jeho kolegov, členov 

parlamentu, gróf István Széchenyi, považovaný za najväčšieho Maďara, ponúkol celoročný príjem zo svojho 

majetku na účel vzdelanej spoločnosti. Széchenyiho príklad bol nasledovaný ďalšími aristokratmi, ktorí tiež 

dali významné príspevky. Parlament nominoval komisiu na prediskutovanie plánu a v  roku 1827 Akt XI 

deklaroval, že „dobrovoľne a slobodne darovaný kapitál v peniazoch má byť použitý na založenie Vzdelanej 

spoločnosti, čo je Maďarská akadémia,“ na rozvoj maďarského jazyka a ďalšie štúdium a propagáciu vied 

a umenia v Maďarsku.
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Nadácia Katalin Palmerovej

Nadácia Katalin Palmerovej bola založená v  roku 1998 na podporu talentovaných mladých študentov 

z chudobných rodín v Budapešti. Nadácia pracuje na Základnej škole Bakáts, kde Katalin oddane pôsobi-

la ako učiteľka vedy od roku 1969 do 1998. Následne po jej tragickej a nečakanej smrti založila jej sestra 

nadáciu na pamiatku jej práce a života. 

Katalin Palmerová strávila skoro 30 rokov, celý svoj pracovný život, učením matematiky a fyziky na Základnej 

škole na Bakáts námestí vo Ferencvároši, v Budapešti. Po absolvovaní štúdia s vyznamenaním sa stala prvou 

triednou učiteľkou. Bola oddaná svojim žiakom a mnohým z nich pomáhala zúčastňovať sa na miestnych a ná-

rodných súťažiach, z ktorých mnohé skončili víťazstvami. Bola obľúbená u svojich študentov aj kolegov a škola 

bola viac ako len jej pracovným miestom. Pomáhala organizovať aktivity po škole, exkurzie a letné tábory. 

Katalin Palmerová zomrela v roku 1998 na smrteľnú choro-

bu vo veku 52 rokov. Keď Márta Palmerová prechádzala ses-

trine dokumenty našla veľa listov a fotografií od vďačných 

študentov ďakujúcich pani Palmerovej za jej prácu a  roz-

právajúcich o svojich úspechoch, ktoré dosiahli vo svojich 

životoch. Tiež našla vkladnú sporiacu knižku s 1 miliónom 

forintov. Rodina sa rozhodla použiť peniaze na založenie 

nadácie, aby pamiatka pani Palmerovej zostala živá a  po-

kračovali v  podpore žiakov školy, ktorým toľko pomohla 

Katalinina práca. V  roku 1998 Márta Palmerová založila 

Nadáciu Katalin Palmerovej s hodnotou 1 milión forintov. 

Ilona Szászová, riaditeľka školy a  dobrá priateľka pani 

Palmerovej, podporila túto myšlienku a pomáhala s fun-

govaním nadácie v jej prvých rokoch. Mamička jedného 

zo žiakov školy Judit Szotyoriová poskytovala nadácii 

bezplatne právnické služby, zostavila zakladajúce doku-

menty a registráciu nadácie. Finančný riaditeľ školy ma-

nažoval účtovanie a  celkové manažovanie nadácie veľa 

rokov ako dobrovoľník.

Katalin Palmer
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„A ko jej sestra som cítila, že sa musím pokúsiť zachovať jej živú pa-
miatku v škole, ktorej venovala toľko lásky a starostlivosti. Nebolo v tom 
nič výnimočné, jednoducho som chcela niečo Katalin dať.“

Citát Márty Palmerovej, sestry Katalin

Cieľom Nadácie Katalin Palmerovej je podporovať študentov Základnej školy Bakáts, ktorí sú talentovaní 

v prírodných vedách, s osobitným dôrazom na matematiku a  fyziku, keďže Katalin bola učiteľkou týchto 

predmetov, alebo vynikajú v športovej oblasti. 

Správnu radu nadácie tvoria štyria ľudia. Jeden rodič a traja učitelia. Dvaja učitelia obvykle učili prírodné 

vedy v škole, zatiaľ čo tretí učiteľ učí telesnú výchovu a bol študentom pani Palmerovej. Udeľovanie štipendií 

konzultuje správna rada nadácie s učiteľmi školy, aby našla najlepšieho možného kandidáta. „Správna rada 

sa stretáva raz ročne a spolu s našimi poradcami zo školy rozhoduje koho môžeme podporiť a akou sumou. 

Štipendiá sú oznámené a odovzdané na konci školského roka. Nerozdeľujeme kapitál, ten je stále nedotknutý 

na dlhodobom bankovom depozite. Nanešťastie sme neboli schopní ani ho navýšiť,“ vysvetľuje pani Enikő Raj-

kányiová, jedna z členiek správnej rady.

Na začiatku 21. storočia boli úroky okolo 12-13%, a to zabezpečilo dobrý výnos pre nadáciu. Teraz sú úroky 

nižšie, a preto nadácia hľadá možnosť získavať ďalšie spolufinancovanie z darovanej 1%-nej asignácie dane a od 

jednotlivcov. Správna rada spolu s priateľmi a známymi rodiny Palmerovej tiež poskytuje veľmi štedrú podporu.

