
Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu  
 
Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol 2.7.2018 ako zjednotenie 
filantropických aktivít, ako aj aktivít spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Kaufland 
Slovenská republika v.o.s..  
 
Nadačný fond podporuje aktivity v oblastiach: 
 

• ochrana a podpora zdravia;  

• podpora a rozvoj telovýchovy / športu;  

• podpora a poskytovanie sociálnej pomoci;   

• zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt;  

• podpora vzdelávania;  

• ochrana ľudských práv;  

• ochrana a tvorba životného prostredia;  

• rozvoj a podpora vedy;  

• organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti a jej rozvoj. 
 
 
Účel fondu je napĺňaný prostredníctvom: 
a. podpory partnerských projektov iných mimovládnych organizácií, 
b. grantových programov,  
c. správy agendy individuálnych žiadateľov Nadáciou CpF. 
 

A. Nadačný fond Kaufland, Otvorený grantový program 
 
V Otvorenom grantovom programe boli v roku 2019 podporené dva projekty Slovenského červeného 
kríža, zamerané na skvalitnenie terénnej sociálnej služby. V prvom projekte išlo o nákup 3 moderných 
stanov, ktoré slúžia ako zázemie pre pracovníkov a dobrovoľníkov SČK pri výkone práce v teréne. Stany 
slúžia na rôzne osvetové podujatia v uliciach miest a obcí, celoslovenské i regionálne súťaže prvej 
pomoci, dni zdravia, mobilné odbery krvi. Organizujú sa cvičenia humanitárnych jednotiek v exteriéri, 
poskytujú podporu zložkám Integrovaného záchranného systému SR pri zásahoch v krízových 
situáciách, počas chladných mesiacov a vianočných sviatkov organizujú podujatia pre ľudí bez domova. 
Pri všetkých týchto udalostiach SČK potrebuje aj zázemie pre svojich pracovníkov a dobrovoľníkov. 
 
Druhý projekt bol zameraný na nákup 6 nových, špeciálne upravených vozidiel na spustenie novej 
prepravnej služby či rozšírenie prepravnej služby obyvateľom v okresoch: Banská Bystrica, Košice - 
vidiek, Rožňava, Snina, Topoľčany a Trebišov. Cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí sú dlhodobo v 
nepriaznivej sociálnej situácii kvôli svojmu veku, zdravotnému postihnutiu, či dlhodobo nepriaznivému 
zdravotnému stavu. Vďaka prepravnej službe pomáha SČK znižovať ich izolovanosť a umožňuje im 
zapájať sa do spoločenského života. 
 
Tretí projekt bol zameraný na produkciu dokumentárneho filmu, ktorý chce slúžiť ako osveta 
k športovaniu pre deti a mladých nádejných hokejistov. Čoraz menej detí športuje a aj tí, ktorí začnú, 
iba ťažko hľadajú vzory, motiváciu a vieru v úspešnú kariéru. Dokumentárny film, ktorý sleduje príbehy 
Ladislava Nagya - majstra sveta z roku 2002 - a vďaka tomuto projektu aj 10-ročného začínajúceho 
hokejistu na ceste za svojimi snami, môže ponúknuť pre mladých hráčov a fanúšikov na celom 
Slovensku nový impulz. Ošiaľ, ktorý majstrovstvá sveta priniesli a atmosféra na každom zápase, sú tou 
najlepšou motiváciou zažiť to na vlastnej koži. Osobné príbehy hlavných postáv a pohľad do zákulisia 
hokejového života zas dôkaz, že to môže dokázať ktokoľvek. 
 



Posledný projekt podporený v Otvorenom grantovom programe bol zameraný na neformálne 
vzdelávanie a zmysluplné trávenie voľného času formou realizácie pobytových letných táborov vo 
Vysokých Tatrách pre deti od 6 do 15 rokov. 
 
