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Názov neziskovej organizácie:  Centrum pre filantropiu, n.o. 

 
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

Dňa 26.6.2015 
    
                                                                                                              
 
 

         Obvodný úrad Bratislava 
                                                                                                             Odbor  všeobecnej vnútornej správy 
                                                                                                             Staromestská 6 
                                                                                                             814 40 Bratislava 
 
 
 
 
Vec: Výročná správa za rok 2014 - predloženie 
 
 
V prílohe Vám zasielam výročnú správu a výkazy za rok 2014 neziskovej organizácie s názvom: 
Centrum pre filantropiu, n.o., so sídlom Kozia 11, 811 03 Bratislava. 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
                                                                                                    --------------------------------------- 
       Mgr. Zuzana Thullnerová, riaditeľka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: t. č 0918/76 29 24, 02/54 64 46 82 
Email:  thullnerova@changenet.sk  
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Výročná  správa  za  rok  2014 
 
 
 
1. Úvod 
Nezisková  organizácia:  Centrum pre filantropiu n.o. 
so sídlom: Kozia 11, 811 03 Bratislava 
vznikla:  30.8.2002    
Zaregistrovaná Krajským úradom v Bratislave, v Registri neziskových organizácií, č. OVVS-
530/49/2002-NO.  
 
Druh  všeobecne  prospešných  služieb:    
Služby zamerané na tvorbu,  rozvoj,  ochranu,  obnovu  a  prezentáciu  duchovných a kultúrnych 
hodnôt ako aj na ochranu ľudských a občianskych práv a slobôd. 

I. organizovanie seminárov, školení a konferencií; 
II. vzdelávacie podujatia s cieľom posilniť neziskové mimovládne organizácie, dobročinnosť,  

občiansku spoločnosť, postavenie mládeže, miestneho a regionálneho rozvoja a na ochranu 
ľudských a občianskych práv a slobôd; 

III. služby v oblasti vypracovávania a publikovania analytických a hodnotiacich správ;  
IV. prednášková činnosť a iné služby v oblasti riadenia a vnútorného rozvoja neziskových  

mimovládnych organizácií, podpory dobročinnosti a organizovaného darcovstva; 
V. služby v oblasti administrovania grantových a podporných programov  

VI. vzdelávacie, organizačné a  informačné služby v oblasti prípravy, realizácie, manažmentu 
a hodnotenia grantových a iných rozvojových programov.  

 
Správna rada, prerokovala a jednohlasne dňa: 25.5.2015, schválila predloženú Výročnú správu o 
činnosti a hospodárení CpF n.o za rok 2014. 
 
                                                                              ------ 
 
2. Prehľad  činností  vykonávaných  v  kalendárnom  roku  2014 s uvedením  vzťahu k účelu 
založenia neziskovej organizácie. 
 
Nezisková organizácia  Centrum pre filantropiu počas roka 2014 vykonávala nasledovné činnosti: 
                                                                         

 II. vzdelávacie podujatia s cieľom posilniť neziskové mimovládne organizácie, dobročinnosť,  
občiansku spoločnosť, postavenie mládeže, miestneho a regionálneho rozvoja a na ochranu 
ľudských a občianskych práv a slobôd; 

1. Zdieľanie skúseností z rozvoja komunitných nadácií na Slovensku 

2. Súťaž ReŠtart Slovensko 

 IV. Prednášková činnosť a iné služby v oblasti riadenia a vnútorného rozvoja neziskových  
mimovládnych organizácií, podpory dobročinnosti a organizovaného darcovstva; 

1. Web stránka Centra pre filantropiu (www.cpf.sk)  

2. Rozvíjanie vzťahov s filantropickými organizáciami v širšom regióne strednej Európy 

3. Cena za najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo dizertačnú prácu na tému Filantropia 

4. Ľudia ľuďom - projekt internetového darcovstva 

5. Easy giving – projekt podpory pravidelného darcovstva a DARUJME  - online systém na podporu 
fundraisingu MNO 

6. Nadácia Centra pre filantropiu 

 V. Služby v oblasti administrovania grantových programov 

1. Grantový program pre optimistov  

2. Grantový program pre predajcov 

http://www.cpf.sk/
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3. Zamestnanecký grantový program 

4. Šanca pre váš región 

5. Zelená pre seniorov 

6. Darujte Vianoce 

7. Štipendium pre znevýhodnených 

8. Školy pre budúcnosť 

9. e-Školy pre budúcnosť 

10. Program Špeciálne príležitosti 

11. Program Partnerstiev 

12. Fond sociálne slabých a chorých 

13. Grantový program Dobré srdce 

14. Grantový program Kvalita vzdelávania 

15. Grantový program Vedieť viac 

16. Grantový program Študenti do sveta 

17. Grantový program E Talent 

18. Grantový program Business Idea 

19. Grantový program Prvá pomoc 

20. Grantový program Viac umenia 

21. Grantový program Viac dizajnu 

22. Grantová program Stredoškoláci do sveta 

23. Grantový program Viac pre regióny 

24. Program podpory jednotlivcov v núdzi 

25. Program podpory komunít  

26. Program Municipality 

27. Spolupráca so samosprávami 

28. Nadačný fond SPPoločne 

29. Účasť na grantovom programe Obnovme si svoj dom, ktorý realizovalo Ministerstvo kultúry SR 

 V. Služby v oblasti administrovania podporných programov 

1. Cena Nadácie Orange 

2. Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT 

3. Cena Nadácie Tatra banky za umenie 

4. Ceny Nadácie Tatra banky za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu v oblasti vzdelávania a umenia 
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II. vzdelávacie podujatia s cieľom posilniť neziskové mimovládne organizácie, dobročinnosť,  
občiansku spoločnosť, postavenie mládeže, miestneho a regionálneho rozvoja a na ochranu 
ľudských a občianskych práv a slobôd; 

 
Cieľom Centra pre filantropiu je aktívne prispievať ku kultivácii filantropického prostredia na 
Slovensku, informovať a zlepšiť celkové povedomie a postoj ľudí k darcovstvu.  
 
Našou víziou je aktívne prispievať k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Svojimi aktivitami 
chceme dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života občanov aj firiem. 
 
Našou snahou je: 

• spájať tých, ktorí chcú darovať svoje zdroje - s tými, ktorí pomoc potrebujú, 
• rozvíjať a rozširovať myšlienkový i fyzický priestor pre pôsobenie aktívnych ľudí vo verejný 

prospech. 
V rámci napĺňania nášho poslania realizujeme tieto aktivity: 

• Rozvoj darcovstva  - firemného a individuálneho 
• Vzdelávacie a výskumné aktivity na témy filantropie, dobrovoľníctva, občianskej spoločnosti, 

miestneho a regionálneho rozvoja. 
• Vzdelávacie, organizačné a informačné služby v oblasti prípravy, realizácie, manažmentu a 

hodnotenia grantových a iných rozvojových programov. 
 
HODNOTY 

• Solidarita. Schopnosť porozumieť potrebám druhých je pre nás dôležitá. Chceme podporovať 
skutky a činy vykonané v prospech iných bez očakávania odmeny, podporovať záujem ľudí o 
druhých. Hoci slovko solidarita bolo v minulosti znehodnotené politickou (komunistickou), 
často falošnou rétorikou, jeho nezdeformovaný obsah je platný dodnes. 

• Sociálna zmena. Aj keď naše programy často vedia ovplyvniť jednotlivca alebo aj skupiny, 
našou najväčšou ambíciou je dosiahnuť nimi zmeny až na sociálnej úrovni. Preto oceňujeme 
odvahu tých, ktorí sa o ne usilujú v duchu humanizmu, tolerancie, kultúrnosti a nenásilia. 

• Aktívny občan. Hodnotu aktívneho občianstva a iniciatívnosti vnímame ako kľúčovú pre širšie 
sociálne a politické zdravie našej spoločnosti. 

• Podpora lídrov. Odvaha byť osobným príkladom, správnym lídrom – aj to je to, čo chceme 
podporovať. Chceme oceňovať skutočné líderstvo, nie to celebritné, ktoré sa dnes často 
vychvaľuje v médiách. 

• Počúvanie slabších a znevýhodnených. Chceme, aby naše programy boli citlivé aj voči 
volaniam slabších a znevýhodnených, ktorí nemali v živote šťastie ako tí zdravší a bohatší. 

 
Štandardy našej práce 

• Transparentnosť poskytovania grantov. Vždy vopred zverejníme ciele, podmienky a kritériá 
výberu projektov, aby boli každému jasné pravidlá. Do súťaže o podporu sa môže prihlásiť 
ktokoľvek, kto spĺňa kritériá oprávnenosti. O výsledkoch posudzovania informujeme nielen 
uchádzačov, ale aj širokú verejnosť. Zverejňujeme mená posudzovateľov projektov ako aj 
prijímateľov príspevkov a grantov. 

• Dostupnosť pre záujemcov o podporu z rôznych sociálnych skupín a rôznych regiónov 
Slovenska. Návrhy projektov s nami môže každý konzultovať tak, ako mu to vyhovuje: 
osobne, mailom alebo telefonicky. Našimi skúsenosťami pomáhame uchádzačom zvýšiť ich 
šance v grantovej súťaži. 

• Otvorenosť. Grantové programy navrhujeme a realizujeme ako otvorené, čiže do výberového 
konania sa môže zapojiť široký okruh žiadateľov.  
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V roku 2014 sme realizovali tieto činnosti: 
 

1) Zdieľanie skúseností z rozvoja komunitných nadácií na Slovensku 

2) Súťaž ReŠtart Slovensko 

 
1) Zdieľanie skúseností z rozvoja komunitných nadácií na Slovensku 
 
Skúsenosti, ktoré sme získali prácou na projektoch a programoch podporujúcich vznik a rozvoj 
komunitných nadácii na Slovensku od deväťdesiatach rokov, sú natoľko zaujímavé, že ich šírením, 
popisovaním a zdieľaním môžeme prispieť k rozvoju podobného konceptu v ďalších krajinách, 
v ktorých existuje záujem tento koncept rozvíjať. Komunitné nadácie sú nadácie pôsobiace na 
geograficky vymedzenej komunite (mesto, okres), zbierajú podporu od občanov, firiem i samosprávy 
a následne za účasti komunity tieto zdroje prerozdeľujú na podporu rôznych iniciatív od skupín 
občanov v tejto komunite na základe otvorených grantových programov, s vopred známymi 
kritériami a transparentným rozhodovaním (komisie zložené z osôb s reputáciou v komunite).  
 
V oblasti podpory komunitných nadácií v r. 2014 Centrum pre filantropiu n.o. na základe Zmluvy 
s C.S.Mott Foundation zorganizovalo štúdijnú cestu pre 40 pracovníkov a členov Správnych rád 
komunitných nadácii zo Strednej a Východnej Europy, Afriky a USA na Slovensko (september 2014).. 
Viac informácii o tejto inciatíve je na www.cfpracticelab.org. CpF taktiež poskytlo technickú asistenciu 
a poradenstvo (cez email, telefon a Skype)  pre ARC - Association for Community Relations v Cluj, 
Rumunsku, ktorá rozvíja program komunitných nadácii v Rumunsku.  
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. 
 
 
2) Súťaž ReŠtart Slovensko 2014 
 
ReŠtart Slovensko je pôvodný projekt americkej neziskovej organizácie TechSoup Global. Na 
Slovensku sme sa realizácie tejto súťaže zhostili my, prvý krát v roku 2012, o rok neskôr opäť 
a nevynechali sme ani rok 2014. V priebehu času sme projekt prispôsobovali a upravovali, aby 
vyhovoval slovenským podmienkam.  
Do prvých dvoch ročníkov sa celkovo prihlásilo 64 projektov, vo finále ich bojovalo 18, udelilo sa až 24 
cien v celkovej hodnote takmer 55 000 EUR.  
Ročník 2014 vyzrel do novej podoby. V rámci projektu ReŠtart sme vytvorili crowdfundingovú 
platformu StartLab, ktorá sa stala ťažiskovou pre celú súťaž. Finalisti tak opäť bojovali o priazeň 
verejnosti ale prostredníctvom crowdfundingových kampaní a získavaní individuálnych darcov.  
Do súťaže sa v roku 2014 prihlásilo 16 projektov, 8 z nich postúpilo do finále. Kampane mali jednotne 
nastavenú dĺžku na 35 dní. Počas tejto doby sa finalistom podarilo získať celkovo 14 113 EUR od 853 
podporovateľov. Z ôsmich projektov sa až šiestim podarilo získať minimálne cieľové sumy a kampane 
tým naplniť, navyše tie najúspešnejšie z nich získali dodatočnú podporu ako ceny v súťaži od 
spoločnosti SK-NIC v celkovej hodnote 10 000 EUR.  
2 projekty ostali bez akýchkoľvek financií, preto “neúspešné” projekty získali šancu (priamo na 
ReGala podujatí) formou takzvaného Live Fundingu, získať základ pre realizáciu svojho 
projektu. Jedná sa o moderovaný crowdfunding naživo, kedy účastníci podujatia po zdvihnutí ruky 
zahlásia svoje meno a ktorý z projektov a akou sumou, si ho želajú podporiť. Počas 40 minút sa 
podarilo získať minimálne stanovené sumy pre oba projekty, dokonca ich aj presiahnuť a celkovo 
darcovia prispeli sumou 1 255 €. 
Všeobecne prospešné nápady a projekty sú stále vítané a môžu získavať podporu verejnosti na 
crowdfundingovej platforme www.startlab.sk, ktorá je otvorená kreatívcom, dizajnérom, umelcom, 
aktívnym občanom, startupistom — jednoducho každému, kto má v hlave nápad alebo projekt, ktorý 
pomôže zlepšiť túto krajinu.  

http://www.cfpracticelab.org/
http://www.startlab.sk/
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Výsledky ReŠtart 2014: 
  

názov počet 
darov 

% 
naplne
nia 

vyzbierané minimálna 
cieľová suma 

ocenenie v rámci ReŠtartu 

1 [ne]normalne.sk 413 345%  5 176 €   1 500 €   5 000 €  SK-NIC 

2 Chcemvediet.sk 130 129%  2 577 €   2 000 €   2 500 €  SK-NIC a právne 
poradenstvo v 
hodnote 3 500€ 
od Taylor 
Wessing 

3 Susedský trh 130 151%  1 056 €   700 €   2 500 €  SK-NIC 

4 Prečo škola? 78 110%  1 324 €   1 200 €   1 000 €  Nadácia Orange 

5 YouCan! 57 224%  3 358 €   1 500 €   - €  
 

6 AdHunter 43 118%  590 €   500 €   - €  
 

7 Tu sme 34 18%  350 €   2 000 €   - €  Live Funding: 
640 EUR 

8 Prvý groš 21 21%  355 €   1 700 €   - €  Live Funding: 
615 EUR 

 
Projekt ReŠtart Slovensko 2014 bol podporený sumou 31 500 eur z Fondu pre mimovládne 
organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je 
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu ReŠtart Slovensko 2014 je 
Posilnenie aktívneho občianstva. 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. 
 
Pravidlá súťaže ReŠtart Slovensko 2014 je uvedený v Prílohe č. 1 
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IV. Prednášková činnosť a iné služby v oblasti riadenia a vnútorného rozvoja neziskových  
mimovládnych organizácií, podpory dobročinnosti a organizovaného darcovstva; 

 
Naša osvetová, rozvojová a výskumná činnosť sa venuje aktívnemu zvyšovaniu povedomia o kultúre 
darcovstva na Slovensku i v zahraničí. Osvetu v oblasti filantropie a občianskeho angažovania sa 
považujeme za kľúčovú pre naše poslanie.  
 
V roku 2014 sme realizovali tieto činnosti: 
 

1) Web stránka Centra pre filantropiu (www.cpf.sk)  

2) Rozvíjanie vzťahov s filantropickými organizáciami v širšom regióne strednej Európy 

3) Cena za najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo dizertačnú prácu na tému Filantropia 

4) Ľudia ľuďom - projekt internetového darcovstva 

5) 
Easy giving – projekt podpory pravidelného darcovstva a DARUJME  - online systém na 
podporu fundraisingu MNO 

6) Nadácia Centra pre filantropiu 

 
 

1) Web stránka Centra pre filantropiu (www.cpf.sk)  
 
Web stránku Centra pre filantropiu pribežne aktualizujeme. Na web stránke je možné nájsť: 
 

- aktuálne informácie o činnosti našej organizácie  
- verejnoprospešné informácie o filantropii a charite 
- Informácie o firemnej filantropii na Slovensku a v zahraničí 
- články o filantropii a charite 
- zoznamy a prehľady o mimovládnych organizáciách 

 
Na stránke http://www.cpf.sk/filantropia/  návštevníci nájdu pomoc pri otázkach a praktickú pomoc 
pri darovaní. 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. 
 
 
2) Rozvíjanie vzťahov s filantropickými organizáciami na Slovensku i v medzinárodnom meradle 
 
Považujeme za dôležité udržiavanie a rozvíjanie vzťahov s podobnými organizáciami, ako je naša, na 
Slovensku i v medzinárodnom meradle, s cieľom zdieľania skúseností a ich reflexie. Naše skúsenosti 
sú podobné a je tu priestor na učenie sa so zameraním na témy rozvoja filantropie, darcovstva a 
občianskej spoločnosti. Preto sme členmi či spoluzakladateľmi viacerých iniciatív: 

 
- Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Predseda Správnej rady CpF n.o Marcel 

Zajac, a riaditeľ Boris Strečanský boli v r. 2012 menovaní za členov novovzniknutého 
poradného orgánu vlády – Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie a podieľali sa 
svojou kapacitou na pripomienkovaní koncepčných dokumentov týkajúcich sa otvoreného 
vládnutia a rozvoja občianskej spoločnosti, ktoré pripravoval Úrad splnomocnenca vlády pre 
rozvoj občianskej spoločnosti 
 

- Podieľame sa na práci Nezávislého monitorovacieho tímu pre fondy EÚ, ktorý koordinuje 
nezisková organizácia Priatelia Zeme – CEPA Banská Bystrica. Tento tím združuje zástupcov 
mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa využívaním fondov EÚ a ich verejným 

http://www.cpf.sk/
http://www.cpf.sk/
http://www.cpf.sk/filantropia/
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spolufinancovaním a regionálnou politikou. Cieľom tímu je podporovať demokratickú účasť 
verejnosti na programovaní verejných fondov, presadzovať súlad medzi správou verejných 
fondov a verejným záujmom, vykonávať nezávislý monitoring programovania a správy 
verejných fondov, navrhovať zlepšenia v týchto oblastiach, informovať o svojich zisteniach 
verejnosť a koordinovať postup MVO.  

 

- Podieľali sme sa na činnosti  Slovenského centra fundraisingu, ktorého poslaním je rozvoj 
profesionálneho fundraisingu a financovania verejno i súkromnoprospešných aktivít, 
mimovládnych organizácií, verejných a súkromných inštitúcií a občianskych iniciatív na 
Slovensku i v zahraničí. SCF každoročne organizuje slovensko-českú konferenciu 
o fundraisingu, na ktorej príprave ako aj aktívnych vstupoch v programe sa podieľa Centrum 
pre filantropiu n.o.. 
 

- Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vznikla v auguste 2011 ako výsledok aktivít 
Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a neformálnych sieťovacích aktivít dobrovoľníckych 
centier. Platforma združuje dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi na 
Slovensku. Od roku 2012 sme jej členom. 
 

- CpF, n.o. aktívne participovalo na činnosti Koalície pre podporu individuálneho darcovstva, 
ktorá vznikla v apríli 2011 podpisom dohody o spolupráci medzi 12 zakladajúcimi 
mimovládnymi organizáciami. CpF pôsobí ako sekretariát tejto Koalície. Dôvodom jej vzniku 
je akútna potreba zlepšovania darcovského prostredia na Slovensku. Vytvára  platformu pre 
vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi neziskovými organizáciami na poli 
fundraisingu od individuálnych darcov a v oblasti verejných zbierok.  
 

- Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) je globálna sieť viac než 140 
členských asociácií a podporných organizácií slúžiacich „grantmakerom“, ktoré sa spojili s 
cieľom vytvárať príležitosti na vzájomné učenie sa a podporu, rozvíjať vzájomnú spoluprácu a 
prispievať k posilňovaniu filantropie v globálnom meradle. Boris Strečanský sa podieľal na 
príprave štúdie Global Institutional Philanthropy Report, ktorá  poskytuje obraz o filantropii z 
55 krajín sveta. 
 

- Spolupracujeme s organizáciou East-West Management Institute v New Yorku na 
výskumnom projekte vedenom prof. Lesterom Salamonom zameranom na zbieranie 
a analýzu príkladov z celého sveta, ako boli využité prostriedky z procesov privatizácie na 
podporu vzniku nadácii a podporu občianskej spoločnosti. Riaditeľ CpF n.o. Boris Strečanský 
je členom medzinárodného tímu výskumníkov spracúvajúceho tieto príklady. 
 

- DEMIJOHN - virtuálny regionálny think-tank pre občiansku spoločnosť zastrešujúci Českú 
republiku, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Na spoločných stretnutiach zdieľame 
informácie o prístupoch, technikách a programoch týkajúcich sa občianskej spoločnosti v 
rámci neformálnej siete organizácií, ktorej členmi okrem nás sú: NETT – Think Tank pro 
občianskou společnost (Praha, Česká Republika), Association for Community Relations (Kluž, 
Rumunsko) a Roots and Wings - Workshop for Development and Change (Budapešť, 
Maďarsko).  

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. 
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3) Cena za najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo dizertačnú prácu na tému Filantropia 

 
Už po ôsmykrát vyhlásilo Centrum pre filantropiu súťaž pre vysokoškolských študentov, ktorí sa vo 
svojich absolventských prácach venujú oblasti filantropie, dobrovoľníctva a tretieho sektora. 
Najnovšie chce oceniť aj študentov na doktorandskom stupni štúdia. 
 
Centrum pre filantropiu zorganizovalo sedem úspešných ročníkov súťaže, do ktorých sa v minulosti 
spolu zapojilo už 70 študentov. Do 8. Ročníka Ceny prihlásilo svoje odborné práce 9 slovenských 
a českých študentov/študentiek. Predložených bolo: 5 diplomových prác,1 bakalárska práca a 3 
dizertačné práce. 
 
Súťaž má za cieľ pripomínať slovenským a českým študentom pojmy týkajúce sa filantropie, 
dobrovoľníctva a tretieho sektora a podporiť vysokoškolákov v ich snahe preskúmať tieto oblasti. 
Okrem poskytnutia finančnej odmeny vo forme štipendia na vybrané vzdelávacie aktivity ich môže 
motivovať aj fakt, že najzaujímavejšie časti ich práce budú zverejnené v zborníku, ktorý vydáva 
Centrum pre filantropiu. Našim partnerom pre Českú republiku je Nadace Via. 
 
Do súťaže bolo možné prihlásiť absolventskú prácu, ktorá sa týka témy filantropie, dobrovoľníctva 
a tretieho sektora. 
Komisia hodnotila práce podľa zverejnených kritérií : 

- Komplexnosť spracovania témy, zasadenie témy do spoločenského kontextu 
- Inovatívny a originálny prístup k téme 
- Kritický pohľad na zvolenú problematiku 
- Prítomnosť porovnávacích údajov, resp. dát 
- Prehľadnosť a obsah práce 

 
Z najzaujímavejších pasáží prihlásených prác Centrum pre filantropiu zostavuje Zborník. Do zborníku 
sú zaradené pasáže, ktoré rozširujú znalosť v oblasti darcovstva a dobrovoľníctva. Publikácia je 
určená nielen študentom a pedagógom, ale aj pracovníkom v pomáhajúcich profesiách, 
mimovládnych organizáciách či CSR manažérom a PR oddeleniam. Zborníky s predchádzajúcich 
ročníkov súťaže je možné si stiahnuť z web stránky Centra pre filantropiu.  
 
Udelenie Ceny Centra pre Filantropiu za najlepšiu bakalársku alebo diplomovú prácu a dizertačnú 
prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor: 
 
Prvú cenu za najlepšiu dizertačnú prácu o treťom sektore získala Diana Vasilenková, Ing., PhD. 
s dizertačnou prácou s názvom: Finančná udržateľnosť neziskových organizácií a partnerstvá s 
podnikateľským sektorom 
Doktorandka s touto prácou ukončila štúdium Ekonomickej univerzity, Fakulty podnikového 
manažmentu na Podnikovohospodárskej katedre. 
 
Druhú cenu za najlepšiu diplomovú prácu o treťom sektore získala Cetnerová Mária, Ing., s názvom: 
Dopady daňových úľav z titulu "Not-for-profit" použitia zisku. 
Študentka touto diplomovou prácou ukončila Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomickú 
fakultu, Katedru verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. 
 
Tretiu cenu za najlepšiu diplomovú prácu o firemnej filantropii získala Dana Kubaľáková, Mgr., s 
názvom: CSR reporting podnikov na Slovensku. Študentka touto diplomovou prácou ukončila 
Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofickú fakultu, Katedru masmediálnej komunikácie 
a reklamy. 
 
 

http://nadacevia.cz/
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Študentské práce posudzovala hodnotiaca komisia v zložení: 
Mgr. Alžbeta Mračková, Bratislavské dobrovoľnícke centrum, občianske združenie 
doc. Svetlana Waradzinová Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta VŠMU, vedúca katedry 
divadelného manažmentu 
Elena Hybská, Prieskumné agentúry TNS a GfK a marketingové oddelenie Union poisťovňa, a.s. 
Miroslava Biroščáková, Filozofická fakulta UK, Bratislava, katedra romanistiky,  
Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu n.o. 
Zuzana Thullnerová, Centrum pre filantropiu n.o.. 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. 
 
Štatút Ceny 8. ročníka súťaže o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému Filantropia je 
uvedený v Prílohe č. 2  
 
 

4) Projekt internetového darcovstva – Ľudia ľuďom 
 
Portál www.ludialudom.sk  je nástroj pre všetkých, ktorí chcú pomáhať druhým cez internet. 
Prevádzkovateľom portálu "Ľudia ľuďom" je nezisková organizácia 4People, n. o., založená 9. 9. 
2009. Jej zakladateľmi sú spoločnosť SK-NIC, a. s., a organizácia Centrum pre filantropiu, n. o.. 
4People, n. o., poskytuje všeobecne prospešné služby zamerané na výskum, vývoj, vedecko-technické 
služby a informačné služby prostredníctvom prevádzkovania internetového portálu zameraného na 
propagáciu dobročinnosti a darcovstva v záujme internetovej komunity. Jej cieľom je tiež posilniť 
informovanosť občanov o tomto internetovom portáli, o dobročinnosti a o darcovstve. 
 
Stránka svojim používateľom poskytuje všetky základné funkcie potrebné pre poskytnutie a prijatie 
daru: prihlásiť sa s výzvou (registrácia príjemcu), nechať si ju certifikovať (overiť) treťou osobou alebo 
organizáciou; na druhej strane: vyhľadávať výzvy podľa vlastných kritérií (systém rozšíreného 
vyhľadávania), zoradiť ich podľa vlastných preferencií (napr. nechať si zobraziť len svoje “obľúbené”), 
pozitívne alebo negatívne ohodnotiť tie, ktoré sa darcovi páčia, poslať výzvu ďalej (prostredníctvom 
e-mailu a populárnych sietí ako napr. Facebook alebo Twitter), vytlačiť si ju alebo ju priamo finančne 
podporiť (cez službu TatraPay – zrýchlená platba cez internet banking Tatra banky; CardPay – platba 
platobnou kartou alebo vlastnú platbu – zadanie jednorazového alebo trvalého tuzemského 
platobného príkazu). Spolu s platbou môže jednotlivým príjemcom napísať krátky odkaz, ktorý sa 
zverejní v detaile danej výzvy – sekcia Dary. Svoje minulé dary si darca môže sledovať v sekcii Moje 
dary v rámci svojho darcovského účtu na portáli. Výška daru nie je znížená o žiadne poplatky. 
 
Na realizácii tohto projektu sa do dnešného dňa podieľalo viacero partnerských organizácií, 
predovšetkým zo súkromného sektora, v rôznych roliach a profiloch. Každý z partnerov prináša 
a dopĺňa znalosti, know-how a skúsenosti potrebné k napredovaniu projektu. Financovanie portálu 
zabezpečujú partneri. CpF, n.o. sa na aktivitách portálu podieľa naďalej ako zakladateľ dobrovoľnícky, 
napr. aj prostredníctvom zástupcu v Správnej rade 4People, n. o 
 
Blog.ludialudom.sk.“ Bloguj pre dobrú vec”. Bloger si môže vybrať jednu až tri výzvy a odporučiť ich 
svojim čitateľom. Jeho text má prilákať čitateľov zo všetkých kútov webu a zaujať ich. Napísal text bez 
nároku na honorár, len preto, aby podporil dobrý projekt či ľudí v núdzi.  
 
Na portály sú charitatívne e-aukcie, ktoré môžu organizovať jednak príjemcovia, ktorí majú 
uverejnenú výzvu na portáli alebo darcovia, ktorí sa rozhodnú takto niekomu pomôcť. Do takejto e-
aukcie dajú tovar alebo službu, ktorú získa dražiteľ s najvyššou ponukou. Výťažok z e-aukcie pôjde na 
konkrétnu výzvu na ĽudiaĽuďom.sk, ktorú určí dražobník, teda organizátor e-aukcie. 
 
Dobrovoľnícka časť https://dobrovolnici.ludialudom.sk/ je nadstavbou darcovského portálu 

http://www.ludialudom.sk/
https://dobrovolnici.ludialudom.sk/
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ĽudiaĽuďom.sk. 
 
Je určení tým, ktorí dobrovoľníkov hľadajú, umožňuje využiť ich pomoc na základe ich profilov 
a konkrétnych dobrovoľníckych ponúk, či na základe zverejnenia vlastných konkrétnych žiadostí o 
pomoc. Portál chce propagovať a priblížiť tému dobrovoľníctva, zjednodušiť celý proces hľadania 
dobrovoľníkov či dobrovoľníckych príležitostí, propagovať možnosť asignovať 3% z dane (namiesto 
2%) pre tých, ktorí ako dobrovoľníci odpracujú minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce ročne. 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. 
 
 

5) Easy giving – projekt podpory pravidelného darcovstva 
 
V rámci svojej misie podporovať rozvoj filantropie na Slovensku sa CpF rozhodlo spustiť projekt Easy 
Giving. Jeho zámerom je rozvíjať a podporovať individuálne darcovstvo na Slovensku.  
 
Z tohto dôvodu sme iniciovali založenie Koalície pre podporu individuálneho darcovstva, ktorá vznikla 
7. apríla 2011 podpisom dohody o spolupráci medzi členskými mimovládnymi organizáciami. 
Dôvodom jej vzniku je akútna potreba zlepšovania darcovského prostredia na Slovensku. Informácie 
o koalícii je možné nájsť: http://www.darcovstvo.sk/  
 
  
Koalícia momentálne združuje štrnásť mimovládnych organizácií, ktoré si za prioritu svojej spolupráce 
zvolili: 

- podporu rozvoja priaznivých podmienok pre individuálne darcovstvo na Slovensku, 
- presadzovanie spoločných záujmov členov, 
- odstraňovanie prekážok, ktoré proces darcovstva komplikujú alebo znemožňujú, 
- vytvárať platformu pre vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi neziskovými 

organizáciami na poli fundraisingu od individuálnych darcov. 
 
V rámci tejto aktivity podporujeme vnútorný rozvoj neziskových  mimovládnych organizácií cez 
službu DARUJME, ktorá otvára neziskovým organizáciám bránu do sveta online fundraisingu. 
Prostredníctvom DARUJME.sk si môžu neziskové organizácie vytvárať vlastné darovacie stránky tak, 
aby sa stali integrálnou súčasťou ich webu. Vďaka DARUJME však nezískavajú organizácie iba dary ale 
aj darcov. Ich kontaktné údaje slúžia na poďakovanie za dar ako aj na ďalšie budovanie vzťahu „darca 
– neziskovka“. Systém integruje platobné metódy od platby kartou, cez platobné tlačidlá všetkých 
významných bánk až po možnosť zadať samostatný prevod na účet. Viac na www.darujme.sk 
 
DARUJME integruje viacero platobných nástrojov, akými sú platobné tlačidlá všetkých významných 
bánk, umožňuje darovať platobnou i kreditnou kartou, či ponúknuť darcovi údaje na vykonanie 
vlastnej platby - napríklad poštovou poukážkou, alebo samostatným bankovým prevodom. DARUJME 
vám naviac umožní prijímať pravidelné dary v prípade, ak sa darca rozhodne zaplatiť kartou alebo 
zadať si sám trvalý príkaz. 
 
V roku 2014 bolo do projektu zapojených 90 mimovládnych organizácií, ktorým systém DARUJME 
pomohol získať 7808 darov v celkovej sume 170.756,72 eur. Centrum pre filantropiu, v roku 2014 
poskytlo 14 školení ktoré naučilo so systémom DARUJME pracovať viac ako 70 účastníkov. Cieľom 
školení, je získať základy online fundraisingu a komunikácie s podporovateľmi. 
 
V roku 2014 sme vytvorili špeciálne API (aplikačné rozhranie), ktoré môžu šikovné organizácie využiť 
tak, že si vytvoria úplne vlastnú darovaciu stránku na  svojej webovej stránke  tak, aby im to pasovalo 
do ich grafiky. Jeho súčasťou je ich vlastný formulár, ktorý na API zašle potrebne data a systém darcu 
pošle priamo na platobnú bránu. 

http://www.darcovstvo.sk/
http://www.darujme.sk/
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Ako prvý ho využila organizácia Inštitút Sgi, v projekte: https://www.odkazprestarostu.sk/podporte-
nas 
 
Vznikol vďaka podpore Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe a Nadácie otvorenej 
spoločnosti. Našimi partnermi sú darcovský portál ĽudiaĽuďom, ktorý nám poskytol platobné 
rozhranie. 
 
 
Verejné zbierky (VZ) patria k tradičným a dôležitým nástrojom filantropie.  
 
Zbierky ako je Deň narcisov, Dobrá novina či Biela pastelka každoročne prinášajú dôležité zdroje pre 
neziskové organizácie ktoré sa venujú boju proti rakovine, humanitárnej pomoci rozvojovým krajinám 
či nevidiacim a slabozrakým.  
 
Problémom pre neziskové organizácie je však zastaraný a nejasný zákon o verejných zbierkach z roku 
1974. Pri Koalícií pre podporu individuálneho darcovstva preto začiatkom roka 2012 vzniká pracovná 
skupina zložená z najaktívnejších neziskoviek, ktoré VZ pravidelne vykonávajú.  
Tieto organizácie oslovili listom ministra vnútra s výzvou aby sa začlenil nový zákon o verejných 
zbierkach do plánu legislatívnych úloh novej vlády a aby sa tento zákon vypracoval v úzkej spolupráci 
s MNO. Nosným princípom nového zákona má podľa MNO byť heslo „Verejná zbierka = verejná 
kontrola“. Zákon má teda priniesť väčšiu transparentnosť, ktorá obmedzí zneužívanie inštitútu 
verejných zbierok pokútnymi organizáciami, prispôsobenie sa súčasnej modernej dobe či zmenu 
z povoľovacieho na registrový systém. MV SR vytvorilo pracovnú skupinu, kde sú mimo iného aj traja 
zástupci MNO – z ktorých je jeden priamo z Centra pre filantropiu.  
 
Táto spolupráca sa rozbehla koncom roku 2012, kedy vznikla pracovná skupina pri MV SR, ktorej 
členmi boli aj viacerí zástupcovia MNO. Komunikáciu zastrešila Koalícia pre podporu individuálneho 
darcovstva a administrovalo ju Centrum pre filantropiu, n.o.. Nový zákon o verejných zbierkach 
schválilo 130 poslancov NR SR 27. mája 2014 a bol podpísaný prezidentom 13. júna 2014.  
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. 
 
 

6) Nadácia Centra pre filantropiu 
 
Nadáciu Centra pre filantropiu sme ako jediný zakladateľ založili v máji 2012 s poslaním rozvíjať 
darcovstvo  a  občiansku  spoločnosť. Tento  zámer Nadácia napĺňa tým, že slúži na podporu  celého  
spektra  verejnoprospešných účelov – od rozvoja občianskeho aktivizmu, cez ochranu a tvorbu 
životného prostredia, ochranu a podporu zdravia a vzdelávania po rozvoj a podporu vedy či pomoc 
pri živelných pohromách. Zmyslom založenia Nadácie je rozšírenie možností, ktoré darcom 
ponúkame, ako môžu napĺňať svoje zámery. 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. 
 
  

https://www.odkazprestarostu.sk/podporte-nas
https://www.odkazprestarostu.sk/podporte-nas
http://www.cpf.sk/
http://www.darcovstvo.sk/verejne-zbierky/text-noveho-zakona-o-verejnych-zbierkach/
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IV. Prednášková činnosť a iné služby v oblasti riadenia a vnútorného rozvoja neziskových  
mimovládnych organizácií, podpory dobročinnosti a organizovaného darcovstva; 

 
Misiou Centra pre filantropiu je podpora rozvoja filantropie v Slovenskej republike. Svojimi aktivitami 
sa snažíme o podnecovanie filantropického správania na firemnej úrovni. Centrum pre filantropiu 
spolupracuje s neziskovými organizáciami korporatívnych darcov s Nadáciou Orange, Nadáciou 
SPP, Nadáciou Tatra banky a EkoFondom, n,f. 
 