Od založenia pomohla Nadácia Katalin Palmerovej takmer 160 deťom sumou 1,6 miliónov forintov. Zo začiat-

ku boli štipendiá okolo 3 – 5 000 forintov na študenta na mesiac, nedávno bola suma zvýšená na 10 až 15 000 

forintov. Od roku 2010 sú štipendiá udeľované každý druhý rok.

Zdroje: 

dokumenty z Nadácie Katalin Palmer, rozhovory s Mártou Palmer a pani Enikő Rajkányi
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Nadácia Szeged

Nadácia Szeged bola jednou z  prvých nadácií zriadených v  Maďarsku v  roku 1989, založená Pálom 

Debreczenim, miestnym podnikateľom a filantropom. Odvtedy nadácia podporila kultúrny, vedecký 

a komunitný život mesta sumou viac ako 230 miliónov forintov. Ale nadácia je oveľa viac ako toto: je 

dobre známou a rešpektovanou miestnou inštitúciou, ktorá sa stala funkčným modelom v Maďarsku.

 Nadácia Szeged bola nápadom Pála Debreczeniho. Debreczeni sa na-

rodil v  roku 1948, získal diplom z  ekonomiky a pracoval ako riaditeľ 

finančného odboru na miestnej samospráve v Szegede koncom osem-

desiatych rokov 20. storočia. Po politických zmenách zohral významnú 

úlohu v privatizácií miestnych firiem vo vlastníctve štátu. Získal národ-

nú a  medzinárodnú reputáciu ako zakladateľ a  hlavný vedúci Vylyan 

viníc a vinárskych závodov.

Pali, ako ho všetci volali, bol aj tvrdým podnikateľom, ale aj  štedrým 

darcom. Zaujímal sa o  neuskutočniteľné a  nechával uskutočniteľné os-
tatným. Úplne veril, že bohatí ľudia majú zodpovednosť za to, aby spravili svet lepším. Investoval nielen 

vlastné peniaze, ale aj bezhraničnú energiu na realizáciu dobrých miestnych aktivít. Zohral rozhodujúcu 

úlohu v získaní stoviek miliónov forintov na renováciu Národného divadla v Szegede, ako aj na vytvorenie 

a fungovanie Nadácie Szeged.

Pali prvýkrát spomenul myšlienku Nadácie Szeged na stretnutí v meste v roku 1988. Základná myšlienka 

bola veľmi jednoduchá – miestne firmy by mali založiť nadáciu, ktorá:

 

 - ocení prácu a životné úspechy ľudí, ktorí rozšírili národnú a medzinárodnú reputáciu mesta 

    prostredníctvom cien a ocenení;

 - poskytuje štipendiá a iné formy podpory pre talentovaných ľudí a realizáciu nápadov 

    cenných pre mesto.

Slová rýchlo nasledovali činy a  sedem miestnych firiem spolu s  miestnou samosprávou založili Nadáciu 

Szeged v roku 1989.

Od začiatku riaditelia a manažéri miestnych firiem sedeli v správnej rade nadácie. Jej najdôležitejšou úlohou 

je udržiavať morálny kredit nadácie a zabezpečovanie potrebných financií na jej fungovanie. Rešpektovaní 

Pál Debreczeni
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experti z vedeckej, umeleckej a občianskej komunity mesta spolu so správnou radou vytvorili tri vedľajšie 

komisie nadácie a sú zodpovedné za rozhodnutia o oceneniach a podpore.

Najdôležitejšou udalosťou nadácie je každoročný Gala program a odovzdávanie ocenení. Gala sa koná vždy 

v marci v deň, kedy záplavy rieky Tisza zničili mesto, deň, kedy sa mesto symbolicky znovuzrodilo. Na začiatku 

mala nadácia príjem 400 miliónov forintov, z ktorých 60% pochádzalo z darov firiem a jednotlivcov.

Tajomstvo úspechu nadácie je jej lojalita k  hodnotám napísaným v  zakladajúcom dokumente: slúžiť mestu 

a verejnému dobru, nezávislosti a podporovať prácu ľudí pre mesto. Navyše, členovia správnej rady a ďalších 

komisií vykonávajú aktívnu úlohu v práci nadácie. Dobrým príkladom je József Gregor, svetoznámy operný 

spevák a člen správnej rady, ktorý organizoval jeden z Gala programov počas toho ako pracoval v Antverpách.

„…nadácia sama o sebe je len myšlienka. Nadácia pre Szeged sa stala tým, 
čím je teraz vďaka ľuďom, ktorí poskytli svoju vitalitu, ktorí pre ňu praco-
vali a ktorí ju podporili.“

Citát Móniky Debreczeniovej, členky správnej rady, 
ženy Pála Debreczeniho

Okrem merateľných výsledkov je nadácia hrdá na fakt, že jej ceny boli udelené veľkému počtu medzinárodne 

uznávaných osobností zahŕňajúc Dr. Zsolta Bora, laserového fyzika a Pétera Lékó, medzinárodného šacho-

vého veľmajstra, ako aj ľudí, ktorí sú dobre známi v Szegede, ako Sándor Rátkai, obuvník a László Meszlényi, 

učiteľ hudby.

Možno najvýznamnejším úspechom nadácie je, že sa počas rokov jej fungovania, stali ocenení víťazi, podpore-

né organizácie a ľudia pracujúci v nadácií veľkou komunitou pracujúcou pre dobro mesta. Toto môže vysvet-

ľovať prečo je Nadácia Szeged považovaná za „zlatý štandard“ mesta, daný tým, že dopad a inšpirácia, ktorú 

nadácia poskytla bola oveľa väčšia, ako len peniaze za tým.