Počet predložených žiadostí: 4 
Počet podporených projektov: 4 
Vyčlenená suma: 160 984,08 € 
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:  
Lucia Langová, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Erika Turček Pfundtnerová, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 

P.č. 
Podporená 
organizácia/ 
fyzická osoba 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

1 
Slovenský Červený 
kríž 

Stany 13 065,48 € 

Pracovníci a dobrovoľníci SČK sú pri výkone svojej práce väčšinu roka v 
teréne. Organizujú rôzne osvetové podujatia v uliciach miest a obcí, 
zúčastňujú sa väčších podujatí s partnermi, zabezpečujú zdravotný 
dozor. Pripravujú celoslovenské i regionálne súťaže prvej pomoci, dni 
zdravia, mobilné odbery krvi. Organizujú cvičenia humanitárnych 
jednotiek v exteriéri, poskytujú podporu zložkám Integrovaného 
záchranného systému SR pri zásahoch v krízových situáciách, počas 
chladných mesiacov a vianočných sviatkov organizujú podujatia pre 
ľudí bez domova. Pri všetkých týchto udalostiach SČK potrebuje aj 
zázemie pre svojich pracovníkov a dobrovoľníkov. Finančné prostriedky 
boli použité na zakúpenie 3 moderných stanov, vnútorného LED 
osvetlenia a ohrievačov infra, aby boli stany využiteľné v teréne počas 
celého roka. 

2 
Slovenský Červený 
kríž 

Podpora terénnych 
sociálnych služieb 
SČK 

118 918,60 
€ 

Územné spolky SČK poskytujú širokú paletu terénnych sociálnych 
služieb na celom území Slovenska. Prepravnú službu v súčasnosti 
poskytuje 13 územných spolkov SČK. Nákupom 6 moderných a 
špeciálne upravených vozidiel SČK podporilo kvalitu a rozšírilo 
poskytovanie prepravnej služby a ďalších terénnych sociálnych služieb  
v okresoch Banská Bystrica, Košice - vidiek, Rožňava, Snina, Topoľčany 
a Trebišov. Cieľovou skupinou boli ľudia, ktorí sú dlhodobo v 
nepriaznivej sociálnej situácii kvôli svojmu veku, zdravotnému 
postihnutiu, či dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu. Vďaka 
prepravnej službe pomáha SČK znižovať ich izolovanosť a umožňuje im 
zapájať sa do spoločenského života. Finančné prostriedky boli použité 
na nákup 6 nových vozidiel na zabezpečovanie prepravnej služby. 

3 HK Sršne Košice 

Dokumentárny film 
na podporu hokeja v 
Košickom kraji a na 
Slovensku 

10 000 € 

Projekt bol zameraný na produkciu dokumentárneho filmu, ktorý chce 
slúžiť ako osveta k športovaniu pre deti a mladých nádejných 
hokejistov. Čoraz menej detí športuje a aj tí, ktorí začnú, iba ťažko 
hľadajú vzory, motiváciu a vieru v úspešnú kariéru. Dokumentárny film, 
ktorý sleduje príbehy Ladislava Nagya - majstra sveta z roku 2002 - a 
vďaka tomuto projektu aj 10-ročného začínajúceho hokejistu na ceste 
za svojimi snami, môže ponúknuť pre mladých hráčov a fanúšikov na 
celom Slovensku nový impulz. Ošiaľ, ktorý majstrovstvá sveta priniesli 
a atmosféra na každom zápase, sú tou najlepšou motiváciou zažiť to na 
vlastnej koži. Osobné príbehy hlavných postáv a pohľad do zákulisia 
hokejového života zas dôkaz, že to môže dokázať ktokoľvek. Finančné 
prostriedky boli využité na pokrytie produkcie druhej dejovej linky 
filmu. 