Výsledky našej spolupráce v roku 2014: 
 

Partneri 
Počet spoločne 
realizovaných 

programov 

Počet 
prijatých 
žiadostí 

Počet 
podporených 

žiadostí 

Poskytnutá 
suma 

 
Počet 

posudzovateľov 
 

Nadácia SPP 8 989 274 2 297 418 € 27 

EkoFond n.f. 0 0 0 0 € 0 

Nadácia Orange 12 2 092 922 817 429,16 €  73 

Nadácia Tatra banky 13 744 349 616 267,85 € 52 

Spolu: 33 3 825 1 545 3 731 115,01 € 152 

 
 
Nadácia Orange 
Centrum pre filantropiu spolupracuje so spoločnosťou Orange Slovensko a.s., v súčasnosti s Nadáciou 
Orange, od roku 1999. Spolupráca pokračovala aj v roku 2014 na rôznych filantropických 
a charitatívnych aktivitách: 
 
Nadácia Orange v spolupráci s CpF prerozdeľovala v súlade s verejne prospešným účelom 
prostredníctvom 4 hlavných foriem podpory: 
 

1. Štandardné grantové programy 
2. Dlhodobé partnerstvá 
3. Podpora mimo štandardných grantových programov 
4. Cena Nadácie Orange  

 
výsledky činnosti  v roku 2014: 
 
Celková suma vyčlenená na verejnoprospešné účely 817 429,16 € 

Počet zrealizovaných grantových programov 8 

Počet prijatých žiadostí  v rámci grantových programov 2 092 

Počet podporených projektov v rámci grantových programov 721 

Počet podporených projektov organizácií nad rámec grantových programov 53 

Počet podporených žiadostí jednotlivcov nad rámec grantových programov 138 

Počet organizácií ocenených v rámci Ceny Nadácie Orange za rok 2013 
 

10 
 

Podstata spolupráce: 
CpF je partnerom pri procese tvorby stratégie Nadácie Orange, sleduje smerovanie organizácie - 
napĺňanie celkovej stratégie, aktívne prispieva pri analýze potrieb, dizajne a vyhodnocovaní 
grantových programov a aktivít, informuje o dianí a situácii v treťom sektore, na poli filantropie. 
Zúčastňuje sa zasadaní správnej rady nadácie, manažuje a administruje programy a projekty nadácie 
a realizuje niektoré aktivity nadácie z pozície mediátora, facilitátora, organizátora. 
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Špecifikácia poskytovaných služieb: 
- Navrhovanie filantropickej stratégie firmy 
- Navrhovanie filantropických a charitatívnych programov (možnosti a postupy) 
- Navrhovanie textov popisov projektu a ich prezentáciu pre médiá a verejnosť 
- Poskytovanie telefonických a e-mailových konzultácií s uchádzačmi o podporu a osobných 

konzultácií v regiónoch 
- Zbieranie a administrovanie projektov predložených do grantového programu 
- Zabezpečenie a príprava procesu hodnotenia a výberu projektov 
- Vytvorenie hodnotiacej komisie, komunikácia s členmi 
- Písomné oznámenie rozhodnutia o pridelení/ nepridelení podpory uchádzačom 
- Príprava a administrácia darovacích zmlúv pre podporených uchádzačov  
- Komunikácia s obdarovanými, podpora pri príprave, sledovanie postupu a uskutočňovania 

aktivít 
- Príprava materiálov pre manažment / správnu radu zadávateľa 
- Príprava materiálov pre medializáciu a publicitu, anotácie, časové rozvrhy, materiály pre 

internet 
- Monitoring podporených projektov 
- Vykonávanie kontroly použitia prostriedkov formou finančných a programových správ od 

podporených žiadateľov 
- Spracúvanie záverečného vyhodnotenia a analýzy dát a celého programu, štatistiky, 

komunikačných informácií a súhrnov. 
 
Administrácia grantových programov: 
Otvorené grantové programy realizujeme v rôznych témach: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, 
ochrana ľudských práv, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, zachovanie prírodných a kultúrnych 
hodnôt. 
Otvorené grantové programy majú jasne definované podmienky a požiadavky a sú realizované 
nezávislým partnerom z tretieho sektora (Centrom pre filantropiu). Výsledky podpory sú verejne 
dostupné na internete a sú zasielané všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu aj ďalším záujemcom, ktorí o 
výsledky prejavia záujem.  

 
 
Nadácia SPP 
Spolupráca Centra pre filantropiu s Nadáciou SPP trvá od 28.5.2004 a je na základe zmluvy 
o spolupráci. Nadácia SPP vybrala Centrum pre filantropiu na základe výberového konania, ktoré 
vyhlásila formou verejného obstarávania. 
 
Nadácia SPP v spolupráci s CpF prerozdeľovala v súlade s verejne prospešným účelom 
prostredníctvom 3 hlavných foriem podpory: 

1. Otvorené grantové programy Nadácie SPP 
2. Partnerstvá Nadácie SPP  
3. Nadačný fond SPPoločne 
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Otvorené grantové programy Nadácie SPP 
 

 
 
Partnerstvá Nadácie SPP  
Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu 
cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, 
majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú 
konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí.  
Za rok 2014 Nadácia SPP podporila 61 subjektov v celkovej hodnote 898 800 eur. 
 
Oblasť podpory Počet podporených Podporená suma EUR 

Ochrana zdravia 27 334 000 

Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva 10 102 400 

Rozvoj a podpora vzdelávania 6 22 000 

Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt 15 171 000 

Komunitný a regionálny rozvoj 2 11 400 

Životné prostredie 1 258 000 

SPOLU: 61 898 800 
 
Nadačný fond SPPoločne  
Nadácia SPP vytvorila Nadačný fond SPPoločne zameraný na podporu verejnoprospešných aktivít na 
území Slovenskej republiky. Príspevok do fondu vo výške 200 000,- Eur poskytla Nadácia SPP zo 
svojich vlastných prostriedkov.  
Z fondu bolo v roku 2014 poskytnutých 37 príspevkov v celkovom objeme prostriedkov 199 876,- Eur.  
 
Víziou Nadácie SPP je pomáhať zmierňovať dopady znevýhodnení občanom a organizáciám, 
podporovať rozvoj a ochranu duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt, ako aj umožňovať 
pozitívne zmeny v sociálnej oblasti.  
 
Pre svoju podporu si zvolila 6 základných prioritných oblastí, v rámci ktorých sa snaží realizovať 
väčšinu svojich aktivít. V týchto oblastiach vytvára vlastné, zväčša grantové programy, a definuje 
ciele, ktoré v nich chce dosiahnuť. Zaoberá sa tiež jednotlivými žiadosťami MVO, ktoré posudzuje 
z hľadiska ich príslušnosti k prioritám, ale aj z pohľadu ich dlhodobého prispenia k téme a problému, 
ktorému sa venujú. 
 
Pre realizáciu svojich aktivít využíva darca spoluprácu s MVO v troch úrovniach: 
partnerstvo pri projektoch tretích subjektov, ktoré zabezpečujú realizáciu konkrétnej aktivity, 
spoluprácu na riadení a administrácii vlastných grantových programov, 
poradenstvo dôležité pre stanovovanie dlhodobých stratégií a ich zabezpečenia. 
 

Oblasť podpory Názov programu Počet 
podporených 

Podporená 
suma v EUR 

Rozvoj a ochrana kultúrnych 
hodnôt 

Program Obnovme si svoj dom 9 2 233 200 

Podpora charitatívnych 
a filantropických aktivít 

Program podpory jednotlivcov 
v núdzi 

24 39 000 

Regionálny a komunitný 
rozvoj 

Program podpory komunít – Nafta 44 199 376 

Program Municipality 52 409 302 

Spolupráca so samosprávami 10 117 988 

Nadačný fond SPPoločne 37 199 876 

Spolu 
 

176 1 198 742 
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Špecifikácia poskytovaných služieb: 
Spolupráca na príprave stratégie Nadácie SPP: 

o  navrhovanie tematických oblastí a programov pre činnosť nadácie, vypracovanie 
štruktúry aktivít nadácie 

o  predkladanie argumentácie o potrebe podpory jednotlivých tém 
o  spolupráca s inými MVO (priamou konzultáciou alebo cez poradné výbory) na 

skvalitňovaní programov 
 

- Príprava a realizácia programových aktivít 
o  definovanie pravidiel a postupov programu 
o  realizácia a vyhodnotenie programov 
o navrhovanie textov popisov projektu a ich prezentáciu pre médiá a verejnosť 
o poskytovanie telefonických, e-mailových konzultácií s uchádzačmi o podporu a 

osobné konzultácie 
o zbieranie a administrácia projekty predložených do grantového programu 
o zabezpečenie a príprava procesu hodnotenia a výberu projektov 
o vytvorenie hodnotiacej komisie, komunikácia s členmi 
o písomné oznámenie rozhodnutia o pridelení/ nepridelení podpory uchádzačom 
o príprava a administrácia darovacích zmlúv pre podporených uchádzačov 
o komunikácia s obdarovanými, podpora pri príprave, sledovanie postupu a 

uskutočňovania aktivít príprava materiálov pre medializáciu a publicitu, anotácie, 
časové rozvrhy 

o monitoring podporených projektov vykonávanie kontroly použitia prostriedkov 
formou finančných a programových správ od podporených žiadateľov 

o spracúvanie záverečného vyhodnotenia a analýzy dát celého programu, štatistiky, 
komunikačných informácií a súhrnov 

 
- Podpora pri administratívnom a organizačnom zabezpečení chodu Nadácie (spracovanie 

došlých žiadostí o podporu, podpora SR, podpora správcu, ...) 
- Ostatné aktivity (príprava výročnej správy, komunikačné potreby ...) 

 
Nadácia SPP vyvíja svoju činnosť v týchto oblastiach: 

a) rozvoj a podpora vzdelávania  
b) rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt  
c) podpora a ochrana detí a mladých ľudí s postihnutím, podpora znevýhodnených skupín 

obyvateľstva  
d) ochrana zdravia 
e) podpora charitatívnych aktivít 
f) komunitný a regionálny rozvoj 

 
 
Nadácia Tatra banky 
Spolupráca Centra pre filantropiu s Nadáciou SPP trvá od 1.1.2006. Poslaním Nadácie Tatra banky 
je podpora a rozvoj spoločnosti prostredníctvom zvyšovania kvality vzdelávacieho procesu na 
vysokých školách a podpora inštitúcií venujúcich sa vzdelávaniu s cieľom zvyšovania jeho úrovne, ale 
aj podpora rozvoja jednotlivých študentov ekonomického zamerania, ktorí dosahujú vynikajúce 
výsledky. Promptnou pomocou pomáhame ľuďom, ktorí sa ocitli v krízových situáciách vzniknutých v 
dôsledku prírodných katastrof alebo iných okolností. Nadácia tiež podporuje rozvoj a zachovávanie 
kultúrnych hodnôt a iné verejnoprospešné aktivity/ projekty zlepšujúce kvalitu života ľudí 
v regiónoch Slovenska. 
 
Nadácia Tatra banky napĺňa svoje poslanie štyrmi spôsobmi: 
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1) V otvorených grantových programoch nadácia určuje oblasť/sféru, do ktorej chce smerovať 
svoju finančnú pomoc. Vytvára tak objektívny mechanizmus, pomocou ktorého vyberá 
a financuje tie projekty, ktoré považuje za najkvalitnejšie. 

 
2) Pri podpore partnerských projektov nadácia finančne podporuje projekty, ktoré sa významnou 

mierou stotožňujú s misiou Nadácie Tatra banky. V týchto projektoch ide o našu vieru 
v systémové, čo niekedy znamená intenzívne, či dlhodobé riešenie, najdôležitejších výziev, ktoré 
predstavuje nami zvolená misia – zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách 
a podpora kultúry. 

 
3) Podporou výnimočnosti nadácia rozumie odmeňovanie tých, ktorí svojou aktivitou, snahou, 

usilovnou prácou, vášňou, či nadaním dosiahli výrazné výsledky pri svojej práci v oblastiach: 
rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, vzdelávanie a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt. 
Udeľovaním Cien Nadácie Tatra Banky ich chceme finančne obdarovať a podporiť. 
 

4) Podporou prostredníctvom Nadačných fondov nadácia reaguje na potreby konkrétnej pomoci 
na jednej strane (napr. humanitárna katastrofa) a na ochotu partnerov/ darcov nadácia túto 
potrebu naplniť.  

 
Špecifikácia poskytovaných služieb: 

- Spolupráca na príprave stratégie Nadácie Tatra banky: 
o  navrhovanie tematických oblastí a programov pre činnosť nadácie, vypracovanie 

štruktúry aktivít nadácie 
o spolupráca s inými MVO (priamou konzultáciou alebo cez poradné výbory) na 

skvalitňovaní programov 
 

- Príprava a realizácia programových aktivít 
o  definovanie pravidiel a postupov programu 
o  realizácia a vyhodnotenie programov 
o navrhovanie textov popisov projektu a ich prezentáciu pre médiá a verejnosť 
o poskytovanie telefonických, e-mailových konzultácií s uchádzačmi o podporu a 

osobné konzultácie 
o zbieranie a administrácia projektov predložených do grantového programu 
o zabezpečenie a príprava procesu hodnotenia a výberu projektov 
o vytvorenie hodnotiacej komisie, komunikácia s členmi 
o písomné oznámenie rozhodnutia o pridelení/ nepridelení podpory uchádzačom 
o príprava a administrácia darovacích zmlúv pre podporených uchádzačov 
o komunikácia s obdarovanými, podpora pri príprave, sledovanie postupu a 

uskutočňovania aktivít príprava materiálov pre medializáciu a publicitu, anotácie, 
časové rozvrhy 

o monitoring podporených projektov vykonávanie kontroly použitia prostriedkov 
formou finančných a programových správ od podporených žiadateľov 

o spracúvanie záverečného vyhodnotenia a analýzy dát celého programu, štatistiky, 
komunikačných informácií a súhrnov 

 
- Podpora pri administratívnom a organizačnom zabezpečení chodu nadácie (spracovanie 

došlých žiadostí o podporu, podpora SR, podpora správcu, ...) 
- Ostatné aktivity (príprava výročnej správy, komunikačné potreby ...) 

 
 
EkoFond, n.f. 
Naša spolupráca trvá od mája roku 2008, kedy bolo na základe výberového konania vybrané Centrum 
pre filantropiu za administrátora grantových programov neinvestičného fondu EkoFond.  
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Naša organizácia poskytuje neinvestičnému fondu podporu EkoFondu pri príprave, realizácii, 
komunikácii a vyhodnotení grantových programov na podporu verejnoprospešných aktivít 
zameraných na rozvoj energetickej efektívnosti a trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň poskytuje 
EkoFondu odbornú podporu pri tvorbe stratégie EkoFondu a odborné konzultácie počas realizácie 
jednotlivých programov pre uchádzačov o získanie podpory.  
 
V roku 2014 neboli vyhlásené žiadne grantové programy ani podporené organizácie. Aktivity 
EkoFondu boli v roku 2014 v znamení uzatvárania projektov v minulých rokoch a ukončovaní 
realizovaných projektov. V rámci doteraz zrealizovaných a ukončených projektov (117) sa vďaka 
podpore EkoFondu podarilo dosiahnuť reálne ročné úspory energie vo výške 8,9326 GWh (32.157 TJ). 
 
 
Cieľom EkoFondu je:  

• podpora tvorby a ochrany životného prostredia;  
• podpora efektívneho využívania energií;  
• podpora aktivít spojených s osvetou a zameraných na obe oblasti.  

 
Centrum pre filantropiu poskytuje EkoFondu podporu v administrácii a príprave stratégie 
grantových programoch. 
 
EkoFond rozvinul aj rad netradičných aktivít zameraných na vzdelávanie rôznych cieľových skupín v 
oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti. Cieľom týchto aktivít je, aby mladí ľudia prostredníctvom 
nových, kreatívnych a interaktívnych vzdelávacích projektov nielen získali nové poznatky o energii, jej 
využívaní a možnostiach úspor, ale zároveň sa na základe získaných informácií  naučili vytvoriť si a 
obhájiť vlastný názor. 
Prostredníctvom vzdelávacích aktivít sa fond snaží vytvárať pozitívny vzťah k prírodným a technickým 
vedám už u žiakov základných škôl. Cieľom fondu je vytvoriť aj priestor pre aktívnych pedagógov na 
to, aby navzájom zdieľali svoje skúsenosti, projekty a aktivity a viesť ich k tomu, aby sa nezaoberali 
len teóriou, ale realizovali aj konkrétne a  praktické aktivity zamerané na úspory energie. Tieto 
aktivity majú viesť aj k prepojeniu komunity na lokálnej úrovni a vytváraniu partnerstiev, 
umožňujúcich udržateľný rozvoj ich aktivít. 
 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.  
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V. Služby v oblasti administrovania grantových programov 

 
Dôležitým atribútom grantových programov je ich otvorenosť, transparentnosť a prístupnosť. 
Veríme, že táto schéma rozdeľuje finančné prostriedky najprehľadnejším spôsobom, ktoré má 
verejne jasne definované podmienky a požiadavky. Má dopredu jasne pomenovaný proces 
hodnotenia podporených vz. nepodporených žiadostí cez nezávislú hodnotiacu komisiu.  
Výsledky podpory sú dostupné na Internete a sú zasielané všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu 
a ďalším, ktorí majú záujem.  
 
Prehľad realizovaných grantových programov v roku 2014: 

1) Grantový program pre optimistov  

2) Grantový program pre predajcov 

3) Zamestnanecký grantový program 

4) Šanca pre váš región 

5) Zelená pre seniorov 

6) Darujte Vianoce 

7) Štipendium pre znevýhodnených 

8) Školy pre budúcnosť 

9) E- Školy pre budúcnosť 

10) Program Špeciálne príležitosti 

11) Program Partnerstiev 

12) Fond sociálne slabých a chorých 

13) Grantový program Dobré srdce 

14) Grantový program Kvalita vzdelávania 

15) Grantový program Vedieť viac 

16) Grantový program Študenti do sveta 

17) Grantový program E Talent 

18) Grantový program Business Idea 

19) Grantový program Prvá pomoc 

20) Grantový program Viac umenia 

21) Grantový program Viac dizajnu 

22) Grantová program Stredoškoláci do sveta 

23) Grantový program Viac pre regióny 

24) Program podpory jednotlivcov v núdzi 

25) Program podpory komunít 

26) Program Municipality 

27) Spolupráca so samosprávami 

28) Nadačný fond SPPoločne 

29) Účasť na grantovom programe Obnovme si svoj dom, ktorý realizovalo Ministerstvo kultúry 
SR 
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1) Grantový program pre optimistov, 2. ročník 
 
Prerozdelená suma: 15 000 € 
Počet predložených projektov: 496 
Počet podporených projektov: 94 
 
Ciele programu: podporiť angažovanosť a dobrovoľnícke aktivity v prospech komunity, dať pozitívne 
zmýšľajúcim ľuďom príležitosť zrealizovať dobré nápady ako zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme, 
urobiť niečo pozitívne pre určitú komunitu či vybranú organizáciu 
 
Grantový program sa v druhom ročníku etabloval a stal sa obľúbeným programom, o čom svedčí aj 
476 predložených projektov. Najväčší počet predložených projektov pochádzal z Banskobystrického 
kraja, predstavovali 22 % z celkového počtu predložených projektov a v konečnom dôsledku aj 
najvyššiu celkovú požadovanú sumu v rámci krajov. Veľmi vysoký záujem o realizáciu projektov sme 
zaznamenali aj zo Žilinského (21 %) a Košického kraja (16 %). 
 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Ivana Janská, Centrum pre filantropiu n.o. 
Lucia Gregorová, Centrum pre filantropiu n.o. 
Miroslav Lacko, Centrum pre filantropiu n.o. 
Martina Petijová, SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien 
Barbora Paulenová, iniciátorka Vajnorských malých knižníc  
Igor Polakovič, Centrum pre filantropiu n.o. 
Janka Fuseková, Centrum pre filantropiu n.o. 
Ivana Brezinská, Občianske združenie Petržalské ihriská 
 
Príklad podporeného projektu: 
Mladým rodičom Rodičovského centra Detstvo deťom v Dobšinej sa podarilo upraviť okolie 
rodičovského centra a vybudovať pre ich deti malé detské ihrisko. Spoločne vyčistili dvor, vykosili 
trávu, vybudovali skalku a detské ihrisko s pieskoviskom či lavičkami. Nemalú mieru kreativity 
prejavili aj pri využití starých pneumatík, ktorým dali nový význam a ktoré teraz deťom v centre slúžia 
ako  podliezačky, preliezačky či futbalová bránka. Na úpravách a budovaní ihriska sa aktívne podieľali 
samotní mladí rodičia, zapojili sa aj šikovní susedia a ďalší dobrovoľníci. 
Názov projektu: Detské ihrisko 
Realizátor: Rodičovské centrum Detstvo deťom 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Orange. 
 