Silnou stránkou nadácie je, že je pripravená na budúce výzvy. Potrebuje zapojiť nových ľudí za účelom roz-

voja svojej práce takým spôsobom, že sa „zamilujú“ do hodnôt a morálky organizácie. Zatiaľ čo ekonomická 

kríza sťažuje pritiahnutie potrebných financií, kríza tiež otvára nové príležitosti. Predovšetkým je tu väčšia 
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Zdroje: 

dokumenty a webová stránka Nadácie pre Szeged, 
časopis Szeged (vydanie Marec 2012), 
brožúra Somogyi Károly mestská a okresná knižnica, 
rozhovor s Dr. György Bódi, tajomníkom Nadácie

potreba identifikovať a propagovať pozitívny funkčný model a posilňovať zmysel pre identitu a spolupatrič-

nosť k miestnej komunite. Toto sú presne hodnoty, ktoré definujú prácu Nadácie Szeged.

Príklad Nadácie Szeged inšpiruje ostatných. V  roku 2012 Občianska komisia ocenila Pála Debreczeniho 

cenou Józsefa Sófiho. Po promovaní na Univerzite Szeged sa pán Sófi plánoval stať výskumníkom, ale z ro-

dinných dôvodov sa musel svojho plánu vzdať. Stal sa úspešným podnikateľom v obchode, realitách a fi-

nančných investíciách. V roku 2001 založil Nadáciu Sófi József pre talentovaných ľudí v Szegede. Zo svojho 

súkromného majetku pán Sófi poskytol viac ako 60 miliónov forintov na podporu talentovaných študentov 

z univerzity v  Szegede.

Historické súvislosti

12. marca 1879 záplava rieky Tisza skoro úplne zničila mesto Szeged, ktoré malo v tom čase 60 tisíc obyvate-

ľov. Károly Somogyi, dekan a opát z Esztergomu, ponúkol miestnej knižnici 43 701 kníh, ktoré boli zozbie-

rané so starostlivosťou, námahou a veľkou obetavosťou. Týmto činom chcel pomôcť intelektuálne znovuvy-

budovať mesto Szeged. Kálmán Mikszáth, veľký maďarský spisovateľ, napísal v súčasnom vydaní miestnych 

novín o dare ako o „pravdivej rozprávke“ a pripustil, že meno Somogyi bude známe všetkým obyvateľom 

Szegedu. Dar opáta odštartoval známu mestskú a okresnú knižnicu Somogyi Károly, ktorá umožnila, aby sa 

Szeged stal dôležitým univerzitným mestom. Šum akademického a intelektuálneho života okolo univerzity 

je podporovaný Nadáciou pre Szeged. Takto postupne sa formovala filantropia v Szegede.
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Nadácia Gőbölyös József „Soma“

Nadácia „Soma“ bola založená v roku 2001 priateľmi, kolegami a rodinnými členmi na počesť pamiatke 

presláveného investigatívneho novinára Józsefa Gőbölyös „Soma“. Každý rok, 11. januára („Somove“ na-

rodeniny), udeľuje nadácia takzvané Soma ocenenie autorovi alebo autorom za investigatívnu žurnalis-

tiku. Je to jedno z najprestížnejších ocenení žurnalistiky v krajine s peňažnou výhrou 1 milión forintov. 

Nadácia je podporovaná jednotlivcami, tlačovými a elektronickými médiami a tlačovými kanceláriami.

Soma sa narodil v  Budapešti v  roku 1964. 

Pracoval pre Maďarské verejné rádio a HVG, 

vplyvný ekonomický týždenník, kde bol reš-

pektovaný svojimi kolegami za svoju obetavosť  

a  vytrvalosť. Sledoval informácie so zmyslom 

pre útočnosť a perfekcionizmus. Bolo nemož-

né ho odbiť, oklamať alebo podplatiť. Humor-

ný, ale nie povýšenecký, ešte skeptický ale ni-

kdy cynický, jeho práca bola charakteristická 

citlivosťou a  nezávislosťou kultúrneho antro-
pológa. Jeho práca bola vždy presiaknutá morálnosťou a zaujímala sa o diskriminovaných a marginalizova-

ných. Zomrel na rakovinu v auguste 2000 vo veku 37 rokov.

Nadácia bola zaregistrovaná v roku 2001, rok po smrti Somu, na podporu investigatívnej žurnalistiky v Ma-

ďarsku. Podporuje články alebo série článkov, ktoré pátrajú a  odhaľujú sociálnu a  ekonomickú korupciu 

a priestupky v Maďarsku. Oprávnené články musia mať medzi 6 a 100 tisíc znakov a môžu byť publikované 

alebo nepublikované. Okrem kvality, dopadu a relevantnosti investigatívnej práce je cena zameraná na au-

torov pod 37 rokov, čo je vek, kedy Soma zomrel. Soma ocenenie pozostáva z originálnej sochy a z finančnej 

odmeny 1 milión forintov.

Každý rok správna rada nadácie vyhodnocuje oprávnené články na základe nasledujúcich ustanovení najdô-

ležitejších printových a elektronických médií:  

 

 - Čo boli najzávažnejšie problémy korupcie, priestupkov alebo problémov verejného 

    záujmu odhalené počas predchádzajúceho roka?