4 
Detská 
a mládežnícka 
organizácia TIK TAK 

Cesta okolo sveta 19 000 € 

Organizácia Tik tak zorganizovala letný pobytový tábor pre deti vo veku 
6 – 15 rokov v dvoch turnusoch počas leta 2019. 
Počas siedmich dní ponúkli deťom zmysluplné a tvorivé trávenie 
prázdninových dní, formou neformálneho vzdelávania, zaujímavých 
aktivít, hier a súťaží. Deti absolvovali pobyt v malebnom hoteli v srdci 
Tatier. Počas výletov navštívili známe tatranské mestečká a zoznámili 



sa s tatranskou prírodou, kde si zároveň preverili svoje fyzické sily.  
Zoznámili sa s rovesníkmi, našli si nových kamarátov, preverili svoju 
samostatnosť, schopnosť postarať sa sám o seba. 

 
 

B. Nadačný fond Kaufland, Zamestnanecký grantový program Sľubné talenty 2. kolo 
 
Zámerom je podporiť talentované deti zamestnancov spoločnosti Kaufland a realizáciu aktivít 
umožňujúcich rozvoj ich talentu.  
Chceme nachádzať a finančne podporiť mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov alebo 
vedcov, ktorí navštevujú základnú školu, gymnázium, strednú odbornú školu alebo odborné učilište 
s cieľom vytvoriť priestor na rozvoj ich potenciálu a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.  
 
Podporu rozvoja mladých talentovaných ľudí považujeme za hlavný predpoklad pre rýchlejší rozvoj 
celej spoločnosti. Veríme, že investícia do podpory ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa raz môžu stať 
priekopníkmi vo svojom odbore, je správna a bude dobre využitá.  
Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli vyhlásiť druhý ročník Zamestnaneckého grantového programu, 
ktorého cieľom je finančne podporiť deti zamestnancov spoločnosti Kaufland – mladého, výnimočne 
nadaného umelca, športovca alebo vedca navštevujúceho základnú alebo strednú školu a uľahčiť mu 
tak rozvoj jeho potenciálu.  
 
Počet predložených žiadostí: 60 
Počet podporených projektov: 58 
Vyčlenená suma: 22 050 €  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení: 
Lucia Langová, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Karin Marková, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Gabriel Čuka, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Erika Turček Pfundtnerová, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

P.č. 
Podporená 
fyzická 
osoba 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

1 Marek D. 
Raz bude ako 
Vanessa Mae 

300,00  € 
Podpora pre talentovanú 10-ročnú huslistku Alexandru zo Žikavy, ktorá 
aj tancuje a spieva aj v súbore. 

2 Oľga G. 
Chcem tancovať na 
majstrovstách sveta 

500,00  € 
Podpora pre 14-ročnú Lauru, ktorá sa venuje tancu a dosahuje v ňom 
výborné výsledky i na medzinárodnej úrovni.  

3 Daniel T. Tenisová akadémia 500,00  € 
Podpora talentovanej tenistky Tamarky, ktorá trénuje so staršími 
spoluhráčkami, ich najčerstvejšie víťazstvo je 1. miesto 
západoslovenského kola FedCupu do 10 rokov. 

4 Monika H. Wakeboarding 500,00  € 
Podpora pre Emmu - vicemajsterku Slovenska 2019 vo wakeboardingu v 
kategórii dievčat do 15 rokov. 

 
5 

Dana B. Nádejný huslista 250,00  € 
Podpora 17-ročného huslistu Marcela, ktorý úspešne reprezentoval ZUŠ 
na rôznych súťažiach, momentálne študuje na konzervatóriu v Banskej 
Bystrici. 

6 Milan Š. Florbalová hviezda 500,00  € 
Podpora pre Šimona, ktorý má 9 rokov a je florbalistom a členom Klubu 
SK Victory Stars Dubnica nad Váhom. 



P.č. 
Podporená 
fyzická 
osoba 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

7 Martina K. Tenis 500,00  € 
Ashley je 13-ročná tenistka, ktorá preukazuje svoj talent na slovenských 
i zahraničných turnajoch v tenise. 