Text Grantového programu pre optimistov tvorí Prílohu č. 3. 
Zoznam podporených projektov v Grantovom programe pre optimistov tvorí Prílohu č. 4. 
 
 

2) Grantový program pre predajcov, 3. ročník 
 
Prerozdelená suma: 15 000 € 
Počet predložených projektov: 36 
Počet podporených projektov: 11 
 
Ciele programu: prostredníctvom podpory aktívnych zamestnancov predajnej siete spoločnosti 
Orange Slovensko, a. s. podporiť aktivity, ktoré pomáhajú skrášliť obce, mestá, sídliská, podporujú 
život v komunitách či aktivity mimovládnych organizácií  
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Cieľom programu bolo: 

▪ podporiť aktívnych zamestnancov predajných sietí, ktorí už realizujú alebo chcú realizovať 
aktivity v prospech komunity 

▪ zvyšovať povedomie zamestnancov predajných sietí o filantropii, darcovstve, činnosti v 
prospech verejnosti 

▪ prostredníctvom iniciatív a aktivít zamestnancov prispievať k zvyšovaniu kvality života 
rôznych cieľových skupín 

 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Lucia Polačeková, Orange Slovensko a.s. 
Monika Lacková, Centrum pre filantropiu, n.o. 
 
Príklad podporeného projektu: 
Tím predajcov spoločnosti Orange v Moldave nad Bodvou pripravil v spolupráci s Centrom voľného 
času Cvrček počas Dní Moldavy (28. júna 2014) aktivitu nazvanú Putovanie za rozprávkou. Na 
rozličných miestach v centre mesta čakali na deti rozprávkové stany, kde deti plnili rôzne zábavné 
úlohy. Za rozprávkami putovalo vyše 100 detí z Moldavy, Košíc, Prešova, Rožňavy, Mokraniec a iných 
obcí a spolu s nimi viac ako 200 rodičov a starých rodičov. Podujatie ponúklo deťom, ale aj ich 
rodičom, množstvo dobrej zábavy, rozptýlenia a radosti. 
Názov podporeného projektu: Putovanie za rozprávkou 
Predkladateľ projektu: Predajňa Orange Moldava nad Bodvou 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Orange. 
 
Text Grantového programu pre predajcov tvorí Prílohu č. 5. 
Zoznam podporených projektov v Grantovom programe pre predajcov tvorí Prílohu č. 6. 
 
 

3) Zamestnanecký grantový program, 10. ročník 
 
Prerozdelená suma: 28 380 € 
Počet predložených projektov: 67 
Počet podporených projektov: 31 
 
Ciele programu: prostredníctvom verejnoprospešných aktivít zamestnancov spoločnosti Orange 
Slovensko, a.s., ich tímov a s nimi spolupracujúcich mimovládnych organizácií podporiť individuálnu 
filantropiu a dobrovoľníctvo zamestnancov, prispieť k rozvoju komunitného života a ochrane 
životného prostredia  
 
Podobne ako v roku 2013, aj v tomto ročníku programu bolo najviac zrealizovaných projektov 
zameraných na úpravu detských ihrísk a športovísk. Objavilo sa však aj niekoľko inovatívnych 
a inšpiratívnych nápadov, ktoré preukázali vysokú mieru angažovanosti zamestnancov Orangeu 
v rôznych oblastiach spoločenského života. 
 
Ďalších 5 projektov bolo podporených aj v rámci online hlasovania medzi zamestnancami Orangeu 
a tak sa v konečnom dôsledku v rámci programu rozdelilo 28 380 €. Až 81 % podporených žiadateľov 
využilo na realizáciu svojich projektov aj finančné prostriedky z iných zdrojov, ktoré celkovo 
predstavovali sumu 7469,18 €, čím sa suma venovaná na užitočné komunitné aktivity navýšila o 26 % 
z pôvodnej výšky grantu poskytnutého Nadáciou Orange. 
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Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Lucia Dugovičová, Orange Slovensko a.s. 
Erika Škultétyová, Centrum pre filantropiu n.o. 
Andrea Gajdošová, Orange Slovensko a.s. 
Barbora Oberucová, Orange Slovensko a.s. 
 
Príklad podporeného projektu: 
Vzdelávací program pre mamičky po materskej dovolenke Hurrrá do práce! priniesol dvadsiatim 
mamičkám rozšírenie obzorov a nové podnety pre ich budúcnosť v zamestnaní či podnikaní. Vďaka 
stretnutiam s 12 lektorkami, odborníčkami, sa mamičky na materskej dovolenke počas 10 týždňov 
naučili lepšie si plánovať svoje činnosti, sebavedomejšie sa prezentovať a uchádzať o prácu, dozvedeli 
sa ako začať podnikať či otvoriť si e-shop. Traja zamestnanci spoločnosti Orange pomohli nielen s 
organizáciou, prípravou materiálov a občerstvenia na workshopoch, ale spoločne pripravili aj 
"príručku pre mamičky po materskej". 
Názov podporeného projektu: Hurrrá do práce - program pre mamičky po materskej dovolenke 
Realizátorka: Daniela Tejkalová 
 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Orange. 
 
Text Zamestnaneckého grantového programu Nadácie Orange tvorí Prílohu č. 7. 
Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe Nadácie Orange tvorí 
Prílohu č. 8. 
 
 

4) Šanca pre váš región, 10. ročník 
 

Prerozdelená suma: 93 000 € 
Počet predložených projektov: 233 
Počet podporených projektov: 50 
 
Ciele programu: podporovať  iniciatívy neformálnych skupín občanov, mimovládnych organizácií 
a kultúrnych inštitúcií, ktoré realizujú aktivity zamerané na  zvyšovanie kvality života obyvateľov 
a návštevníkov regiónov, vychádzajúce z potrieb miestnych komunít, podporujúce občiansky 
aktivizmus a realizované prostredníctvom dobrovoľníckej práce, vo všetkých regiónoch Slovenska 
 
 
V deviatom ročníku grantového programu sme sa do rozhodovania o podpore regionálnych projektov 
rozhodli zapojiť aj širokú verejnosť. Vysoký záujem a angažovanosť verejnosti v hlasovaní nás 
priviedla k tomu, že aj desiaty ročník programu bol rozšírený o online hlasovanie, vďaka ktorému 
mala široká verejnosť možnosť podieľať sa na hodnotiacom procese. Hodnotiaca komisia vybrala 
spomedzi podporených projektov 10 projektov, ktoré sa mohli uchádzať o ďalšiu finančnú podporu 
formou online hlasovania prostredníctvom Facebooku. Tri víťazné projekty s najvyšším počtom 
hlasov získali dodatočnú finančnú podporu vo výške 1 000 €, ktoré použili v rámci realizácie svojich 
projektov. 
 
Najviac fanúšikov si v širokej verejnosti našlo občianske združenie ROKA zo Svidníka, ktoré za získané 
finančné prostriedky dobudovalo a otvorilo krytú umelú lezeckú stenu Kamiň. Podporu verejnosti si 
získal aj projekt Natri si svoju lavičku, predkladateľky Jany Mojšovej z Banskej Bystice, vďaka ktorému 
dostali nový náter lavičky a ďalší  mobiliár v miestnom  parku. Tretie miesto v online hlasovaní získala 
organizácia Spokojnosť, centrum sociálnych služieb z Prievidze s projektom Tu sa nám páči, tu 
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chceme žiť, ktorým zveľadili sídlisko výsadbou drevín a osadením lavičiek, športových zariadení a 
stavbou detského ihriska. 
 
Teší nás, že grantový program Šanca pre váš región oslovuje stále nových zanietených občanov vo 
všetkých regiónoch Slovenska, a že sa doň zapája stále viac mimovládnych organizácií a neformálnych 
skupín. V rámci všetkých podporených  projektov odpracovali dobrovoľníci až 34 685 hodín, aby 
zlepšili a zatraktívnili svoje prostredie. 
 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Ivana Brezinská, Občianske združenie Petržalské ihriská 
Beata Hirt, Komunitná nadácia zdravé mesto 
Paulína Urdová, OZ SOSNA 
Valéria Szomolai, Forum institut 
Martina Kubanová, Slovak Governance Institute  
Jana Mrlianová , Komunitná nadácia Liptov 
Barbora Paulenová, iniciátorka Vajnorských malých knižníc 
Martina Barancová Paulíková, Združenie Slatinka 
Blanka Berkyová, Košice 2013 n.o 
Jana Andreasová, Košice 2013 n.o 
Petra Hadžová, Nitrianska komunitná nadácia 
Světluše Rajnincová, Kultúrne centrum Aktivity  
Daniel Pavlačka, Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička 
Martina Kubanová, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy 
Soňa Šuhajová, Komunitná nadácia Modrá Torysa  
Daniela Bednárová, Združenie obcí Hornej Torysy 
Darina Čierniková, Rada mládeže žilinského kraja 
 
Príklad podporeného projektu: 
Neformálna skupina Aktivisti vďaka zapojeniu dobrovoľníkov a v spolupráci s pracovníkmi CHKO 
Kysuce zorganizovala v rámci projektu tri brigády dobrovoľníkov, v rámci ktorých vyčistili lokalitu 
unikátnej prírodnej pamiatky kamenných gúľ v Megoňkách. Zabezpečili výmenu časom poznačených 
lavičiek, zriadili tematický web, zabezpečili výrobu a distribúciu reklamných predmetov s tematikou 
týchto kamenných gúľ. Koncom októbra zároveň zorganizovali Stretnutie pre rodiny pri kamenných 
guliach, kde pre deti i dospelých pripravili obhliadku lokality kamenných gúľ s odborným výkladom a 
tiež výtvarno-športové aktivity zamerané na guľové predmety, čím uviedli priestor tejto prírodnej 
pamiatky opäť do života.  
Názov podporeného projektu: Kamenné gule – Kysucký div sveta 
Realizátor: Aktivisti, neformálna skupina  
 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Orange. 
 
Text grantového programu Šanca pre Váš región tvorí Prílohu č. 9. 
Zoznam podporených projektov v  grantovom programe Šanca pre Váš región tvorí Prílohu č. 10. 
 
 

5) Zelená pre seniorov, 6. ročník 
 
Prerozdelená suma: 50 000 € 
Počet predložených projektov: 296 
Počet podporených projektov: 44 
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Ciele programu: podporiť zaujímavé a inovatívne projekty mimovládnych organizácií, samospráv, 
zariadení poskytujúcich sociálnu starostlivosť a rozpočtových organizácií, zamerané na prácu so 
seniormi s cieľom zvýšiť ich integráciu a sebarealizáciu a prispievať k zlepšeniu kvality ich života. 
 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
PhDr. Helena Woleková, PhD. Nadácia Socia 
Mária Čunderlíková, Centrum Memory 
PaedDr. Zlatica Šramová, Psychoterapeutka a liečebná pedagogička 
PhDr. Anna Hazuchová, Domov Seniorov Archa 
Mgr. Dagmar Karpatská , Samaritán, n.o. 
Ľubica Galisová, Fórum pre pomoc starším 
PhDr. Katarína Grunwald, Univerzita tretieho veku 
 
Príklad podporeného projektu: 
Cieľom projektu bolo preskúmať a spracovať rozprávanú históriu Žitného ostrova. V rámci projektu 
nezisková organizácia TANDEM v spolupráci s dobrovoľníkmi implementovala novú metodiku na 
zblíženie seniorov a juniorov. Navštívila a viedla hĺbkové rozhovory o ich skúsenostiach a živote v 
regióne s viac ako 30 seniormi žijúcimi na Žitnom Ostrove. Projekt vyvrcholil  prezentáciou knihy 
najkrajších príbehov zo života týchto seniorov a improvizovaným divadelným predstavením, ktoré 
príbehy oživilo na javisku. 
Názov podporeného projektu: Oživená história – Príbehy na javisku  
Realizátor: TANDEM, n.o. 
 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Orange. 
 
Text grantového programu Zelená pre seniorov tvorí Prílohu č. 11. 
Zoznam podporených projektov v  grantovom programe Zelená pre seniorov tvorí Prílohu č. 12. 
 
 

6) Darujte Vianoce, 13. ročník 
 
Prerozdelená suma: 85 821 € 
Počet predložených projektov: 503 
Počet podporených projektov: 406 
 
Ciele programu: poskytnúť príležitosť ochotným darcom zabudnúť na trápenia a spríjemniť vianočný 
čas tým, ktorí nemajú možnosť prežiť krásne a bezstarostné Vianoce. 
Realizátori: fyzické osoby a neformálne skupiny ľudí, mimovládne organizácie, školské zariadenia, 
zariadenia poskytujúce sociálne služby, samosprávy obcí 
 
Trinásty ročník grantového programu bol naozaj štedrý a výnimočný. Celkovú sumu 50 000 EUR, 
ktorú na podporu žiadostí vyčlenila Nadácia, navýšil Orange vďaka zapojeniu svojich zákazníkov do 
jeho filantropických aktivít v rámci vianočnej kampane. Za každú kúpu paušálu či inej služby, ktorú si 
zákazník v Orangei vzal v období od 24. októbra do 1. decembra 2014, prispel Orange do grantového 
programu Darujte Vianoce sumou 50 centov. Vďaka tomu sme navýšili program o čiastku 35 821 EUR 
a krajšie Vianoce tak mohlo  prežiť ešte viac ľudí v núdzi. 
Program bol už štandardne realizovaný v dvoch fázach. Kým v minulom roku Nadácia Orange 
z vyčlenených prostriedkov mohla celkovo podporiť 306 vianočných žiadostí, tento rok sme podporili 
celkom 334 vianočných príbehov. Tie komisia vybrala v prvej fáze z celkového počtu 503 žiadostí 
o vianočnú podporu a rozdelila medzi ne 75 821 eur. Ďalších 72 žiadostí, ktoré neboli podporené 
v prvej fáze, posunula Nadácia na portál www.dakujeme.sk, kde mali šancu získať príspevok 

http://www.dakujeme.sk/
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v ľubovoľnej výške od širokej verejnosti. Nadácia Orange pritom znásobila každý váš dar rovnakým 
dielom, čiže ak ste prispeli sumou 10 eur, my sme prispeli ďalšími 10 eurami. Na túto druhú fázu sme 
prerozdelili ďalších celkovo 10 000 EUR. Celkovo sme podporili doteraz najviac projektov od vzniku 
grantového programu v roku 2002 – spolu až 406 projektov, t.j. až 81 % prihlásených projektov 
získalo podporu nadácie. 
 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Tarwinderjit Singh, Občianske združenie Okraj 
Barbora Paulenová, iniciátorka Vajnorských malých knižníc 
Lucia Gregorová, Rodinné Centrum Kramárik 
Erika Škultétyová, Centrum pre filantropiu n.o. 
Ivana Janská, Národný Trust n.o. 
Janka Fuseková, Centrum pre filantropiu n.o. 
 
Príklad podporeného projektu: 
Pani Jana Micháliková má 38 rokov a pracuje v pomáhajúcej profesii. Byť vnímavá na potreby iných sa 
nesnaží len vo svojej práci, ale aj mimo nej. Pomoc iným sa stala pevnou súčasťou jej života. Nemôže 
si dovoliť finančne podporovať ľudí, ktorí to potrebujú, no už niekoľko rokov s pokorou oslovuje tých, 
ktorým sa darí lepšie s prosbou o pomoc tým, ktorí to majú v živote ťažké. V rámci projektu Bojovník 
Bohuš pomohla rodine s ťažko zdravotne postihnutím dieťaťom. Pani Jana si uvedomuje, že 
starostlivosť o dieťa so zdravotným postihnutím je veľmi náročná a je potrebné všimnúť si a oceniť 
rodičov, ktorí dieťa neodložia do ústavu, ale snažia sa o to, aby mu pripravili pekné chvíle detstva. 
Vďaka podpore Nadácie rodina dostala vianočný darček v podobe hygienických a zdravotných potrieb 
pre Bohuša a jeho mame sme dopriali relax v podobe masáže a kaderníckych služieb. Medzitým sa 
pani Jana postarala o jej syna Bohuša, aby si čaro vianočných sviatkov prebývalo v celej rodine.  
Názov projektu: Bojovník Bohuš 
Realizátorka: Jana Micháliková 
 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Orange. 
 
Text grantového programu Darujte Vianoce tvorí Prílohu č. 13. 
Zoznam podporených projektov v  grantovom programe Darujte Vianoce tvorí Prílohu č. 14. 
 
 

7) Štipendium pre znevýhodnených, 9. ročník 
 
Prerozdelená suma: 9 000 € 
Počet podporených študentov/študentiek: 18 
 
Ciele programu: zlepšovať prístup študentov stredných a vysokých škôl s ťažkým zdravotným 
postihnutím k vzdelaniu, napomáhať k ich integrácii prostredníctvom podpory vzdelávania  
 
Štipendijný program v roku 2014 nebol vyhlásený pre širokú verejnosť, príležitosť uchádzať sa 
o štipendijnú podporu mali študenti podporení v minulých ročníkoch programu.  
Väčšina (15 z 18) našich štipendistov už študuje na vysokej škole. Takmer polovicu z nich 
sprevádzame prostredníctvom štipendijného programu už od strednej školy,  kde aj vďaka našej 
podpore úspešne zmaturovali a mohli pokračovať v ďalšom štúdiu. 
 
Príklad podporeného projektu: 
Viera Hriňáková trpí rôznymi vážnymi ochoreniami. Je pripútaná k invalidnému vozíku s úpravou pre 
skoliózu a sedom s oporou. Momentálne študuje na Strednej umeleckej škole v Kežmarku. Štúdium, 
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pri ktorom sa jej dostáva aj podpora jej učiteľov a spolužiakov, ju veľmi baví, a preto by ho veľmi rada 
úspešne dokončila aj s našou podporou. Vzhľadom na jej diagnózu musia rodičia Vierke pomáhať aj 
formou každodennej dopravy do školy autom. Pohonné hmoty sú však veľmi drahé a príspevok na 
benzín, ktorý doteraz rodina poberala, im úrad odobral z dôvodu, že Vierka už skončila povinnú 
školskú dochádzku. Ani to však Vierke nebráni v odhodlaní v štúdiu pokračovať. Získané finančné 
prostriedky preto použije na nákup pohonných hmôt, aby sa mohla bez problémov dostať do školy i k 
lekárom, ktorých často navštevuje. 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Orange. 
 