 - Ktoré príspevky boli najvýznamnejšie v investigatívnej žurnalistike?

 - Podľa Vášho názoru, aké utajované a neohlásené kauzy boli počas roka najvýznamnejšie? 

József Gőbölyös „Soma“
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„Päť rokov nie je dlhé obdobie, ale my veríme, že Nadácia Soma založila 
istý druh tradície. Dúfame, že Maďarská žurnalistická spoločnosť je pre-
svedčená, že naše rozhodnutia sú založené výhradne na skutkovej podstate 
článkov a spoločenskom význame problému; žiadne politické vetry alebo 
farby alebo zmeny názorov vlád ani také vznešené city ako priateľstvo ne-
hrajú úlohu v našich rozhodnutiach.“

Citát správnej rady Nadácie Soma

Správna rada nadácie robí neanonymné rozhodnutie podľa kvality a hĺbky investigatívnej práce, významu 

problému a kvality písania.

Na začiatku plánovala správna rada nazhromaždiť viac kapitálu na zlepšenie finančnej stability nadácie, ale 

snahy zatiaľ neboli úspešné. Preto je financovanie Soma ceny každoročne navyšované od jednotlivcov, firiem 

a 1%-nej asignácie z dane.

V  roku 2012 bolo ocenenie Soma udelené jede-

násty rok. Od založenia nadácie dostalo cenu  

16 ľudí (niektorí sa delili). Každý rok má socha 

Soma jedinečný dizajn, vytvorený sochárom Ta-

másom Vargom, Somovým priateľom.

Správna rada počas rokov tvrdo pracovala, aby za-

bezpečila efektívnu prácu nadácie v  poskytovaní 

podpory do tejto, o to viac potrebnejšej a časovo 

náročnejšej oblasti žurnalistiky. Tiež je schopná 

poskytnúť finančnú asistenciu talentovanému žur-

nalistovi v  prípade, že má overené dôkazy v  sle-

dovanej kauze. Finančné prostriedky mu umožnia 

pokračovať v ďalšom vyšetrovaní.

Péter Megyeri, laureat Nagrody im. „Somy“ z 2010 roku.
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Zdroje: 

dokumenty a webová stránka Nadácie Soma, rozhovor s Andrásom Lőke, 
predsedom správnej rady nadácie

Historické súvislosti

Podpora kvalitnej žurnalistiky má v Maďarsku silnú tradíciu. V krajine, ktorá bola pod cudzou okupáciou 

počas stáročí, bola žurnalistika v národnom jazyku videná ako primárny spôsob vlastníctva a rozvoja jazyka. 

Gróf Lajos Hatvany (1880-1961), spisovateľ, kritik, historik literatúry, riadny člen Maďarskej akadémie vied, 

je považovaný za „posledného mecenáša“ spred socializmu. Venoval celý svoj život finančnej a  morálnej 

podpore umenia a literatúry v Maďarsku. Poskytol patronát talentovaným inovatívnym spisovateľom a bás-

nikom. Bol zakladateľom a hlavným finančným podporovateľom jedného z najvýznamnejších literárnych 

periodík s názvom „Nyugat“, ktorý poskytoval hlavnú príležitosť pre talentovaných spisovateľov na publiko-

vanie kvalitného písania a na formovanie verejnej mienky medzi rokmi 1908 a 1941.



Príklady filantropie v západnej Európe
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Nadácia Heinricha Bölla

Nadácia Heinricha Bölla bola vytvorená ako inštitúcia spojená s nemeckou Stranou zelených v neskorých 

osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia v Kolíne nad Rýnom. Je to „Zelená politická nadácia“, ktorá 

pracuje v oblasti demokracie, rovnosti práv a globalizácie. Od roku 1997 sídli nadácia v Berlíne.

Nadácia Heinricha Bölla je nezávislá nezisková inštitúcia a zároveň think tank nemeckej strany zelených. Pra-

cuje v oblasti sociálnej spravodlivosti, demokracie a globalizácie v Európe (najmä v strednom a východnom 

regióne) a po celom svete, a to prostredníctvom vzdelávania, vytvárania diskusných fór, lobovania v prospech 

humanitárnej politiky a podpory mladých intelektuálov. Od konca osemdesiatych rokov 20. storočia bola ak-

tívne zapojená do vytvorenia toho, v čo jej patrón Heinrich Böll veril. Že svet môže byť lepší pre všetkých z nás.

Nadácia Heinricha Bölla  bola vytvorená spolu s  feministic-

kou Frauenanstiftung a  Buntstift federáciou regionálnych na-

dácií ako inštitúcia spriaznená s nemeckou Stranou zelených. 

Od roku 1997 boli tieto tri organizácie zjednotené do jedného 

subjektu, pod menom Heinricha Bölla, ktorý je jedným z naj-

dôležitejších a najznámejších spisovateľov Spolkovej republiky 

Nemecko. V roku 1972 mu bola udelená Nobelova cena za jeho 

poviedky a novely. Bol tiež kritik politického života v Nemec-

ku a  veľký obranca aktivistov občianskych práv a  politických 

väzňov. Böll bol tiež prezident PEN international a bol aktívne 

zapojený do mierového hnutia v osemdesiatych rokoch. Zomrel 

v roku 1985 vo veku 69 rokov.