8 Mária P. 
Podpora na hudobný 
nástroj bicie nástroje 
a bass gitara 

250,00  € 
Bubeník Matúš hráva na bicích nástrojoch 4 roky, k základnej zostave si 
dokúpil ďalšie zostavy, aby tak ešte viac mohol rozvíjať svoje nadšenie 
pre hudbu. 

9 Eleonóra K. Mladý Jackie Chan 500,00  € 
10-ročný Peter sa venuje karate od svojich 5 rokov. Za posledný rok 
napredoval natoľko, že sa dokázal posunúť až o 2 stupne dopredu, 
pričom dosiahol technický stupeň 1. DAN kakyu I. (čierno-biely opasok).  

10 Eleonóra K. Karate Kid 500,00  € 
Šimon sa venuje karate už skoro 5 rokov. V priebehu posledného roka 
dosiahol 4. kyu (zelený opasok). Jeho snom je byť raz ako obľúbený 
hrdina z filmu Karate Kid.  

11 Janka K. Animák 2 200,00  € 
Podporený Lukáš študuje v maturitnom ročníku na Strednej súkromnej 
umeleckej škole v Bratislave v odbore animovanej tvorby. Po ukončení 
školy chce pokračovať v štúdiu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. 

12 Anna D. Futbalový sen 450,00  € 
Podpora pre Petra, ktorý pôsobí vo futbalovom klube MFK ZVOLEN. 
Pravidelne sa zúčastňuje súťaží a snaží sa pracovať sa zlepšení svojich 
futbalových schopností. 

13 Ľuba B. Milujem aerobik 500,00  € 
Lenka sa už tretí rok venuje športovému aerobiku. Opakovane 
umiestnila na prvých priečkach na slovenských a česko-slovenských 
pohároch v individuálnej kategórii v rámci svojej vekovej kategórie. 

14 Miriam B. Plnenie sna 500,00  € 
Podporený futbalista Samko chodí často na zahraničné turnaje - Čechy a 
Maďarsko, ktoré sú veľmi dôležité pre ďalší rozvoj hráča. 

15 Jana V. 
Kde je vôľa, tam je 
cesta... 

500,00  € 
Adam trénuje za klub v Českej republike FK fotbal Třinec. V danom 
športe dosahuje výborné výsledky a v budúcnosti by sa rád vydal na 
dráhu profesionálneho hráča. 

16 Petra L. Tancom ku štastiu 500,00  € 

Podpora pre Elu, ktorá tancuje v tanečnej skupine Bambula v Trenčíne. 
V apríli 2019 sa v regionálnom kole v Leviciach kvalifikovali na 
Majstrovstvá Slovenska Showtime Dance 2019, kde v máji 2019 získali 
zlaté umiestnenie. 

17 Rastislav B. ROPE SKIPPING 500,00  € 
Podporená Nelka má talent v športovej disciplíne skákania cez švihadlo v 
tíme FUN SKIPPERS. Doposiaľ získala 6 zlatých, 4 strieborné a 1 bronzovú 
medailu.     

18 Dušan M. Malá plavkyňa 500,00  € 
Podpora pre 12-ročnú Simonu, ktorá sa venuje plávaniu. Na súťažiach u 
nás aj v zahraničí získava ocenenia a medaily. 

19 Pavel M. Karate 500,00  € 

Dominik má 10 rokov a karate sa venuje od 5 rokov. V roku 2019 získal 
3. miesto v kata i v kumite na medzinárodnej súťaži Kachikan cup, 3. 
miesto v kategórii kata družstvá na Majstrovstvách Slovenska, 1. miesto 
v kumite a 2. miesto v kata na Bratislavskom pohári. 

20 Lucia T. Máme radi hokej 500,00  € 
Podporený Riško je členom hokejového klubu HOBA Bratislava. 
Súčasťou hokejovej prípravy sú pravidelné tréningy, ktoré musí 
absolvovať 4x do týždňa. 