Zoznam podporených študentov v Štipendijnom programe pre znevýhodnených tvorí Prílohu č. 15. 
 
 

8) Školy pre budúcnosť, 12. ročník 
 
Prerozdelená suma: 60 000 € 
Počet predložených projektov: 383 
Počet podporených projektov: 50 
 
Ciele programu: podporovať netradičné, tvorivé a invenčné vyučovanie na základných a stredných 
školách, umožniť aktívnym pedagógom a mimovládnym organizáciám meniť zaužívané spôsoby 
výučby, dať možnosť žiakom aktívne sa spolupodieľať na príprave a priebehu vyučovania  
 
Dlhodobým zámerom programu je podporovať inovatívnych pedagógov v ich snahe meniť zaužívané 
spôsoby výučby a podporiť ich pri zavádzaní zaujímavých a interaktívnych vzdelávacích trendov. 
Chceme, aby tvoriví a aktívni učitelia boli vo svojej práci motivovaní a aby nedostatok financií na 
školách, kde pôsobia, nebol prekážkou pri realizácii ich nápadov. Program sa snaží poskytnúť 
učiteľom viac možností učiť tvorivo, invenčne, netradične a umožniť im pristupovať k žiakom ako 
k svojim partnerom, ktorí sa aktívne spolupodieľajú na vyučovaní a nie sú len pasívnymi prijímateľmi 
informácií. 
 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Mgr. Juraj Čúzy, ZŠ pre sluchovo postihnutých 
Aneta Chlebničanová, Nadácia pre deti Slovenska 
Ing. Danica Baranova, učiteľka ZŠ a Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní 
Zuzana Heiden, Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní 
Dana Palacková, Indícia, n.o. 
Peter Halák, Indícia, n.o. 
Peter Urban, Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Zuzana Lesnická, učiteľka biológie a fyziky, členka Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní 
Helena Longauerová, Regionálne osvetové strediskov  Leviciach 
Andrea Tóthová, Občianske združenie Živica 
Vladislav Rosa, bývalý hlavný školský inšpektor, spoluautor projektu Milénium 
Petra Ježeková, Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA 
 
Príklad podporeného projektu: 
Vďaka projektu podporenému z grantového programu Školy pre budúcnosť dostali všetci žiaci a 
pedagógovia ZŠ s MŠ v Pezinku príležitosť trénovať a predviesť svoje jazykové schopnosti v novej 
forme, a to prostredníctvom veľkoplošných hracích tabúľ SCRABBLE. Cieľom projektu je zapojiť deti 
do aktívneho využívania slovnej zásoby, či už v materinskom alebo cudzom jazyku. Na všetkých 
jazykových predmetoch, ale aj v ďalších predmetoch, budú môcť rozvíjať, kultivovať a posúvať 
hranice svojej slovnej zásoby a komunikácie. Prostredníctvom veľkorozmernej verzie hry Scrabble 



Strana 26 z 55 

 
 

škola deťom poskytla netradičné vnemy z vyučovania a zapojila ich aj do výroby tejto hry s cieľom  
viac si vážiť to, čo si sami vyrobili. Nadobudnuté zručnosti budú však môcť využiť aj neskôr v súťažiach 
a školskej tvorivosti. Okrem toho prostredníctvom večernej jazykovej školy bude Scrabble slúžiť aj 
verejnosti. 
Názov projektu: Scrabble 
Realizátor: MŠ a ZŠ Pezinok, časť Grinava 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Orange. 
 
Text grantového programu Školy pre budúcnosť tvorí Prílohu č. 16. 
Zoznam podporených projektov v  grantovom programe Školy pre budúcnosť tvorí Prílohu č. 17. 
 
 

9) e-Školy pre budúcnosť, 1. ročník 
 

Prerozdelená suma: 40 000 € 
Počet predložených projektov: 78 
Počet podporených projektov: 35 
 
Ciele programu: podporiť projekty základných a stredných škôl a mimovládnych organizácií zamerané 
na zvýšenie miery informovanosti o nástrahách komunikačných technológií u žiakov a študentov a 
vzdelávanie v téme bezpečného používania komunikačných technológií 
 
V roku 2014 sme vyhlásili prvý ročník špecializovaného grantového programu, ktorým sa snažíme 
poskytnúť učiteľom viac možností upozorňovať na závažné témy súčasnej doby, ktoré sa týkajú detí, a 
medzi ktoré patrí aj oblasť využívania nových komunikačných technológií a ochrany pred ich rizikami. 
Vyčlenenie špecializovaného grantového programu nám umožnilo venovať špeciálnu pozornosť 
týmto závažným a veľmi aktuálnym témam a pritom sa naďalej venovať inovácii vzdelávania 
v grantovom programe Školy pre budúcnosť. Grantový program reaguje na aktuálne trendy vo vývoji 
komunikačných technológií a médií a z nich vyplývajúcich nových fenoménov v spoločnosti.  
 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Martin Kríž, Štátny pedagogický ústav 
Mária Šimčáková-Tóthová, detská psychologička, odborný garant e-deti 
 
Príklad podporeného projektu: 
Projekt ZŠ v Jakubove je zameraný na interaktívne vzdelávanie žiakov s cieľom zvýšiť bezpečné 
používanie internetu a mobilných aplikácií. Nevyhnutnou súčasťou zmeny myslenia sú samotní žiaci, 
ktorí na vlastnej koži (workshopy, hry, prednášky) spoznávajú slabé a silné stránky internetu 
a dennodenne sa dostávajú do situácie, kedy okúsia nástrahy virtuálneho priateľstva. Vďaka realizácii 
projektu Spoločne pre e-bezpečie sa tak žiaci naučia, ako bezpečne používať internet, ako nestratiť 
súkromie, či nepodľahnúť virtuálnym lákadlám alebo ako nestratiť hlavu pri používaní mobilu a 
zdieľaní statusov. Projektom chce ZŠ zapojiť rodičov do rodičovskej kontroly a  posilniť ich povedomie 
o tom, ako môžu svoje deti chrániť aj doma a viesť ich ku komunikácii s deťmi o tom, ako trávia čas 
na mobile a internete. 
Názov projektu: Spoločne pre e-bezpečie 
Realizátor: Základná škola Jakubov 
 
Zverejnený text grantového programu e- Školy pre budúcnosť tvorí Prílohu č.18. 
Zoznam podporených projektov v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť tvorí Prílohu č.19. 
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10) Program Špeciálne príležitosti 
 
Počet predložených projektov: 65  
Počet podporených projektov: 49 
Vyčlenená suma: 270 834,16 € 
 
Okrem štandardných grantových programov poskytujeme mimovládnym organizáciám možnosť 
uchádzať sa o našu finančnú podporu aj v programe Špeciálne príležitosti. Je otvorený inšpiratívnym 
projektom a iniciatívam mimovládnych organizácií, ktoré obsahovo korešpondujú s našimi 
programovými prioritami, ale časovo či svojou finančnou náročnosťou nezapadajú do niektorého z 
grantových programov.  
 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Andrea Gajdošová, Orange Slovensko  a.s. 
Andrea Cocherová, Orange Slovensko  a.s. 

 
Príklad podporeného projektu: 
Poslaním Neziskovej organizácie Indícia, n.o. je vytvárať príležitosti na vzájomnú komunikáciu 
učiteľov a manažérov škôl s cieľom diskutovať, zdieľať skúsenosti, navzájom sa povzbudiť, vzdelávať 
a motivovať. V predchádzajúcich rokoch sme podporili hneď niekoľko úspešných projektov 
Neziskovej organizácie Indícia. Preto sme sa v roku 2014 rozhodli nadviazať s Indíciou užšiu 
spoluprácu a dať jej v rámci našich aktivít väčší priestor  na realizáciu  projektov  zameraným na 
motiváciu žiakov učiť sa samostatne a žiť a pracovať zodpovedne. 
Podporujeme tak viaceré dlhodobé aktivity tejto neziskovej organizácie, akými sú napríklad 
konferencia Učíme pre život či Klub škôl Pallas Athena. Podporou realizácie aktivít Roadshow 
moderný učiteľ a Letná škola Moderných učiteľov sme prispeli k tvorbe priestoru, kde sa môžu 
učitelia prezentovať a rozprávať o tom, ako má  škola vyzerať tak, aby pripravila žiakov na život v 21. 
storočí. 
Spoločne tak napĺňame víziu o krajine s kvalitným výchovno-vzdelávacím systémom, ktorý vedie 
žiakov k zodpovednému postoju k životu a vzdelávaniu. 
Realizátor: Indícia, nezisková organizácia 
Oblasť pôsobenia: šírenie inovácií a príkladov dobrej praxe vo vzdelávaní, zvyšovanie motivácie 
učiteľov a žiakov 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Orange. 
 
Zoznam podporených projektov v programe Špeciálne príležitosti tvorí Prílohu č.20. 
 
 

11) Program Partnerstiev 
 
Počet predložených projektov: 89  
Počet podporených projektov: 61 
Vyčlenená suma: 898 800 € 
 
Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu 
cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, 
majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú 
konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí.  
 

Oblasť podpory Počet podporených Podporená suma EUR 

http://www.indicia.sk/
http://www.indicia.sk/ucime-pre-zivot-2014/
http://www.indicia.sk/pallas-athena-vymena-skusenosti/
http://www.indicia.sk/aktivit/roadshow-moderny-ucitel/
http://www.indicia.sk/aktivit/roadshow-moderny-ucitel/
http://www.indicia.sk/aktivit/letne-skoly/letna-skola-modernych-ucitelov-2013/
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Ochrana zdravia 27 334 000 

Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva 10 102 400 

Rozvoj a podpora vzdelávania 6 22 000 

Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt 15 171 000 

Komunitný a regionálny rozvoj 2 11 400 

Životné prostredie 1 258 000 

SPOLU: 61 898 800 

 
O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie SPP. 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou SPP. 
 
 

12) Fond sociálne slabých a chorých 
V rámci Fondu pre sociálne slabých a chorých Nadácia Orange poskytuje finančnú podporu ťažko 
chorým jednotlivcom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje finančne náročnú liečbu a v dôsledku 
ktorého sa ocitli v zhoršenej sociálnej situácii. 
V roku 2014 Nadácia Orange v rámci fondu podporila 120 žiadateľov celkovou sumou 40 500,00 €. 
 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Orange. 
 
Zoznam podporených fyzických osôb vo Fonde sociálne slabých a chorých tvorí Prílohu č. 21. 
 
 

13) Grantový program Dobré srdce, 9. ročník 
 
Počet predložených projektov: 138 
Počet podporených projektov: 138 
Vyčlenená suma: 61 300 € 
 
Poslaním programu Dobré srdce je podporiť projekty svojich zamestnancov, ktorí pomáhajú 
a podporujú iných. Zamestnancov chceme motivovať k darcovstvu a zvýšiť ich povedomie 
o verejnoprospešných aktivitách a filantropii. 
Zamestnanci finančnej skupiny Tatra banky mali možnosť podporiť tie projekty, aktivity, ktoré 
podporili prostredníctvom mechanizmu asignácie 2% z daní v roku 2014, alebo individuálnym 
finančným darom. Týmto spôsobom mohli pre tieto organizácie a ich projekty, získať ďalšie peniaze. 
 
Zamestnanecký program bol určený len pre zamestnancov finančnej skupiny Tatra banky, ktorí sú 
zamestnaní v hlavnom pracovnom pomere, majú ukončenú skúšobnú lehotu a nie sú vo výpovednej 
lehote. 
 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Zuzana Böhmerová, Tatra banka a.s., Bratislava  
Miriam Petríková, Tatra banka a.s., Bratislava 
Katarína Dutková, Centrum pre filantropiu n.o., Bratislava 
Marcel Zaja, správca Nadácie Tatra banky 
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Príklad podporeného projektu: 
Cieľom projektu Cvičme spolu bolo podporovať seniorov v udržiavaní vlastnej fyzickej kondície a tým 
aj v kvalitnejšom prežívaní staroby. V tomto úsilí je nápomocné novoinštalované cvičiace zariadenie 
CX-03 v parku zariadenia. Stroj na precvičovanie ramien je umiestnený v spoločenskej zóne parku, 
kde sa organizujú pravidelné športové podujatia či posedenia. Cvičiaci prvok využívajú klienti 
dennodenne. 
Názov podporeného projektu: Cvičme spolu 
Realizátor: "JESEŇ ŽIVOTA" Zariadenie sociálnych služieb Levice 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Tatra banky. 
 
Zoznam podporených projektov v  grantovom programe Dobré srdce tvorí Prílohu č. 22. 
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14) Grantový program Kvalita vzdelávania, 9. ročník 
 
Počet predložených projektov: 107 
Počet podporených projektov: 14 
Vyčlenená suma: 40 800 € 
 
Grantový program Kvalita vzdelávania patrí k najstarším, existuje od roku 2006. V roku 2011 sa 
program otvoril pre všetky vysoké školy. Ambíciou grantového programu je priblížiť vzdelávací proces 
na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových 
renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe. 
Cieľom grantového programu bolo finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho predmetu, 
témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky, 
informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy. 
Ide o podporu poznania a pomoci pri aplikácii nových moderných metód, foriem a postupov tak, aby 
sa vzdelávací proces stal prístupnejším a aktuálnejším, a tým pre študentov aj vzhľadom k ich 
príprave pre prax aj potrebnejším. 
 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Nadežda Palušová, Tatra banka, a. s. 
Veronika Paľková, Ministerstvo školstva SR 
Urban Kováč, Virtual Scientific Laboratories 
Lucia Kyseľová, Centrum pre filantropiu, n. o. 
Ivana Barqawi, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 
 
Príklad podporeného projektu: 
Tvarovaním prostredia je možné ovplyvňovať vzory ľudských aktivít a sociálne interakcie. Vizuálny 
záujem zvyšuje duševnú identifikáciu a buduje priestorové znalosti. To všetko vplýva na fyziologické 
blaho človeka a je úzko spojené so sociálnou stabilitou miest, teda trvalo udržateľným rozvojom. 
Predkladaný projekt poukazuje na dôležitú zložku navrhovania – kompozíciu –, ktorá v súčasnosti 
výrazne absentuje. Upravuje metodické postupy výučby a aktívne zapája novodobé technické 
pomôcky do procesov tak, aby vytvorili záujem študentov o kompozíciu urbanistického priestoru, 
podporili kreativitu a zvýšili efektivitu výučby. Zároveň projekt učí študentov prijímať zodpovednosť 
za svoje rozhodnutia pri navrhovaní a uprednostňovať všeobecný záujem pred osobným. Zmenou 
vyučovacieho procesu sa významne podporila kvalita vzdelávania v ťažiskových predmetoch 
urbanistickej tvorby na pôde fakulty architektúry. Uplatnenie projektu má široký záber, pretože sa 
začína v druhom ročníku bakalárskeho stupňa v programe architektúra a urbanizmus na predmete 
Urbanistická kompozícia I. a každým ďalším rokov stúpa až do záverečného diplomového projektu na 
inžinierskom stupni v programe urbanizmus. Projekt je ukončený výstupom v podobe vysokoškolskej 
základnej učebnice, ktorá sa uplatní aj v predmetoch venovaným tvorbe.  
Názov podporeného projektu: Experimentálne overovanie kompozície na fyzických modeloch 
Realizátor: Fakulta architektúry STU v Bratislave – Ústav urbanizmu a územného plánovania 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky. 
 
Zoznam podporených projektov v Grantového programu Kvalita vzdelávania tvorí Prílohu č. 23. 
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15) Grantový program Vedieť viac, 8. ročník 
 
Počet predložených projektov: 84 
Počet podporených projektov: 11 
Vyčlenená suma: 29 857 € 
 
Oslovili sme aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a 
preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec.  
Podporené boli projekty vysokoškolských učiteľov, vedeckých, organizačných pracovníkov, študentov 
aj odborníkov z externého prostredia, ktorí sa snažia o maximálne možné využitie a rozšírenie 
vzdelávacieho procesu, odborného rastu pedagógov a študentov, o prepojenie vzdelávacieho 
procesu s potrebami praxe, alebo zvýšenie spoločenského statusu vysokých škôl, ich pedagogických, 
vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov. Podporené boli aktivity, projekty alebo programy 
mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vznikli za účelom rozvoja vzdelávania na slovenských 
vysokých školách: 

• Rozširovanie poznania v rámci jednotlivých učebných predmetov alebo vedných odborov, či 
disciplín, 

• zlepšovanie vzdelávacích, ale aj organizačných metód a metodík, 

• rozvoj vedeckej/odbornej činnosti učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov 
na vysokých školách, 

• aplikovanie získaných poznatkov v praxi, 

• zlepšenie spoločenskej angažovanosti učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov 
a študentov vysokých škôl. 

 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Jaroslav Juriga, Samsung Electronics Slovakia 
Tatiana Kluvánková-Oravská, Virtual Scientific Laboratories 
Lucia Kyseľová, Centrum pre filantropiu, n. o. 
Veronika Paľková, Ministerstvo školstva SR 
Andrea Uhrínová, Ministerstvo školstva SR 
 
Príklad podporeného projektu: 
Cieľom projektu FyzioHD je posunúť vzdelanie budúcich lekárov na vyššiu úroveň prostredníctvom 
hodnotných výučbových materiálov – krátkych niekoľkominútových videí vo fullHD kvalite, presne 
zodpovedajúcim požiadavkám praktickej výučby fyziológie ako jedného z najdôležitejších odborov 
štúdia medicíny. Videá vytvorené v  tomto projekte svojou zrozumiteľnosťou, názornosťou a  
bezprostrednou dostupnosťou pomohli študentom porozumieť a pochopiť princípy fyziológie a tým 
zvýšili angažovanosť študentov v rámci vzdelávacieho procesu. Videá vytvorené v projekte približujú 
problematiku krvného, srdcovo-cievneho, dýchacieho, nervového, zažívacieho, vylučovacieho, 
endokrinného a imunitného systému. 
Názov podporeného projektu: FyzioHD – Videoprojekt praktických cvičení na predmet fyziológia 
Realizátor: Bratislavský spolok medikov BSM 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky. 
 
Zoznam podporených projektov v Grantového programu Vedieť viac tvorí Prílohu č. 24. 
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16) Grantový program Študenti do sveta, 7. ročník 
 
Počet predložených projektov: 80 
Počet podporených projektov: 16 
Vyčlenená suma: 42 450 € 
 
Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných 
školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci grantového programu Nadácia 
Tatra banky poskytla finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými 
študijnými pobytmi (maximálne dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na 
niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. 
 