So súhlasom Böllovej rodiny a národného zhromaždenia Stra-

ny zelených nesie nadácia jeho meno, pretože stelesňuje vzác-

nu kombináciu politického uvedomenia, umeleckú kreativitu 

a  morálnu integritu. Cieľom nadácie je pokračovať v  tradícii 

Böllových hodnôt, postaviť sa za svoje presvedčenie a aktivizovať spoločnosť na podporu dôstojnosti a ľud-

ských práv. Nadácia pôsobí v piatich oblastiach: demokracia, vzdelávanie a kultúra, ekológia, ekonomika 

a  sociálne záležitosti a medzinárodná politika. Nadácia pracuje ako „zelený think-tank“ a medzinárodný 

politický systém, ktorý podporuje demokratické reformy, sociálne inovácie a zelené hnutie po celom svete, 

najmä v Európe.

Heinrich Böll
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Nadácia v súčasnosti pôsobí v Nemecku a v strednej a východnej Európe (Poľsko, Česká republika, Sloven-

sko, Ukrajina a Bielorusko) so sídlom v Berlíne, vo Varšave, v Prahe a v Kyjeve. Organizuje konferenciu Dia-

logue Forum Europe, ktorá je platformou pre diskusiu o kľúčových témach v regióne. Kancelária nadácie vo 

Varšave je zodpovedná za vykonávanie regionálneho programu „rodová rovnosť/dámska politika“, zatiaľ čo 

„Energetická politika“ a „Regionálny program klimatické zmeny“ sú vedené pražskou kanceláriou Nadácie 

Heinricha Bölla. Úrad v Kyjeve vykonáva demokratický program pre Ukrajinu.

Ciele nadácie sú tiež realizované prostredníctvom všeobecnejších programov koordinovaných z Berlína. Pô-

sobí v oblasti klimatickej spravodlivosti prostredníctvom uzatvárania spojenectiev pre reformu globálneho 

poľnohospodárstva a zmenu energetickej ekonomiky. Presadzuje riešenia konfliktov a prestavbu demokra-

tických inštitúcií, podporuje nemecké a EÚ rozhodovacie právomoci, aby sa zapojili viac do procesu riešenia 

globálnych problémov. Podporuje tiež umenie ako vyjadrenie spoločenského chápania a účasť žien v politic-

kých rozhodnutiach a ich rovnosť pred zákonom.

Nadácia Heinricha Bölla publikuje správy, analýzy a monografie o témach, ktoré sú naliehavé pre Európu 

a celý svet. Tiež organizuje semináre a konferencie a vychováva novú elitu „zelených“ politikov, intelektuálov 

a učencov prostredníctvom programu štipendií určených najmä pre študentov, absolventov a doktorandov.

„Podpora demokracie a  dodržiavania ľudských práv, prijatie opatrení, 
aby sa zabránilo zničeniu globálneho ekosystému, postupujúca rovnosť me-
dzi ženami a mužmi, zabezpečenie mieru prostredníctvom prevencie kon-
fliktov v  krízových oblastiach a  bránenie slobody jednotlivca proti nad-
mernému vplyvu štátu a ekonomickej moci – to sú ciele, ktorými sa riadia 
myšlienky a aktivity Nadácie Heinricha Bölla.“

Citát z výročnej správy Nadácie Heinricha Bölla 2011
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Pamätný fond Diany, princeznej z Walesu  

Pamätný fond Diany, princeznej z Walesu bol založený v septembri 1997, aby pokračoval v Dianinej hu-

manitárnej práci vo Veľkej Británii a na medzinárodnej úrovni. Fond je otvorený pre darcov z celého sveta 

a podarilo sa mu vyzbierať 20 miliónov libier. Ďalších 80 miliónov libier bolo vygenerovaných prostred-

níctvom obchodných činností a boli pridané k pôvodnej nadačnej základine.

Pamätný fond Diany, princeznej z  Walesu bol založený len mesiac po jej tragickej smrti  
v  roku 1997. Od tej doby je jeho cieľom pokračovať v Dianinej humanitárnej práci prostredníc-
tvom udeľovania grantov, výskumu a lobovania pre nepopulárne a najnaliehavejšie problémy ako 
sú témy HIV/AIDS, paliatívna starostlivosť, situácia utečencov alebo potlačenie bojovej munície. 
Do decembra 2012 plánujú z fondu minúť približne 100 miliónov libier ako dary pre charitatívne 
organizácie, ktoré pracujú v prioritných oblastiach fondu.

Diana, księżna Walii

Diana Spencer sa narodila v roku 1961 v Norfolku v Anglicku. Princeznou z Walesu sa stala sobá-
šom s princom Walesu Charlesom v roku 1981. Jej humanitárna práca sa začala o mesiac neskôr, 
keď jej ľudia dôverovali a ona rozhodovala o darovaní peňazí na charitu. V osemdesiatych rokoch 
20. storočia začala navštevovať nemocnice, kliniky a školy, a to vo Veľkej Británii aj v zahraničí. Bola 
patrónkou a prezidentkou mnohých organizácií, ako je napríklad Great Ormond Street pre choré 
deti, Royal Marsden Hospital alebo National AIDS Trust a Leprosy Mission. Počas svojich ciest na-
vštívila Severnú Ameriku, Európu, Angolu, Austráliu, Bosnu a Hercegovinu, Egypt, Indiu a Pakis-
tan. Diana sa obzvlášť zaoberala príčinami, ktoré potrebovali zmenu postojov verejnosti: pracovala 
s ľuďmi nakazenými HIV / AIDS, malomocenstvom alebo s obeťami nášľapných mín.