21 Jana I. 
Podpora štúdia na 
umeleckej škole 

100,00  € 
Podpora pre Ninu, ktorá je umelecky založená a okrem kreslenia sa 
venuje aj spevu a hre na gitaru. Pozitívny vzťah k umeniu rozhodol aj pri 
voľbe štúdia na strednej škole. 

22 Jana Š. Filipova podpora 500,00  € 
12-ročný Filip je brankár, už tretí rok chytá za FK Čadca, ktorá pôsobí v 
druhej lige. Bol vybratý do výberu Kysúc. Získal aj ocenenia za 
najlepšieho brankára niekoľkých turnajov. 



P.č. 
Podporená 
fyzická 
osoba 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

23 Alena B. Sen o zlatej medaile 500,00  € 
Podpora pre Dominiku, ktorá má 11 rokov, vyniká v plávaní, aktívne 
trénuje a pravidelne sa zúčastňuje plaveckých pretekov. Tento rok sa jej 
podarilo kvalifikovať na majstrovstvá Slovenska. 

24 Alena B. Dobrý plavec 500,00  € 
Podporený Maroš je plavec, v plaveckej skupine vyniká po technickej aj 
rýchlostnej stránke. Jeho najsilnejšia disciplína sú prsia a znak. 

25 Marcela P. Športom ku zdraviu 200,00  € 
Podporený 15-ročný Štefan sa aktívne venuje florbalu, futbalu a 
posilňovaniu. 

26 Mária D. Majster KATA :-) 430,00  € 
Maxim má 10 rokov, karate sa venuje druhý rok. Doteraz dosiahol 8. 
stupeň vyspelosti v karate, viacnásobnú účasť na klubových súťažiach.  

27 Karolína K. 
Folklór a hra na 
gitaru 

400,00  € 
Podpora pre Samuela, ktorý má 16 rokov, tancuje v Detskom folklórnom 
súbore Vienok, s ktorým sa zúčastnil niekoľkých medzinárodných 
festivalov a súťaží, kde získali ocenenia. 

28 Janka Č. Kone 200,00  € 
9-ročná Laura sa venuje jazde na koni a aby sa mohla v tomto športe 
zlepšovať, podporili sme ju financiami na nákup jazdeckého oblečenia. 

29 Jozef K. Svet očami Simonky 290,00  € 
Podporená Simonka sa venuje viacerým koníčkom, najviac ju baví 
výtvarné umenie, kde dosiahla aj úspech na národnej, či medzinárodnej 
úrovni. 

30 Martin A. 
Kristínka Antal - 
talentovaná 
výtvarníčka 

380,00  € 
Kristínka vyniká vo vytváraní obrazov formou maľby a grafiky. Podpora 
bola využitá na vzdelávanie v ateliéri AJAMO pod vedením skúsenej 
výtvarníčky. 

31 Renata Ž. Podpora talentu 300,00  € 
Podporená Adelka sa venuje atletike - skoku o žrdi už 7 rokov. Na MSR v 
hale v 2018, 2019 Bratislave sa umiestnila na 1. mieste, v kategórii 
staršie žiacky, MSR v kategórii mladšie dorastenkine na 3. mieste. 

32 Jozef P. Preskoč rekord 500,00  € 
Podpora pre Štefana, ktorý sa venuje atletike 7 rokov. Dosiahol 
v krajských aj celoslovenských súťažiach kvalitné výsledky a aj v 
budúcnosti by sa chcel naďalej venovať a zlepšovať v atletike. 

33 Tatiana B. Brankár 400,00  € 
12-ročný Adrián je členom futbalového tímu OŠK Dolná Krupá v skupine 
žiakov U15 na pozícii brankár. So svojim tímom vyhrali prvé miesto v 
skupine. 

34 Radoslav J. 
Útok na prvé miesto 
v rebríčku 

500,00  € 
Podporená Magdaléna dosahuje vynikajúce výsledky v olympijskej 
lukostreľbe a jej cieľ je reprezentovať Slovensko na Olympijských hrách 
mládeže 2022 v Dakare. 