Hodnotené boli výsledky, ktoré dosiahol študent vo svojom predchádzajúcom štúdiu: Študijné 
výsledky; Dosiahnuté úspechy (študijné, vedecké, publikačné); Dosiahnuté úspechy (spoločenské); 
Motivačný list 
Kvalita vzdelávacieho podujatia, na ktoré študent požadoval príspevok: Organizácia, ktorá 
vzdelávacie podujatie poskytla (prestíž, kvalita); Vzdelávacie podujatie (typ, kvalita); Využiteľnosť 
vzdelávacieho podujatia pre celkové vzdelanie predkladateľa. 
 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Urban Kováč, Virtual Scientific Laboratories 
Lucia Kyseľová, Centrum pre filantropiu, n. o. 
Ivana Brezinská, Občianske združenie Petržalské ihriská 
 
Príklad podporeného projektu: 
Študent Imperial College of Science v Londýne absolvoval programátorskú stáž v Los Angeles. 
Pracoval pre Google v softvérovom tíme, ktorý meria efektivitu marketingových kampaní na Google 
platformách a poskytuje rôzne indikátory svojim klientom. To realizuje pomocou kontrolovaného 
štatistického experimentu. Počas práce identifikoval niekoľko nezrovnalostí v dátach a chýb v celom 
systéme. Keďže náplň jeho práce vyžadovala pokročilé znalosti štatistiky, veľké množstvo času 
venoval jej štúdiu. V rámci stáže mal možnosť zúčastniť sa tzv. „konverzie“ zo stážistu na full-time 
zamestnanca. Dostal dobré hodnotenie od svojho tímu a úspešne zvládol technologické interview. 
Počas leta spoznal mnohých talentových programátorov. Voľný čas trávil prípravou na medzinárodnú 
programátorskú súťaž ICPC. Podarilo sa mu úspešne prejsť univerzitným kolom a prebojavať sa na 
NWERC vo Švédsku, kde súťažia tímy programátorov z univerzít z celej severo-západnej Európy. Do 
budúcnosti by rád pracoval pre Google, no z dlhodobého hľadiska sa chce vrátiť na Slovensko. Chcel 
by začať biznis v oblasti internetového/technologického priemyslu.  
Podporená študentka: Andrej Mariš 
Škola: The Imperial College of Science, Technology and Medicine, Londýn  
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky. 
 
Zoznam podporených projektov v Grantového programu Študenti do sveta tvorí Prílohu č. 25 
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17) Grantový program E Talent, 6. ročník 
 
Počet predložených projektov: 31 
Počet podporených projektov: 9 
Vyčlenená suma: 25 000 € 
 
Grantový program E-Talent je program podpory vedeckej alebo výskumnej činnosti v odbore 
aplikovanej a priemyselnej informatiky. O grant sa mohli uchádzať študenti, učitelia aj výskumní 
pracovníci, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Cieľom Nadácie 
Tatra banky bolo v programe podporiť kreativitu a inovatívnosť študentov a učiteľov, ktorí sa 
rozhodli venovať vedeckým projektom už počas vysokej školy.  
 
Cieľom programu bolo podporiť aktívne skupiny študentov, doktorandov, učiteľov a vedeckých 
pracovníkov, ktorí sa spolu venujú vedeckej alebo výskumnej činnosti v odbore aplikovanej a 
priemyselnej informatiky. 
 
Nadácia Tatra banky podporila priame náklady vedeckých tímov, ktorých členmi boli študenti a 
doktorandi a pomohla tak vybraným fakultám technického zamerania realizovať reálne výskumné a 
vedecké práce s možnými praktickými výstupmi. 
 
Hodnotená bola: 

- Originalita, inovatívnosť alebo invenčnosť predmetu výskumnej a vedeckej činnosti, 
- praktická využiteľnosť výstupov výskumnej a vedeckej činnosti,  
- medzisektorový prístup k výskumnej a vedeckej činnosti, 
- využiteľnosť výskumnej a vedeckej činnosti pre zlepšovanie vzdelávacieho procesu na 

vybraných fakultách technického zamerania. 
 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Marek Zeman, Tatra banka, a. s. 
Juraj Bojkovský, Tatra banka, a. s. 
Lucia Kyseľová, Centrum pre filantropiu, n. o. 
Urban Kováč, Virtual Scientific Laboratories 
Jaroslav Juriga, Samsung Electronics Slovakia 
 
Príklad podporeného projektu: 
Projekt ClouDiaDAQ (Diabetic Data Acquisition via Cloud) má v pláne preskúmať možnosti a prínosy 
„zdieľania“ dát z kontinuálneho monitoringu glykémie (CGM) prostredníctvom internetu v reálnom 
čase. V rámci projektu je zostavený systém Nightscout, ktorý umožní priebežne posielať CGM dáta 
prostredníctvom mobilného zariadenia do Cloudu – na server. Dáta sú tak prostredníctvom internetu 
dostupné na „zdieľanie“ v reálnom čase. Rodič tak napríklad môže z práce sledovať glykémiu dieťaťa, 
ktoré je v škole. Výstupom projektu budú správy a postrehy od ľudí s diabetom a ich rodín, ktorí 
využívali „zdieľanie“ CGM dát. Zároveň skúsenosti získané v rámci projektu poslúžia autorskému tímu 
v oblasti návrhu algoritmov a modelov na krátkodobú predikciu glykémie, ktorej sa venujú v rámci 
svojej výskumnej práce na FEI STU v Bratislave. 
Názov podporeného projektu: ClouDiaDAQ 
Realizátor: Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky. 
 
Zoznam podporených projektov v Grantového programu E Talent tvorí Prílohu č. 26 
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18) Grantový program Business Idea, 4. ročník 
 
Počet predložených projektov: 16 
Počet podporených projektov: 4 
Vyčlenená suma: 20 000 € 
 
Grantový program podporuje študentov, ktorí majú ambície využiť svoje zručnosti na rozvoj 
vlastného podnikania v budúcnosti. 
Cieľom programu bola podpora vzdelávania a integrácie budúcich absolventov vysokých škôl na trhu 
práce prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja sociálnej zmeny. Nadácia Tatra banky takto 
podporila študentov pri naštartovaní ich podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy 
neostávali nezamestnaní a aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného 
stupňa vzdelania alebo zamestnanie v odbornosti odlišnej od tej, ktorú vyštudovali. 
 
Nadácia Tatra banky podporila nápady, návrhy, predstavy, plány na podnikanie študentov na 
slovenských vysokých školách formulované do podoby reálnych business plánov. To znamená, že 
nadácia podporila také business plány pripravené študentmi slovenských vysokých škôl, ktoré boli 
títo študenti ochotní realizovať a ktoré boli vyhodnotené ako perspektívne. 
Finančné príspevky boli udelené študentom druhého stupňa (magister, inžinier) denného štúdia na 
slovenských vysokých školách.  
Predkladateľmi projektov mohli byť študenti venujúci sa im popri svojom riadnom štúdiu. 
Tento program bol otvorený úplne všetkým vysokým školám a univerzitám, bez ohľadu na ich 
zameranie.  
 
Hodnotiace kritériá: 

• Potenciál úspechu a presadenia na trhu ( stručné zhrnutie podnikateľskej činnosti 
a cieľových trhov, výnosovosť, návratnosť vložených peňazí, prehľad a štruktúra potrebného 
objemu kapitálu a jeho použitie, cash flow na obdobie najbližších 3 rokov, súvaha, výkaz 
ziskov a strát) 

• Nápad (duša projektu - kreativita, originalita a inovatívnosť riešenia, odlišnosti od 
konkurencie) 

• Kvalita vypracovania Business plánu (kostra projektu - jasnosť poslania, kvalita 
vypracovaných podkladov, analýza silných a slabých stránok, marketing) 

• Spoločenská akceptovateľnosť (prínos a dopad realizovaného zámeru) 

• Status žiadateľa (osobné predpoklady, prezentácia, skúsenosti)  
 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Pavol Suďa, podnikateľ 
Marcel Lukačka, podnikateľ 
Juraj Bojkovský, Tatra banka, a. s. 
Pavol Bogár, Tatra banka, a. s. 
 
Príklad podporeného projektu: 
Vzhľadom na dosiahnuté vzdelanie a praktické skúsenosti predkladateľa v odbore stavebníctvo sa 
podnikateľský zámer opiera o podnikanie v oblasti navrhovania exteriérov a interiérov pomocou 
progresívnych metód (www.vizualizacky.sk). Zámerom je vytvoriť projekčno-dizajnovú kanceláriu, 
ktorá sa zaoberá navrhovaním a dizajnovaním pomocou moderných a progresívnych metód. S 
podporou TUKE realizujú projekt real-time navrhovania interiérov. Produktom budú projekty a 
návrhy riešení interiérov a exteriérov rodinných domov, bytov, chát a pod., ale tiež 3D vizualizácie a 
video-prehliadky realizované na zákazku projektantom, architektom alebo dizajnérom, ktorí nevedia 
pracovať s virtuálnou realitou na takej úrovni. Novinkou na Slovenskom trhu budú real-time 
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vizualizácie založené na absolútnej interaktivite priestoru, kde sa prvky dajú presúvať, pridávať alebo 
mazať. Prvkom môže byť nábytok, budova či celá obytná zóna. 
Názov podporeného projektu: Vizualizačky.sk 
Realizátor: Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve – Laboratórium digitálneho výskumu 
stavebných konštrukcií pomocou virtuálnej reality Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, 
odbor: Stavebníctvo 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky. 
 
Zoznam podporených projektov v Grantového programu Business Idea tvorí Prílohu č. 27. 
 
 

19) Grantový program Prvá pomoc, 3. ročník 
 
Počet predložených projektov: 33 
Počet podporených projektov: 32 
Vyčlenená suma: 24 700 € 
 
Cieľom programu bolo prostredníctvom udelených grantov pomôcť tým jednotlivcom, ktorých trápia  
zdravotné komplikácie a majú dopad na celú rodinu. Tiež tým, ktorí sa vyrovnávajú s následkami 
prírodnej katastrofy alebo riešia problémy vzniknuté cudzím zavinením.  
 
Cieľom programu bolo podporiť žiadosti, ktoré si kladú za cieľ zmierniť finančné náklady spojené s: 

• riešením zdravotného problému (náklady na liečenie, nákup rehabilitačných pomôcok, 
náklady na liečebné pobyty, rehabilitáciu, lieky a pod.), 

• vyrovnávaním sa s následkami prírodnej katastrofy (zmierňovanie situácie spôsobenej 
povodňou, lavínou, extrémnymi suchami, zosuvmi pôdy a pod.), 

• riešením problému vzniknutého cudzím zavinením (zmierňovanie následkov priemyselnej 
havárie, vytopenia a pod.). 

 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Zuzana Böhmerová, Tatra banka a.s., Bratislava;  
Miriam Petríková, Tatra banka a.s., Bratislava; 
Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu n.o.; 
Katarína Dutková, Centrum pre filantropiu n.o. 
 
Príklad podporeného projektu: 
Cieľom projektu bolo pomôcť Jozefovi, ktorý má diagnostikovanú leukémiu. Podstúpil transplantáciu 
kostnej drene. Financie boli použité na úpravu jeho izby, kúpu ionizátora na čistenie vzduchu, novú 
posteľ, matrac a podlahu. Situácia rodiny sa po poskytnutí daru výrazne zlepšila. Zároveň sa Jožkovi 
spríjemnilo prostredie a pomohlo sa mu tak v ťažkých chvíľach choroby. 
Realizátor: Lenka Džačovská 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky. 
 
Zoznam podporených projektov v Grantového programu Prvá pomoc tvorí Prílohu č. 28. 
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20) Grantový program Viac umenia, 2. ročník 
 
Počet predložených projektov: 99 
Počet podporených projektov: 32 
Vyčlenená suma: 46 020 € 
 
Grantový program Viac umenia podporuje umeleckú tvorbu. Nadácia každoročne oceňuje 
popredných slovenských umelcov Cenou Nadácie Tatra banky za umenie v piatich kategóriách – 
audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas, divadlo, hudba, literatúra a výtvarné umenie. Ambíciou 
Nadácie Tatra banky bolo priniesť do týchto oblastí umenia viac. Preto nadácia spojila víziu o 
rozvoji kultúry s druhou víziou, ktorou je rozvoj vysokoškolského vzdelávania. 
 
Nadácia podporila aktivity, ktorých cieľom bolo priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých 
školách zameraných na umenie štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových 
renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.  
Zámerom programu bolo umožniť študentom podporiť svoje teoretické vedomosti svojou aktivitou v 
týchto oblastiach umenia: 
• audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas, 
• divadlo, 
• hudba, 
• literatúra, 
• výtvarné umenie. 
 
Nadácia Tatra banky podporila aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia pod 
vedením učiteľov a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe. Podporili sme tímy s cieľom vytvoriť 
dielo a predstaviť, priblížiť tento tvorivý proces študentom – budúcim umelcom. Podporili sme účasť 
študentov umeleckých smerov na tvorbe renomovaných umelcov.  
 
Podporené boli aktívne skupiny študentov niektorej z týchto vysokých škôl: Vysoká škola výtvarných 
umení v Bratislave, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysoká škola múzických umení v 
Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra kulturológie a Ústav literárnej a umeleckej 
komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.  
 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas: Marek Leščák, Tomáš Hulík  
Divadlo: Slávka Civáňová, Rastislav Ballek  
Hudba: Peter Michalica, Adrián Rajter  
Literatúra: Monika Kompaníková 
Výtvarné umenie: Marek Ormandík, Nina Gažovičová 
Členmi poroty boli za Centrum pre filantropiu Katarína Dutková a Marcel Zajac. 
 
Príklad podporeného projektu: 
Pripravovaný film Prečo veríme je magisterským filmom študenta hranej réžie VŠMU Martina Hnáta, 
ktorému sa spolu s produkčnou Zuzanou Bartošovou so scenárom k tomuto filmu podarilo vyhrať 
významný scenáristický workshop MIDPOINT 2014. Prečo veríme je príbeh milostného trojuholníka 
odohrávajúci sa na sklonku prvej svetovej vojny, no zároveň príbeh viery, ktorý sa môže odohrať v 
každom z nás. Vojna je metafora, obdobie kulisou a odkaz filmu je rovnako aktuálny dnes, ako by bol 
v období prvej svetovej vojny. Nakrútením filmu sa autori snažia o precízne esteticky štylizovanú 
výpoveď s divácky príťažlivou témou a zároveň chcú pomôcť nabúrať stereotypnosť slovenskej 
celovečernej tvorby posledných rokov.  
Názov podporeného projektu: Prečo veríme  
Realizátor: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, ateliér filmovej a 
televíznej réžie  
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oblasť umenia: Audiovizuálna tvorba, film, TV   
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky. 
 
Zoznam podporených projektov v Grantového programu Viac umenia tvorí Prílohu č. 29. 
 
 

21) Grantový program Viac dizajnu, 2. Ročník 
 

Počet predložených projektov: 75 
Počet podporených projektov: 28 
Vyčlenená suma: 30 000 € 
 
Grantovým programom Viac dizajnu Nadácia Tatra banky rozšírila svoju podporu o oblasť dizajnu. 
Cieľom programu bolo podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho 
dizajnu. Nadácia Tatra banky podporila uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom 
ich tvorivých aktivít, ich vzdelávanie seba alebo druhých a sebaprezentáciu v oblasti dizajnu. 
  
Nadácia Tatra banky podporila mladých dizajnérov pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí 
veľká obchodná značka. Podporila tých, ktorí tvoria pod svojím vlastným menom, alebo tých, ktorí s 
tým ešte len začínajú. 
  
Hodnotiace kritériá:  Podporili sme proces, dielo alebo tvorivú aktivitu, ktorú dizajnér v žiadosti jasne 
opísal a predstavil, pričom sledovanými kritériami boli: 
• význam pre dizajnéra samotného (kam ho projekt posunie) 
• pridaná hodnota z vizionárskeho, kreatívneho či experimentálneho hľadiska 
• rozsah vplyvu na verejný priestor 
• dosah na iných mladých alebo budúcich dizajnérov. 
 
  Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Katarína Hubová, Slovenské centrum dizajnu 
Stanislav Stankoci, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
Zuzana Böhmerová, Tatra banka, a. s. 
 
Príklad podporeného projektu: 
Cieľom projektu bolo spopularizovať včelárenie a priniesť ho bližšie k mladým ľuďom, ako atraktívnu 
činnosť pomocou autorskej a mladistvej kolekcie oblečenia pre včelárov a zároveň vytvoriť nový typ 
včelieho úľa, ktorý bude reflektovať nároky a možnosti dnešného človeka. Stanovené ciele sa naplnili. 
V spolupráci kostýmovej výtvarníčky a včelára vznikla kolekcia autorského a funkčného včelárskeho 
oblečenia ako aj nový typ včelieho úľa. Navrhnuté produkty boli nafotené a prezentované formou 
katalógu produktov. V budúcnosti sa chystá prezentácia výstupov projektu na rôznych podujatiach a 
šírením katalógu produktov medzi mladých potenciálnych včelárov. 
Názov podporeného projektu: Beekeeping is fashion - Fashion is beekeeping 
Realizátor: občianske združenie kRaj 
 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky. 
 
Zoznam podporených projektov v Grantového programu Viac dizajnu tvorí Prílohu č. 30. 
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22) Grantový program Stredoškoláci do sveta, 2. ročník 
 
Počet predložených projektov: 38 
Počet podporených projektov: 13 
Vyčlenená suma: 12 277 € 
 
Grantový program Stredoškoláci do sveta má ambíciu nadviazať na úspešný grantový program 
Študenti do sveta, prostredníctvom ktorého Nadácia Tatra banky podporuje najlepších slovenských 
študentov vysokých škôl, aby na zahraničných školách a iných vzdelávacích inštitúciách získavali 
skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. Nadácia Tatra banky rozšírila túto podporu aj o 
slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou.  
 
Cieľom grantového programu bolo poskytnúť finančné granty maximálne do výšky 1 500 EUR na 
pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými 
školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými 
kurzami,…) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polovicu školského roka alebo na celý 
školský rok. 
 
Študenti, ktorí sa do programu zapojili, spĺňali v čase realizácie projektu nasledovné podmienky: 

• Boli študentmi druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na niektorom slovenskom 
gymnáziu, alebo strednej škole s maturitou. 

• Mali za posledný ukončený ročník štúdia študijný priemer do 1,4. 
Grant bol použitý na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom v zahraničí. 
 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Branislav Kočan, Gymnázium Ladislava Sáru 
Samuel Vagaský, Gymnázium Jura Hronca  
Eva Bohušová, Stredná odborná škola Strečnianska 
Nadežda Palušová, Tatra banka, a. s. 
 
Príklad podporeného projektu: 
Študent Gymnázia v Krompachoch Študent sa zúčastnil výskumného pobytu na Fyziologickom ústave 
v Akadémii vied v Prahe, kde spolu so školiteľkou pracoval na výskume schizofrénie. V laboratóriách 
oddelenia neurofyziológie pamäti uskutočnil sériu výskumných experimentov, ktorých výsledky 
zhrnie vo svojom projekte zameranom na vytvorenie animálnych modelov, ktoré pomôžu pri včasnej 
diagnostike choroby a tým k zlepšeniu kvality života postihnutých ľudí. Výstupy práce využije i na 
vedeckej súťaži Festival vedy a techniky, ktorý sa každoročne koná v Bratislave. V budúcnosti bude vo 
výskume pokračovať. 
Podporená študentka: Daniel Kupec 
škola: Gymnázium Krompachy 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky. 
 