Diana, princezná z Walesu tragicky zomrela pri autonehode 31. augusta 1997 v Paríži.

Pamätný fond Diany, princeznej z Walesu vznikol na počesť jej humanitárnej práce a hodnôt, ktoré 
reprezentovala. Propagátori jej dedičstva majú víziu rovnosti vo svete, kde sú menšiny a znevýhod-
není rešpektovaní a je o nich postarané. Prinášajú túto víziu do života najmä prostredníctvom gran-
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tovej podpory ďalších organizácií zameraných na charitu alebo na zvyšovanie povedomia a zlepše-
nie situácie znevýhodnených osôb vo Veľkej Británii a po celom svete. Avšak, členovia fondu chcú 
ísť nad rámec grantovej podpory a aktívne sa zapájajú do politických debát. Vyzývajú k zmenám 
najmä v témach dôležitých pre fond a spolupracujú s ostatnými vybranými organizáciami.

Fond sa zameriava na podporu nepopulárnych problémov a reaguje na novovznikajúce problémy, 
ktoré si vyžadujú riešenie. Mnohokrát podporuje iniciatívy, ktoré by nenašli podporu nikde inde.

V marci 1998, len niekoľko mesiacov po svojom vzniku, vyčlenil fond okolo 18 miliónov libier pre 
viac ako 90 charitatívnych organizácií podporovaných princeznou Dianou v priebehu jej života. Po-
tom sa fond rozhodol zamerať na pomoc znevýhodneným v štyroch hlavných oblastiach: ľudia na 
okraji spoločnosti v oblasti sociálnej, pozostalí po vojnách, ľudia umierajúci alebo smútiaci. V pr-
vých deviatich rokoch svojej existencie udelil fond 71 miliónov libier v grantoch viac ako 350 orga-
nizáciám po celom svete. Od roku 2007 sa činnosť fondu zamerala na dosiahnutie štyroch hlavných 
cieľov: zahrnúť utišujúcu starostlivosť do liečby ľudí s HIV / AIDS, rakovinou a ďalšími chorobami, 
na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s utečencami a ľuďmi žiadajúcimi o azyl vo Veľkej 
Británii, na podporu rovnakého zaobchádzania pre ľudí v systéme trestného súdnictva a na dosiah-
nutie zákazu bojovej  munície v záujme ochrany civilistov po celom svete.

Zástupcovia fondu sa venujú aj politickej oblasti. Prehovorili s rodinami väzňov, zvýšili povedomie 
o účinkoch nášľapných mín, nastavili strategickú advokáciu a grantový program propagujúci po-
trebu poskytovania paliatívnej starostlivosti pre ľudí s ťažkými chorobami v Subsaharskej Afrike.

Pamätný fond Diany, princeznej z Walesu  rozhodol minúť viac peňazí, ako sú jeho príjmy, s cieľom 
poskytnúť významnú pomoc starostlivo vybraným iniciatívam. Tento proces bol ukončený v de-
cembri 2012. Do tej doby minú približne 100 milión libier v procese udeľovania grantov.



59

Nadácia Gregoria Marañóna

Nadácia Gregoria Marañóna bola vytvorená v  roku 1988 v  Madride, na pamiatku práce španielskeho 

endokrinológa a  intelektuála. Jej hlavným cieľom je podporovať „Marañón oeuvre“ (v preklade – Ma-

rañónove aktivity) , propaguje myšlienky medicíny, ktorou sa zaoberal a podporuje biologický a lekársky 

výskum. Nadácia Gregoria Marañóna bola vytvorená na počesť dedičstva veľkého španielskeho humanis-

tu, politika a vedca žijúceho v prvej polovici 20. storočia. Jej cieľom je pripomenúť pamiatku a dielo jej 

patróna a inšpirovať rozvoj španielskej medicíny (najmä endokrinológie) prostredníctvom grantov, cien, 

publikácií a spolupráce s vedeckými inštitúciami.

Gregorio Marañón sa narodil v  roku 1887.  Propagoval 

štúdium endokrinológie v Španielsku, napísal mnoho his-

torických esejí a životopisov a v turbulentných časoch špa-

nielskej histórie mal impozantný vplyv na liberálne zmýš-

ľanie svojej generácie. Keď mal iba 24 rokov bol menovaný 

vedúcim katedry infekčných chorôb v  hlavnom madrid-

skom lekárskom centre v  nemocnici General. Marañón 

rozvinul svoje vlastné teórie o vnútorných sekrétoch zdô-

razňujúcich ich vplyv na ľudské správanie a  bol zvolený 

za člena Kráľovskej akadémie medicíny v Madride v roku 

1922. Krátko nato založil Inštitút lekárskej patológie, od-

nož hlavnej nemocnice, kde riadil štúdie rastu tela a vý-

skumníkov a asistentov, ktorí mali hlboko prepracovať le-

kárske vedy v Španielsku. V roku 1931 založila Madridská 

Univerzita prvé národné predsedníctvo endokrinológie, 

špeciálne prispôsobené na Marañónove lekárske záujmy 

a tento status malo až do jeho odchodu do dôchodku. Keď 

bola založená II. republika, stal sa jedným z najvplyvnej-

ších intelektuálov republikánskeho hnutia a  bol aktívne 

zapojený do zostavovania republikánskej ústavy. Veril v republiku až do jej konca v roku 1936, a to aj napriek 

radikalizácii politického života. Vždy sa hlásil k občianskemu súladu a k demokracii.