35 Andrea D. 
Podpora 
futbalového talentu 

500,00  € 
Tobias má 7 rokov a tretí rok sa venuje futbalu. Na futbalových 
turnajoch prípravky sa pravidelne umiestňuje medzi najlepšími 
strelcami. 

36 Zoran S. Alex Capoeira 450,00  € 
Podpora pre Alexa, ktorý sa venuje športu Capoeira. Je Majster 
Slovenska, Majster Českej republiky, získal 2. miesto na majstrovstvách 
Katalánska v Barcelóne a 4. miesto na majstrovstvách Poľska v Opole. 

37 Iveta L. Tenisový frajer 350,00  € 
Podporený Lucas sa venuje tenisu, chodí na turnaje a hoci má len 6 
rokov, získal už 1 medailu a 2 diplomy. 

 
38 

Adriana K. Vodnopólový sen 450,00  € 
Podpora pre Alexa, ktorý má 14 rokov a venuje sa vodnému pólu, kde 
momentálne hrá v skupine starší žiaci a kadeti. Najväčší úspech bol 
medzinárodný turnaj v Prahe, kde skončili na druhom mieste. 

39 Marek M. 
Chiara Mišagová - 
zavodný tenis 

400,00  € 

Podporená Chiara je aktívna závodná hráčka tenisu, aktuálne na 19. 
mieste v celoslovenskom rebríčku. V tomto roku vyhrala turnaje v 
Topoľčanoch a Jaslovských Bohuniciach. Na Majstrovstvách SR družstiev 
obsadila s jej klubom 8. miesto. 



P.č. 
Podporená 
fyzická 
osoba 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

40 Michal K. 
Univerzálny 
futbalista 2 

400,00  € 

Pre podporeného 9-ročného Adama bola predchádzajúca futbalová 
sezóna úspešná, spolu so svojím tímom sa umiestňovali na popredných 
priečkach na turnajoch a mal aj niekoľko individuálnych ocenení ako 
najlepší brankár turnaja, najlepší hráč mužstva a najlepší hráč turnaja. 

41 Marek K. Futbalový talent 450,00  € 
Podpora pre Nicolasa, ktorý má 7 rokov a od svojich 5 rokov chodí do 
futbalovej školy Mareka Hamšíka FK JUPIE. Je útočník a rád dáva góly. 
Na turnajoch býva najlepším strelcom svojho mužstva.  

42 Diana Š. 
Keď srdce bije pre 
hokej 

400,00  € 
Podpora pre Vladimíra, ktorý má 11 rokov a venuje sa hokeju. Je 
hosťujúcim hráčom za HKM Zvolen, kde hrá súťaž Liga mladších žiakov - 
5. ročník - pod záštitou Slovenského zväzu ľadového hokeja. 

42 Róbert Ď. Tanec je radosť 400,00  € 

Podporená Barbora sa venuje Latinskému tancu, prepracovala sa až na 
Juniorskú majsterku SR. Vyhrala Veľkú cenu PL, bola absolútnou 
víťazkou Moravského pohára a posledné dva ročníky Dunajského pohára 
bola tiež prvá. V rámci svojej vekovej kategórie je na špičke. 

44 Soňa F. 
Podpora tréningov 
jazdy na koni 

250,00  € 
Podpora pre Mišku, ktorá sa venuje jazde na koni, úspešne zložila skúšky 
na jazdeckú licenciu a momentálne pracujú individuálne spolu s 
trénerkou na jej pokroku, aby vo veku cca 14 rokov mohla začať súťažiť. 

45 Erika K. Žijem hádzanou 300,00  € 
Lucia má 16 rokov, 8. rok sa venuje hádzanej, pôsobí v miestnom klube 
HK Slovan Duslo Šaľa. Momentálne je hráčkou v 1. ligy v kategórií 
Mladších dorasteniek. 