Zoznam podporených projektov v Grantového programu Stredoškoláci do sveta tvorí Prílohu č. 31. 
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23) Grantový program Viac pre regióny, 2.ročník 
 
Počet podporených projektov: 8 
Vyčlenená suma: 40 000 € 
 
Grantový program je určený na podporu významných mimovládnych neziskových organizácií 
aktívnych  
v jednej z verejnoprospešných oblastí v každom regióne. Nadácia podporila v každom kraji/regióne 
Slovenska jednu mimovládnu neziskovú organizáciu, ktorá v ňom najlepšie plní svoju misiu v jednej z 
oblastí verejnej prospešnosti. Nadácia podporila projekty, programy, aktivitu týchto organizácií aj ich 
inštitucionálne náklady na technické či materiálne zázemie.  
 
Pri hľadaní organizácií vhodných na podporu pomohli Nadácii Tatra banky zamestnanci Tatra banky, a. 
s.. Zamestnanci Tatra banky, a.s. prostredníctvom internetového hlasovania určili v každom 
kraji/regióne jednu oblasť verejnej prospešnosti. Vyberali spomedzi vybratých verejnoprospešných 
oblastí. 
 
Hlasovaním rozhodli, že: 
v Bratislavskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia 
v Košickom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt 
v Žilinskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti podpory a rozvoja telesnej kultúry 
v Nitrianskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia 
v Prešovskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti podpory a rozvoja telesnej kultúry 
v Trenčianskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti podpory a rozvoja telesnej kultúry 
v Trnavskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt 
v Banskobystrickom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt 
 
Zamestnanci poslali Nadácii Tatra banky svoje tipy na mimovládne organizácie, ktoré vnímajú vo 
svojom kraji ako významné pre vybraté oblasti verejnej prospešnosti. Tieto organizácie si pripravili 
prezentáciu o svojej organizácii a o aktivitách, ktorým sa venujú. 
 
Zamestnanci Tatra banky, a. s. svojím hlasovaním rozhodli o tom, ktorú organizáciu vnímajú ako 
aktívnu vo svojom regióne. 
 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
Pri odporúčaní neziskových organizácií vhodných na podporu pomohli Nadácii Tatra banky 
zamestnanci Tatra banka Group. 
 
I.krok: Zamestnanci Tatra banka Group prostredníctvom internetového hlasovania určili v každom 
kraji/regióne jednu oblasť verejnej prospešnosti.  
II.krok: Poslali svoje tipy na mimovládne organizácie, ktoré vnímajú vo svojom kraji ako významné pre 
vybraté oblasti verejnej prospešnosti. Tieto organizácie si pripravili prezentáciu o svojej organizácii a o 
aktivitách, ktorým sa venujú. 
III.krok: Zamestnanci Tatra banka Group svojím hlasovaním rozhodli o tom, ktorú organizáciu vnímajú 
ako aktívnu vo svojom regióne. 
 
O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky na základe hlasovania 
zamestnancov Tatra banka Group. V každom z ôsmich regiónov bola podporená jedna mimovládna 
nezisková organizácia sumou 5 000 EUR. 
 
Príklad podporeného projektu: 
Cieľom občianskeho združenia je vytvárať platformu, na ktorej sa stretávajú dobrovoľníci, ochotní a 
pripravení pomôcť knižnici v jej činnosti nielen v zmysle vzdelávania, ale aj organizovania kultúrnych 



Strana 40 z 55 

 
 

a voľno-časových aktivít pre občanov mesta všetkých vekových kategórií, ako aj dostať knižnicu do 
povedomia čo najširšej verejnosti ako vzdelávaciu, kultúrnu, ale aj komunitnú organizáciu pre 
všetkých obyvateľov mesta a regiónu. V združení majú snahu poskytovať deťom a mládeži možnosť 
zmysluplného trávenia voľného času so zameraním na rozvoj nielen čitateľskej gramotnosti, ale aj 
tvorivého rozvoja ich osobnosti. Organizovať a podporovať také aktivity a podujatia, ktoré budú viesť 
k odstraňovaniu informačných bariér s akýmkoľvek znevýhodnením. 
Realizátor: Občianske združenie Entrée pri Zemplínskej knižnici Gorazda 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky. 
 
Zoznam podporených projektov v Grantového programu Viac pre regióny tvorí Prílohu č. 32. 
 
 

24) Program podpory ľudí v núdzi   
 
Počet predložených projektov: 138 
Počet podporených projektov: 24 
Vyčlenená suma:  39 000 € 
 
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s 
postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, a preto podporuje aktivity zamerané na zlepšenie 
podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo chorých. 
 
Program O krok vpred: V snahe zefektívniť našu pomoc sme sa rozhodli prispievať na liečbu a 
rehabilitáciu a nadviazali sme spoluprácu s Adeli centrom v Piešťanoch, ktoré poskytuje rehabilitačné 
programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä deťom a dospelým 
postihnutými detskou mozgovou obrnou.  
 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Mgr. Ivana Štefunková, Nadácia SPP,  
Mgr. Monika Lacková, Centrum pre filantropiu, n.o.,  
Bc. Jana Fúseková, Centrum pre filantropiu, n.o.,  
Mgr. Miriam Juhanesovičová, zástupkyňa Adeli centra s.r.o.,  
PhDr. Ľudovíta Hlobeňová, zástupkyňa Adeli centra s.r.o.,  
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou SPP. 
 
Zoznam podporených projektov v Programe podpory ľudí v núdzi tvorí Prílohu č. 33 
 

 
25) Program podpory komunít 

 
Počet predložených projektov: 44 
Počet podporených projektov: 44 
Vyčlenená suma:  199 376 € 
Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Nafta a.s., ktorá venovala Nadácii SPP 2% zo 
svojich daní. Cieľom programu je podpora komunitného života vo vybraných regiónoch. 
 
V rámci programu boli podporené samosprávy obcí a miest, školy, neziskové organizácie a občianske 
združenia. 
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O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na 
oddelení pre internú a externú komunikáciu spoločnosti Nafta a.s., kde posudzujú či predložené 
žiadosti spĺňajú kritériá podpory. 
 
Príklad podporeného projektu: 
Zámerom projektu Národnostný festival bolo usporiadanie národnostného festivalu s hlavným 
dôrazom na prezentáciu kultúry národnostných menšín, ukrajinskej, rusínskej, maďarskej a rómskej. 
Cieľom podujatia bolo zveľadenie a sprístupnenie kultúrnohistorického dedičstva rôznych národností 
a kultúr, oživenie a prezentovanie folklóru.  Festival sa konal 13.7.2014 v centre obce v prírodnom 
amfiteátri. Na podujatí sa zúčastnili viacerí umelci prezentujúci národnostné menšiny. Festival svoj 
cieľ zveľadenia a sprístupnenia kultúrnohistorického dedičstva rôznych národností a kultúr spolu s 
oživením a prezentovaním folklóru v plnej miere splnil.  
Názov podporeného projektu: Národnostný festival 
Realizátor: Obec Ptrukša 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou SPP. 
 
Zoznam podporených projektov v Programe podpory komunít tvorí Prílohu č. 34. 
 
 

26) Program Municipality 
 
Počet predložených projektov: 52 
Počet podporených projektov: 52 
Vyčlenená suma:  409 302 € 
 
Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Eustream, a.s. Cieľom programu Municipality je 
podpora verejnoprospešných projektov v obciach, v blízkosti ktorých ležia kompresorové stanice. 
Nadácia SPP chce v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami a  ich obyvateľmi pri riešení ich 
každodenných problémov. 
V roku 2014 získalo podporu 52 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma eur.  
 
O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie SPP. 
 
Príklad podporeného projektu: 
V rámci projektu sa zrekonštruovala celá sieť obecného rozhlasu a dobudovala sa sieť v nepokrytej 
časti obce. Zvýšila sa tak kvalita infomovanosti v otázke diania v obci, v administratívno-technických 
záležitostiach obce a v oblasti kultúrno-spoločenských akcií. Nemenej dôležitým problémom je 
ochrana obyvateľstva v súvislosti s poplachovými hláseniami v obci. Obecný rozhlas je teda nutným a 
spoľahlivým systémom pre výstrahu a vyrozumenie obyvateľstva splňujúcim všetky požiadavky tzv. 
krízového zákona. 
Názov podporeného projektu: Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Belža 
Realizátor: Obec Belža 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou SPP. 
 
Zoznam podporených projektov v Programe Municipality tvorí Prílohu č. 35 
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27)  Spolupráca so samosprávami 

 
Počet predložených projektov: 10 
Počet podporených projektov: 10 
Vyčlenená suma:  117 988 € 
 
Interný program Spolupráca so samosprávami je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP - 
distribúcia, a.s.. Grantový program je určený na podporu verejnoprospešných projektov,  zameraných 
na podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska.  
V rámci programu je možné podporiť tieto oblasti: 

➢ Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia 
➢ Starostlivosť o lokality zaujímavé z prírodného, kultúrneho alebo historického hľadiska 
➢ Revitalizácia verejných priestorov, podpora zariadení so spoločenským významom pre 

miestnu komunitu:  
 
O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie SPP. 
 
Príklad podporeného projektu: 
Zámerom projektu bolo skvalitniť a skultúrniť prostredie na centrálnom námestí a rozšíriť kalendár 
podujatí, tak aby sa na námestie oplatilo prichádzať Trenčanom, obyvateľom regiónu, turistom, ale aj 
na ňom v príjemnom prostredí zotrvať. V rámci projektu boli obnovené jarmočné stánky a pódium, 
ktoré bolo po 15 rokoch používania v značne zdevastovanom stave. Pridali sa mnohoúčelové 
prístrešky, doplnili sa lavičky, veľkorozmerné slnečníky a sedenie. Výsledkom projektu bol tak 
spoločný kalendár mestských podujatí ako aj akcií iných organizátorov. 
Názov podporeného projektu: Vráťme život do centra Trenčína 
Realizátor: Mesto Trenčín 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou SPP. 
 
Zoznam podporených projektov v Programe Spolupráca so samosprávami tvorí Prílohu č. 36 
 
 

28) Nadačný fond SPPoločne 
 
Počet predložených projektov: 656 
Počet podporených projektov: 37 
Vyčlenená suma:  199 876 € 
 
Partnerský program SPP a Nadácie SPP s názvom SPPoločne je zameraný na podporu projektov 
z oblasti regionálneho a komunitného rozvoja, ktorých cieľom je realizácia projektov, zameraných na 
rozvoj konkrétnych ľudí a miestnych komunít, konkrétnych lokalít, s cieľom zlepšiť ich kvalitu života.  
 
Nadácia SPP vytvorila nadačný fond SPPoločne zameraný na podporu verejnoprospešných aktivít na 
území Slovenskej republiky. Príspevok do fondu vo výške 200 000 eur poskytla Nadácia SPP zo svojich 
vlastných prostriedkov.  
 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:  
Mária Betáková, Centrum pre filantropiu, n.o. 
Monika Lacková, Centrum pre filantropiu, n.o. 
Katarína Dutková, Centrum pre filantropiu, n.o. 
Ivana Brezinská, Občianske združenie Petržalské ihriská;  
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Miroslav Lacko, Centrum pre filantropiu, n.o.;  
Ivana Jánska, Centrum pre filantropiu, n.o. 
 
Príklad podporeného projektu: 
Zámerom projektu: Hidepark - viac priestoru pre kultúru v Nitre, bolo dokončenie mobilnej galérie, 
miestnosti pre dobrovoľníkov, zastrešenie pódia, vytvorenie krytého priestoru pre najmenších v 
komunitnej záhradke, a zároveň doplnenie drobného mobiliáru, a doplnenie technického 
zabezpečenia. Ciele projektu boli splnené, Hidepark sa stal kultúrnym centrom, ktoré vzniklo na 
opustenom mieste bývalej skládky odpadov. Po štyroch rokoch sa toto miesto stalo kultúrnym 
centrom pre nezávislú kultúru, alternatívne športy, ekológiu a vzdelanie. 
Názov podporeného projektu: Hidepark - viac priestoru pre kultúru v Nitre 
Realizátor: TRIPTYCH o.z. 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou SPP. 
 
Zoznam podporených projektov v Programe SPPoločne tvorí Prílohu č. 37 
 
 

29) Účasť na grantovom programe Obnovme si svoj dom, ktorý realizovalo Ministerstvo 
kultúry SR. 

 
Počet podporených projektov: 5 
Vyčlenená suma:  200 000 € 
 
Kultúrne dedičstvo je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú budúce generácie. Nadácia 
SPP si ako cieľ vytýčila prispieť k zachovaniu tohto dedičstva a v spolupráci so svojím zakladateľom  - 
SPP a.s. a Ministerstvom kultúry SR podporujú obnovu kultúrnych pamiatok na Slovensku.  
 
Vznik programu vyplýva z aktuálneho programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, kde sa 
vláda SR zaväzuje vytvoriť celonárodný program obnovy národných kultúrnych pamiatok -  Obnovme 
si svoj dom. Strategickou úlohou vyhlásenia vlády je vytváranie reálnych podmienok na  obnovu, 
využívanie a prezentáciu nehnuteľného a hnuteľného pamiatkového fondu. Na prípravu a realizáciu 
programu dohliada sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 
Oprávnenými žiadateľmi sú všetci majitelia kultúrnych pamiatok – samosprávy miest a obcí, súkromní 
vlastníci, podnikateľské subjekty, verejné a štátne inštitúcie, alebo tretí sektor – nadácie, združenia.  
 
Na vyhodnotenie žiadostí v jednotlivých podprogramoch je menovaná odborná komisia, ako poradný 
orgán generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva. 
Odborná komisia v súlade s podmienkami poskytovania dotácií a kritériami hodnotenia odporúča 
projekty na rokovanie zmiešanej komisie Nadácie SPP a SPP a.s. 
Nadácia SPP v roku 2014 poskytla na program 200 000 euro na obnovu 5 kultúrnych pamiatok.  
 
Text programu Obnovme si svoj dom vyhlásený Ministerstvom kultúry SR tvorí Príloha č. 38.  
 
Zoznam projektov podporených v roku 2014 v grantovom programe Obnovme si svoj dom tvorí 
Príloha č. 39. 
 
Nadácia SPP sa tiež stala partnerom  IX. ročníka celoštátnej súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka 
2013. Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok 
a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Titul 
Kultúrna pamiatka roka udeľuje minister kultúry Slovenskej republiky na základe návrhov odbornej 
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poroty. Súťaže sa môžu zúčastniť vlastníci/správcovia všetkých národných kultúrnych pamiatok  alebo 
samosprávy obcí, v ktorých sa pamiatkové územia nachádzajú, a ktorých obnova alebo reštaurovanie 
bolo ukončené v hodnotenom období. 
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spolu s Nadáciou SPP udelilo štyri ceny v celkovej hodnote  
33 200 eur. 
 
Vyhlásenie súťaže Kultúrna pamiatka roka 2013 tvorí Príloha č. 40.  
 
Zoznam ocenených víťazov súťaže Kultúrna pamiatka roka 2013 tvorí Príloha č. 41. 
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V. Služby v oblasti administrovania podporných programov 

 
1) Cena Nadácie Orange 

2) Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT 

3) Cena Nadácie Tatra banky za umenie 

4) Ceny Nadácie Tatra banky za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu v oblasti vzdelávania 
a umenia 

 
 
1) Cena Nadácie Orange 
 
Nadácia Orange dlhodobo považuje za dôležité zviditeľniť organizácie, ktoré majú víziu do 
budúcnosti, pristupujú k svojej práci odvážne a novátorsky, menia zaužívané zvyklosti a majú 
pozitívny vplyv v oblasti, ktorej sa venujú vytrvalo a dlhodobo. Cena Nadácie Orange je prestížne 
ocenenie, ktoré mimovládnym organizáciám udeľujeme od roku 2009. Touto formou im vyslovujeme 
verejné uznanie za líderstvo, odvahu, dlhodobé pôsobenie a prínos v oblastiach, ktorým sa aj my 
prioritne venujeme.  
 
Cenu Nadácie Orange za aktivity realizované v roku 2013 sme udelili v troch oblastiach – vzdelávanie, 
sociálna inklúzia a komunitný rozvoj. V každej kategórii boli udelené tri ceny. Víťaz v každej kategórii 
získal finančnú odmenu 8 000 €, za druhé miesto získali vybrané mimovládne organizácie 5 000 € 
a tretie miesto bolo ocenené odmenou vo výške 2 000 €. Prostriedky na odmeny víťazom 
a oceneným boli vyčlenené nad rámec 2%. 
 
O udelení Ceny Nadácie Orange za rok 2013 v jednotlivých oblastiach spomedzi rekordného 
množstva 110 prijatých nominácií rozhodovala nezávislá hodnotiaca komisia zložená z odborníkov 
pre danú oblasť. Spomedzi nominovaných určili hodnotiace komisie v každej kategórii päť organizácií, 
ktoré postúpili do druhého kola. V druhom kole hodnotenia predstavili pôsobenie organizácie jej 
zástupcovia formou prezentácií pred výberovou komisiou, zloženou z členov hodnotiacej komisie 
a zástupkyne Nadácie Orange. Výberová komisia následne rozhodla o laureátoch ocenenia: 
 
Kategória vzdelávanie 
 

1. miesto: EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského, o. z. za dlhodobé a všeobecne 
prospešné služby, systematické úsilie o pozitívne zmeny v oblasti vzdelávania a sociálnej 
inklúzie občanov so sluchovým postihnutím a hluchoslepotou.  

2. miesto: TANDEM, n. o. za skvalitňovanie systému, kultiváciu podmienok na vzdelávanie 
mimo školského prostredia, ako aj motiváciu k získavaniu nových zručností v systéme 
vzdelávania. miesto: Áno pre život, n. o. za prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením – 
najmä s tehotnými ženami, matkami s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia. 

3. miesto: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, o. z. za snahu riešiť systémové 
zmeny v školskom prostredí a komplex inovatívnych vzdelávacích projektov s rôznymi 
cieľovými skupinami. 

 
V tomto ročníku ocenenia sme udelili aj mimoriadne ocenenie vo výške 3000 €. Odniesla si ho 
nezisková organizácia Stopka za dlhodobú otvorenosť a snahu vytvárať príležitosti pre integráciu 
prostredníctvom originálnych metód neformálneho vzdelávania s dopadom na rozvoj komunity a tiež 
presah činnosti organizácie do všetkých oceňovaných kategórií. 