Po smrti Gregoria v roku 1960 chceli jeho priatelia a kolegovia zachovať jeho odkaz a humanistickú víziu me-

dicíny a politiky. Počas spomienkových osláv, pri príležitosti 100. výročia jeho narodenín v roku 1987, boli 

vytvorené základy nadácie. Hlavným cieľom nadácie je nájsť a obnoviť odkaz Gregoria Marañóna a vytvoriť 

Gregorio Marañón
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kompletný archív jeho práce, ktorý by mohol byť používaný študentmi. Nadácia tiež podporuje projekty 

týkajúce sa skúmania o práci a živote Marañóna. Aby bolo možné pokračovať v práci svojho patróna, podpo-

ruje nadácia rozvoj medicíny a biológie v Španielsku, spolupracuje s Národným kongresom španielskej Aso-

ciácie endokrinológie a výživy, s Kráľovskou akadémiou medicíny a s Biologickým Vyšetrovacím Centrom 

(BIC). Vydáva tiež vedecké monografie na rôzne témy týkajúce sa oblasti Marañónových záujmov.

Od svojho vzniku sa Nadácia Gregoria Marañóna zapojila do radu aktivít. Od roku 1990 organizuje tzv. 

Marañón týždeň, ktorý skúma humanistické a historické problémy, rovnako ako Vedecké Dni, ktoré umož-

ňujú španielskej vedeckej komunite výmenu nových poznatkov. Každý rok volí špeciálna komisia predmety 

a účastníkov tohto podujatia. Spolu s BIC vytvorila nadácia program ročných seminárov (do roku 1992) 

a bola financovaná v rámci vyšetrovacích projektov tímami vytvorenými BIC spolu so súkromnými labo-

ratóriami. Od roku 1994 v spolupráci s Kráľovskou akadémiou medicíny vznikla Národná cena Gregoria 

Marañóna za lekársky výskum v spolupráci s Ministerstvom školstva a kultúry. Je udeľovaná každé dva roky 

a je poskytovaná vedcom, ktorí boli špeciálne zapojení do vývoja španielskej medicíny a vzdelávania v tej-

to oblasti. Je to jedno z  najprestížnejších ocenení v  krajine. Nadácia tiež zaviedla „Marañón prednášku“ 

v Národnom kongrese španielskej Asociácie endokrinológie a výživy, kde pozvaní lektori svetovej povesti 

prednášajú na kľúčové témy v tejto oblasti. Doteraz vydala Nadácia Gregoria Marañóna 14 monografií o jeho 

živote a práci ako aj v oblasti lekárskych a humanitných odborov.
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Nobelova nadácia

Nobelova nadácia bola vytvorená 29. júna 1900 v Štokholme, v záujme spravovať financie Nobelovej ceny. 

Tá bolo založená poslednou vôľou Alfreda Nobela, ktorý zasvätil veľkú časť svojho bohatstva na vytváranie 

cien pre najlepších vedcov, mierových aktivistov a spisovateľov. Na začiatku mal základinový fond hodnotu  

31 000 000 švédskych korún (čo zodpovedá dnešným asi 186 000 000 dolárom) a jeho aktíva predstavovali 

približne 420 miliónov USD v roku 2011.

Nobelova nadácia je príklad jedného z najznámejších pamiatkových fondov na svete. Bola vytvorená po-

slednou vôľou Alfreda Nobela, výrobcu zbraní a pacifistu, na rozvoj vedy, svetovej literatúry a mieru. Od 

roku 1901 udeľovala Nobelova nadácia ceny pre najrenomovanejších vedcov, spisovateľov a  aktivistov, 

podporovala prácu a úspechy laureátov a darcov a podporovala rozvoj ľudstva prostredníctvom svojich 

najlepších zástupcov.

Alfred Nobel

Alfred Nobel sa narodil v roku 1833 v Štokholme vo Švédsku. Bol to syn 

vynálezcu a inžiniera a čoskoro nasledoval kroky svojho otca. Stal sa produ-

centom železa a ocele, určenými na výrobu výbušnín (najprv nitroglycerínu 

a potom dynamitu) a vyzbrojovania. Založil približne 90 tovární a mal 350 

rôznych patentov: jeho prvý bola podaný v roku 1857 na plynomer a naj-

známejším z nich bol patent na dynamit (podaný o 10 rokov neskôr).

Hoci zasvätil svoj profesionálny život výzbroji a výbušninám, Alfred Nobel 

bol pacifista hlboko znepokojený sociálnymi mierovými otázkami a  jeho 

viera bola považovaná za radikálnu. Jeho pohľady boli ovplyvnené cestami, 

ktoré absolvoval. Ako chlapec žil v Petrohrade s rodinou, študoval chémiu 
vo Francúzsku a v Spojených štátoch pôsobil už ako mladý muž. Aj keď sa jeho továrne nachádzali hlavne 

vo Švédsku, vlastnil domy v Paríži a San Remo, kde trávil najväčšiu časť roka. Plynulo hovoril niekoľkými 

jazykmi vrátane angličtiny, francúzštiny, nemčiny a ruštiny. Písal poéziu a drámu. 