46 Marián K. Rope skippping 250,00  € 
Podpora pre 12-ročnú Sofiu v rope skippingu. Dosiahla už niekoľko 
ocenení doma i v zahraničí. Úspešne sa nominovala na Majstrovstvá 
sveta v Nórsku. 

47 Marián K. Rope Skipping 250,00  € 
Podporený Jakub sa venuje rope skippingu 2 roky, dosiahol už niekoľko 
ocenení doma aj v zahraničí. Taktiež získal nomináciu na Majstrovstvá 
sveta v Nórsku.  

48 Anna Ď. Fitneska 100,00  € 
Podpora pre 7-ročnú Timeu, ktorá navštevuje športový krúžok fitness. 
Snaží sa postupne zlepšovať v tom, čo ju baví a rada by sa zúčastňovala 
súťaži. 

49 Iveta G. Malá umelkyňa 350,00  € 

Podporená Dominika navštevuje ZUŠ v Brezne, odbor spev a hra na 
husle. Od útleho veku tancuje a spieva v detskom folklórnom súbore 
Šťastné detstvo v Brezne. Reprezentuje ZUŠ na rôznych akciách a 
súťažiach. 

50 Juraj B. M+M+M 250,00  € 
Podpora pre Mateja venujúcemu sa taekwondu. Na tréningy chodí 2x do 
týždňa, po tréningu zostáva ešte aj na ďalších tréningoch, ktoré 
organizuje ILYO Taekwondo Trenčín - zápasnícky a poomsae. 

51 Marcela P. Matematik 150,00  € 
16-ročný Dominik vyniká v matematike. Navštevuje gymnázium, na 
základnej škole bol premiantom a získal radu matematických diplomov. 

52 Martin K. Katka a karate 500,00  € 
Podporená Katka sa od siedmich rokov venuje karate. V posledných 
rokoch začala vynikať najmä v oblasti kumite, kde získala niekoľko 
medailí z Majstrovstiev Slovenska, Európy, či sveta. 

53 Jaroslava Č. Kreatívne kreslenie 150,00  € 
Podpora pre 15-ročnú Jarku, ktorá sa venuje maľovaniu a animačnej 
tvorbe. Študuje odbor animačná tvorba na súkromnej škole umeleckého 
priemyslu vo Zvolene. 

54 Andrea D. Podpora talentu 250,00  € 

Podporený Adrián od svojich ôsmich rokov navštevuje Súkromnú 
základnú umeleckú školu ArsAkademy - tanec. So svojou tanečnou 
skupinou sa zúčastňujú  tanečných súťaží na Slovensku, kde získali už 
mnohé ocenenia. 

55 Ľubomír Š. Hip-hopový talent 400,00  € 
Podpora pre Leu, ktorá má nadanie a talent pre hip-hopový tanec. 
Tancu sa venuje 10 rokov. Zúčastňuje sa množstva súťaží, v ktorých 
získava ocenenia. 



P.č. 
Podporená 
fyzická 
osoba 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

56 Zuzana P. Hudba 400,00  € 
Podporený Filip je aktívny v hudbe už 10 rokov. Hrá na gitare, spieva, 
hrá na bicie nástroje a taktiež aj na klavíri. 

57 Iveta Z. Futbalista 200,00  € 
Podpora pre Samka, ktorý má 10 rokov a venuje sa futbalu. Jeho tím 
získal 1. miesto XXII. ročník futbalového turnaja O pohár riaditeľa 
Železiarní Podbrezová. 

58 Andrej K. Klavírny majster 300,00  € 

Podporený Matej sa venuje 7 rokov hre na klavíri, dosiahol už niekoľko 
úspechov na rôznych súťažiach, pričom najvýznamnejší úspech zatiaľ 
zaznamenal v máji 2019, kde sa v klavírnej súťažnej prehliadke v 
Sládkovičove umiestnil vo IV kategórii v zlatom pásme. 

 
 
 