V roku 1884 bol Alfred Nobel zvolený za člena Kráľovskej švédskej akadémie vied, ktorá neskôr po jeho smr-

ti vyberala laureátov pre dve z Nobelových cien, a v roku 1893 získal čestný doktorát na jednej z najstarších 

európskych univerzít Uppsala Universitet vo Švédsku.

Nobelova nadácia bola založená poslednou vôľou Alfreda Nobela  po jeho smrti v roku 1896. Túžil vytvoriť 

fond, ktorý by udeľoval ceny tým, ktorí v predchádzajúcom roku zaznamenali najväčší prínos pre ľudstvo. 

Ceny boli udeľované v piatich oblastiach: fyzika, chémia, fyziológia/medicína, literatúra a mier (ako sa No-
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„Kapitál, investovaný do bezpečných cenných papierov podľa rozhodnutí 
môjho majetku, tvorí fond, ktorého úroky sa každoročne udeľujú vo forme 
cien tým, ktorí v priebehu predchádzajúceho roka mali najväčšiu zásluhu 
v oblasti prínosu pre ľudstvo.“

Citát z Nobelovej poslednej vôle

bel vyjadril, cenu mieru mala dostať „osoba, ktorá uskutočnila najzáslužnejšiu prácu pre bratstvo medzi 

národmi, pre zrušenie alebo redukciu postavenia armád a pre udržanie a podporu mierových kongresov“). 

Nobelova cena je udeľovaná medzinárodne. Jej darca si prial, aby bola poskytovaná nezávisle od štátnej prí-

slušnosti kandidátov.

Dnes si nadácia kladie za cieľ zastupovať a reprezentovať Nobelovu inštitúciu navonok a chrániť spoločný 

záujem certifikačnými orgánmi uvedenými v závete Alfreda Nobela: Kráľovská švédska akadémia vied (No-

belova cena za fyziku, chémiu a ekonomické vedy, Nobelove zhromaždenie v Karolinskom inštitúte (Nobe-

lova cena za fyziológiu a medicínu, Švédska akadémia (Nobelova cena za literatúru) a Nórsky Nobelov výbor 

volený nórskym parlamentom (Nobelova cena mieru). Nadácia tiež spravuje svoje finančné prostriedky v 

záujme zachovania nezávislosti výborov.

Nobelova nadácia bola formálne vytvorená vykonávateľom jeho poslednej vôle – Ragnarom Sohlmanom 

a Rudolfom Lilljequistom. Vzhľadom k formálnym komplikáciám bol fond zriadený až od roku 1901. Prvé 

ceny boli udelené 10. decembra toho istého roku.

Dnes sa Nobelova organizácia skladá z Nobelovej nadácie, Inštitúcií udeľujúcich Nobelove ceny, Nobelovej 

nadácie „Rights Association“, ktorá koordinuje komunikačnú prácu Nobelovej ceny a jej laureátov a pred-

stavuje zastrešujúcu organizáciu pre inštitúcie: Nobel Museum, Nobel Media, Nobel Peace Center a Nobels 

Fredspriskonsert AS a Financovanie informačných aktivít.

Nobelova cena je jedným z najprestížnejších ocenení na svete. Je založená na starostlivom výberovom ko-

naní. Kandidátov na ceny nominujú vybraní členovia akadémií, univerzitní profesori, vedci, predchádza-

júci laureáti Nobelovej ceny alebo členovia parlamentných zhromaždení, ktorí sú individuálne vyzvaní do 

príslušných Nobelových výborov. Vďaka starostlivému spravovaniu Nobelovho fondu sú výbory vo svojich 

rozhodnutiach nezávislé.
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Zdroj: 

www.nobelprize.org 

V rokoch 1901 – 2011 bolo celkom 594 Nobelových cien pridelených 853 laureátom Nobelovej ceny vrátane 23 

organizácií. Medzinárodný výbor Červeného kríža získal cenu trikrát a Úrad Vysokého komisára OSN pre ute-

čencov dvakrát. 332 cien bolo udelených jednému laureátovi, 130 bolo zdieľaných dvomi a 87 tromi laureátmi.

Každý laureát Nobelovej ceny dostane diplom, medailu a finančnú odmenu, ktorá činí 10 000 000 švédskych 

korún, čo je okolo 1 400 000 dolárov. Cena podporuje ďalší rozvoj laureáta v jeho práci a dáva mu väčšiu ne-

závislosť. Týmto spôsobom, prostredníctvom individuálneho uznania, pomáha Nobelova cena podporovať 

svet vedy a literatúry. Mnoho laureátov sa rozhodne použiť časť ceny na vytvorenie svojej vlastnej nadácie 

alebo inštitútu. Posledný prípad takejto inštitúcie bol vznik Nadácie Wisławy Szymborskej, ktorá bola vytvo-

rená odkazom v jej poslednej vôli v máji 2012. Nadácia podporuje poľskú literatúru, zachovanie Szymborskej 

archívu a udeľuje literárne ocenenia.
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