 
Hodnotiaca komisia Ceny Nadácie Orange za rok 2013 
Andrea Cocherová – správkyňa Nadácie Orange 
Dušan Jaura – riaditeľ Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa 

http://www.effeta.sk/
http://www.tandemno.sk/sk
http://anoprezivot.sk/
http://www.zivica.sk/
http://www.nasa.stopka.sk/
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Martin Kríž – pedagóg, autor projektov zameraných na tvorbu vzdelávacích programov 
Tatiana Piovarčiová – trénerka, autorka, spoluautorka, manažérka viacerých školských inovačných 
projektov, pracujúca pre Nadáciu pre deti Slovenska, Asociáciu S. Kovalikovej  
 
Kategória sociálna inklúzia 
 

1. miesto: Agentúra podporných služieb, n. o. Žilina za cieľavedomosť pri uplatňovaní princípov 
komunitnej práce (využívanie verejných zdrojov pôsobiacich v okolí), rozvoj partnerstva s 
užívateľmi služieb, s rodinnými príslušníkmi, s úradníkmi a inými občanmi v komunite.   

2. miesto: Člověk v tísni, o.p.s. – pobočka Slovensko za podporu integrácie občanov z 
vylúčených rómskych lokalít a snahu otvoriť odbornú diskusiu o tejto téme. 

3. miesto: Áno pre život, n. o. za prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením – najmä s 
tehotnými ženami, matkami s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia. 
 

Hodnotiaca komisia Ceny Nadácie Orange za rok 2013 
Miroslav Cangár – hlavný štátny radca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Andrea Cocherová – správkyňa Nadácie Orange 
Vladislav Matej – riaditeľ SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien 
Marek Roháček – riaditeľ Občianskeho združenia Návrat 
 
Kategória komunitný rozvoj 
 

1. miesto: SOSNA, o. z. za pôsobenie v oblasti posilnenia miestnej sebestačnosti, v propagácii 
miestnych bio potravín, zakladaní prírodných a komunitných záhrad, realizáciu prírodných 
stavieb a vôbec v oblasti využívania miestnych zdrojov. 

2. miesto: Divadelná spoločnosť METEORIT Rumanová, o. z. za to, že prispieva k rozvoju 
obecného spoločenstva spoluvytváraním diela, ktoré urobilo výrazné brázdy v ponímaní 
vzťahu konkrétneho človeka k rozvoju a propagácii svojej lokality. 

3. miesto: Ulita, o. z. za jeho angažovanosť v mestských komunitách, kde reaguje na potreby jej 
obyvateľov a napomáha vo zveľaďovaní lokality, ktorá má na verejnosti negatívny obraz. 

 
Hodnotiaca komisia Ceny Nadácie Orange za rok 2013 
Ivana Brezinská - zakladateľka Občianskeho združenia Petržalské ihriská  
Andrea Cocherová - správkyňa Nadácie Orange  
Beata Hirt - správkyňa Komunitnej nadácie Zdravé mesto, Banská Bystrica  
Martina Paulíková - manažérka programov o verejných priestoroch v Nadácii Ekopolis 
 
Nominačný proces, posudzovanie a slávnostné udelenie ocenenia víťazným organizáciám za rok 2013 
sa uskutočnilo v roku 2014. Informácie o priebehu piateho ročníka Ceny Nadácie Orange a zoznam 
ocenených organizácií za rok 2014 bude zverejnený vo výročnej správe za rok 2015. 
 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Orange. 
 
Text výzvy Ceny Nadácie Orange tvorí Prílohu č. 42. 
 
 
 
  

http://www.aps.nkh.sk/index.php
http://www.peopleinneed.sk/
http://anoprezivot.sk/
http://www.sosna.sk/
http://www.meteorit.sk/
http://ulita.eu.sk/
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2) Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT 
 
Nadácia Tatra banky ocenila najlepšiu diplomovú prácu v oblasti IT Cenou Nadácie Tatra banky za 
výnimočnú diplomovú prácu v akademickom roku 2013/14. Odborná komisia v tomto roku 
vyhodnotila ako najlepšiu prácu Ing. Juraja Kostolanského s názvom Analýza evolúcie zdrojových 
textov s využitím abstraktných syntaktických stromov pod vedením Ing. Petra Lacka, PhD. Cena bola 
udelená v rámci slávnostného udeľovania cien najlepším študentom FIIT STU na Medzinárodnom dni 
študentov. 
  
Prijímatelia daru: Juraj Kostolanský – autor diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 1 700 EUR 
a Peter Lacko – vedúci diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 350 EUR. 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky. 
 
 
3) Cena Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2014 
 
Nadácia Tatra banky už od roku 1996 každoročne oceňuje osobnosti, ktoré svojím dielom v 
poslednom roku prispeli k rozvoju slovenského umenia či už vo filme, v literatúre, hudbe, na 
divadelnej scéne alebo vo výtvarnom umení. Za 18 rokov od vzniku ocenenia Nadácia ocenila 74 
etablovaných osobností a 30 mladých tvorcov. Od roku 2008 je navyše v každej uvedenej kategórii 
udeľovaná špeciálna cena Mladý tvorca, ktorú získava mladý umelec aktívne pôsobiaci v niektorej 
umeleckej oblasti.  
  
Cenou, ako aj symbolom pocty je bronzová soška Múzy od slovenského sochára a výtvarníka Daniela 
Brunovského vytvorená špeciálne na túto príležitosť. Výherca taktiež dostane finančnú odmenu vo 
výške 6 639 EUR za hlavnú cenu a 3 319 EUR za ocenenie Mladý tvorca. 
  
Porota určuje nominácie na základe odporúčaní Akadémie, pričom členom Akadémie sa môže stať 
každý laureát Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. V súčasnosti má Akadémia 76 členov. 
  
Členmi poroty v roku 2014 boli Eva Borušovičová, Ondrej Šulaj, Tatiana Pauhofová, Martin Huba, 
Peter Michalica, Matej Drlička, Viliam Klimáček, Monika Kompaníková, Dorota Sadovská a Daniel 
Fischer. Predsedom poroty je Igor Vida, ktorý je taktiež predsedom Správnej rady Nadácie Tatra 
banky. V kategórii hlavná cena porota nominovala nasledujúcich umelcov: 
  
•   Audiovizuálna tvorba, film, TV: Ladislav Kaboš, Katarína Kerekesová, Patrik Lančarič  
•   Divadlo: Eugen Gindl, Michal Vajdička, Jozef Vlk 
•   Hudba: Marek Piaček, Miki Škuta, Juraj Valčuha  
•   Literatúra: Jaroslava Blažková, Jana Juráňová, Stanislav Rakús 
•   Výtvarné umenie: Miroslav Cipár, Stano Filko, Martin Kollár 
  
Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2014 získali: 
  
Audiovizuálna tvorba, film, TV: Katarína Kerekesová za réžiu a scenár TV seriálu Mimi a Líza pre RTVS  
Originálny animovaný seriál Mimi a Líza konfrontuje svet vidiaceho dievčatka so svetom nevidiaceho 
dievčatka, ktoré na spoločných výpravách za dobrodružstvom zisťujú, že pohľad na svet nie je vždy 
rovnaký. Vtipné príbehy plné fantázie poukazujú na potrebu vzájomnej tolerancie a spolu s 
invenčnou réžiou a netradičným výtvarným spracovaním sú pre detského diváka silným 
emocionálnym zážitkom. 
  
Divadlo: Michal Vajdička za réžiu predstavenia Láskavé bohyne, Činohra SND  
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Divadelná inscenácia o holokauste a koreňoch nacizmu prezentuje pohľad pravicového extrémizmu a 
jeho aktérov, ktorí sa zúčastnili na masovej genocíde počas 2. svetovej vojny. Prestížnymi oceneniami 
ovenčený román Jonathana Littella prináša režisér v pôsobivom dramatickom stvárnení so 
špičkovými hereckými výkonmi. 
  
Hudba: Juraj Valčuha za dirigovanie koncertu Giuseppe Verdi: Messa da Requiem, Bratislavské 
hudobné slávnosti  
Mladý dirigent interpretoval Verdiho dielo spolu so Slovenskou filharmóniou, SFZ a špičkovými 
vokálnymi sólistami. So zrelým názorom, s inšpiratívnymi gestami a so svojou typickou charizmou 
prenikol do podstaty partitúry svetoznámej zádušnej omše, plnej duchovného rozjímania a operného 
pátosu. Juraj Valčuha v súčasnosti vedie Štátny symfonický orchester RAI v Turíne a hosťuje po celom 
svete. 
  
Literatúra:  Stanislav Rakús za knihu Fáza uvoľnenia, vydavateľstvo Koloman Kertész Bagala 
Knihu významného slovenského prozaika a literárneho vedca tvoria tri prozaické útvary: Fáza 
uvoľnenia, Seminárna práca a Nôž. Jej materiálovým podkladom sú šesťdesiate roky, v ktorých aj 
napriek uvoľneniu pretrvávajú nepriaznivé spoločenské problémy a literatúra sa stále nechápe ako 
umenie. Autorov literárnoteoreticky podkutý text sa vyznačuje intelektuálnou nadstavbou, v ktorej s 
humorom a iróniou viacvrstvovo prezentuje svoju osobitú prácu. 
  
Výtvarné umenie:  Martin Kollár za knihu fotografií Field Trip, vydavateľstvo MACK 
Autor vo svojej dokumentárnej knihe investigatívne zachytáva vyše trojročné obdobie (2009 – 2011), 
ktoré strávil v Izraeli – v krajine, ktorá je jednou z najspornejších geografických zón novodobej 
histórie. Výsledkom je komplexný fotografický denník plný napätia, emócií, drsnej krásy a svojského 
humoru, ktorý metaforicky vystihuje kultúrno-politickú zložitosť súčasnej izraelskej krajiny. 
  
Cenu Mladý tvorca taktiež v piatich kategóriách získali 
•   Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas: Vladislava Plančíková za scenár, réžiu a animáciu filmu 
Horná zem, Febiofest  
Ústrednou témou autorkinho magisterského filmu sú stále aktuálne a tabuizované slovensko-
maďarské vzťahy v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska, ktoré majú svoj pôvod v 
politických rozhodnutiach po 2. svetovej vojne. Výsledkom je koherentný dokument mimoriadny 
autentickými výpoveďami, archívnymi zábermi, animáciou a podmanivo magickou hudbou Jany 
Kirschner.  
  
•   Divadlo: Daniel Majling za dramaturgiu hry Láskavé bohyne, Činohra SND 
Autor v náročnej dramatizácii Littellovho rozsiahleho epického románu esenciálne uchopil základné 
dramatické situácie týkajúce sa genocídy počas 2. svetovej vojny a z fragmentov vedľajších postáv 
vybudoval ucelené a komplexné charaktery s vlastným príbehom. Výsledkom je expresívna inscenácia 
s civilnými dialógmi, ktoré zachytávajú deštruktívny mechanizmus premeny normálneho človeka na 
masového vraha. 
  
•   Hudba: Milan Paľa za autorstvo albumu Slovenské husľové koncerty, vydavateľstvo Hudobný fond  
Mladý husľový virtuóz vo svojej tvorbe sústreďuje pozornosť na slovenských autorov 20. storočia. Na 
CD nahrávke s hudobným sprievodom Symfonického orchestra slovenského rozhlasu výnimočným 
spôsobom interpretuje diela skladateľov Alexandra Moyzesa, Andreja Očenáša a Dezidera Kardoša. 
  
•   Literatúra: Zuzana Šmatláková za knihu Exit, vydavateľstvo Koloman Kertész Bagala 
Texty debutovej zbierky mladej prozaičky predstavujú podmanivé príbehy so silou autentickej 
výpovede s prvkami mytologických a baladických motívov. Postavy na pozadí magickej atmosféry 
spája túžba po úniku z každodennej reality, prežívajú silné emócie, opúšťajú svojich partnerov, 
doterajší život a hľadajú východisko či únik – exit.  
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•   Výtvarné umenie:  Ivana Šáteková za výstavu Mám tridsať a nemám plán, Galéria Dunaj 
Mladá výtvarníčka sa vo svojej generačnej štúdii ironizujúco zaoberá fenoménom tzv. tridsiatnikov. S 
humorom sebe vlastným pozoruje a skúma generáciu stojacu na pomyselnej hranici novej dospelosti 
a svoje postrehy zaznamenáva do kresieb a dotazníkov. Projekt vo vlastnej koncepcii autorky 
nadväzuje na jej doterajšiu tvorbu, v ktorej dominuje záujem o slovenskú náturu, výstižne 
charakterizovanú výrokom „Nejako bolo, nejako bude“. 
  
Mladý módny tvorca: Nadácie Tatra banky už piatykrát v rámci udeľovania Ceny Nadácie Tatra banky 
za umenie podporila aj vybraného módneho tvorcu, ktorého šaty sa stali súčasťou exkluzívnej 
kolekcie šiat navrhnutých špeciálne na tento večer. Každý rok je autorom šiat nový módny tvorca. 
Prvé šaty k jubilejnému 15. ročníku pochádzali z dielne talentovanej návrhárky Márie Štranekovej. V 
roku 2011 šil šaty pre moderátorku Marcel Holubec. V roku 2012 obliekol múzu večera Adelu 
Banášovú do svojho na mieru šitého modelu Martin Hrča. V roku 2013 šila unikátne šaty Maja 
Božovič. V tomto roku šil šaty Boris Hanečka, ktorý je absolventom Ateliéru keramiky Školy 
úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave (2001) a Ateliéru odevného dizajnu na Vysokej 
škole výtvarných umení v Bratislave (2005). V roku 2007 absolvoval stáž na Vysokej škole 
uměleckoprůmyslovej v Prahe v Ateliéri Josefa Ťapťucha. Po vysokoškolskom štúdiu (2006) sa 
prezentoval svojou kolekciou PS na galavečere Styl Kabo v Brne a taktiež začal spolupracovať s českou 
návrhárkou Liběnou Rochovou. V roku 2007 boli jeho spoločenské modely súčasťou Orange Fashion 
Show. Za posledné dva roky predviedol svoje samostatné autorské kolekcie: na domácej scéne v 
rámci podujatia Fashion Live! (2013, 2014), v zahraničí sa predstavil na Central European Fashion 
Days v Budapešti a na Prague Fashion Weekend v Prahe (obe 2014). V roku 2012 predstavil svoju 
tvorbu v inej polohe – aukciou porcelánových bábik pod názvom Krehkosť bytia. Autor spolupracuje s 
mnohými módnymi tvorcami a odevnými značkami – v roku 2011 uviedol v rámci Orange Fashion 
Show kolekciu večerných šiat vytvorenú s Hanou Převrátilovou a líniu večerných šiat L‘Imperatrice 
Makyta by Boris Hanečka. V roku 2006 získal ocenenie Fashion Talent v súťaži Lifeline a za prínos do 
slovenskej módy za rok 2008 získal ocenenie Dizajnér roka. 
  
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky. 

 
 

4) Cena Správnej rady Nadácie Tatra banky za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu v oblasti 
vzdelávania a umenia  
Správna rada Nadácie Tatra banky udelila cenu za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu v oblasti 
umenia: Petrovi Michalicovi, Adriánovi Rajterovi, Marekovi Leščákovi, Tomášovi Hulíkovi, Slávke 
Civáňovej, Rastislavovi Ballekovi, Marekovi Ormandíkovi, Nine Gažovičovej, Stanislavovi Stankócimu, 
a Kataríne Hubovej. 
 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali 
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky. 
                                                                       ------ 
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3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých. 
 
Ročná účtovná uzávierka za rok 2014 sa nachádza v prílohe k tejto správe. 
                                                                       ------ 
    
4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.    
  
Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke sa nachádza v prílohe k tejto správe. 
                                                                        ------ 
5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch. 
 
Prehľad nákladov za rok 2014 (v celých €) 
 

Účtovný rok 2014 2013 
 

Náklady CELKOM   (r. 38- r. 76 Výkazu ziskov a strát) 475 591 € 543 846 € 

Náklady na poskytnuté verejnoprospešné služby, z toho: 437 806 € 468 114 € 

Mzdové náklady 177 390 € 196 803 € 

Externí dodávatelia služieb 168 130 € 161 502 € 

Nájomné kancelárskych priestorov 16 800 € 22 770 € 

Energie 2 455 € 4 426 € 

Cestovné 5 909 € 14 129 € 

Právne služby, notár a audit 1 858 € 11 554 € 

IT služby, web stránka a webhosting 16 051 € 11 185 € 

Kancelárske potreby 5 351 € 5 169 € 

Telefón a internet 4 430 € 6 516 € 

Reprezentačné 4 878 € 5 331 € 

Poštovné 1 213 € 4 271 € 

Účtovníctvo  0 € 0 € 

Ostatné náklady 33 341 € 24 458 € 

Náklady na správu, z toho: 1 440 € 1 513 € 

Poistenie 977 € 1 116 € 

Bankové  poplatky 463 € 397 € 

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 16741 € 58 256 € 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 0 € 3 534 € 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám, z toho: 
             Ceny ReŠtart 2013/14 
             Študijná cesta komunitnými nadáciami 
             Dar na realizáciu aktivít AFIN 

19 604 € 
6 500 € 

10 622 € 
1 500 € 

12 429 € 
9 000 € 

 
 
                                                                   ------     
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6. Prehľad rozsahu príjmov(výnosov) v členení podľa zdrojov. 
 
PREHĽAD o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2014 
Prehľad výnosov za rok 2014 (v €)  
 

P.č. Zdroj Dar 
(€) 

Príspevok Príjem 
(€) 

Pozn. 

 
1. 
 
 
 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
 
6. 
7. 
8. 
 
 
9. 
10. 
11. 
12. 
 
13. 
 
14. 
 
 
15. 
 
16. 
 
17. 
 
18. 
 
 
19. 
 
20. 
21. 
22. 
 
23. 
 
 
24. 

 
Tržby z predaja služieb CELKOM (administrácia 
grantových programov Nadácie Tatra banky, 
Nadácie Orange, EkoFondu a Nadácie SPP) 
(r. 40 Výkazu ziskov a strát) 
 
Boehringe Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Bratislava 
Dar od spoločnosti Siemens a.s. Bratislava 
Iné dary 
 

Prijaté dary CELKOM (r. 55 VZaS)  

 
Granty na projekt ReŠtart Slovakia 2013: 

- Grant ESET 
- Grant US Embassy 

 
 
Granty na projekt ReŠtart Slovakia 2014: 

- Grant Nadácie Orange 
- Grant Nadácie OSF 
- Grant Nadácia ESET 

 
Granty na projekt Aktívne občianstvo a inklúzia  
 
Cestovné granty 
 
Charles Stewart MOTT FOUNDATION 
 
Grant INSPIRE (ARC Romania) 
 
Grant EUFORI study 
 

Osobitné výnosy z grantov CELKOM (r. 56 VZaS) 

 

Prijaté príspevky od iných organizácií (r. 68 VZaS) 

 
Príspevky z podielu zaplatenej dane (príjem 2013, 
výnos 2014) 
Príspevky z podielu zaplatenej dane (príjem 2014, 
výnos 2014) 
Príspevky z podielu zaplatenej dane (vrátený grant) 
 

Príspevky z podielu zaplatenej dane CELKOM (r. 71 
VZaS) 

 
 
 
 
 
  9 000,00 
  2 300,00 
     918,00    
 

12 
218,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

256 
324,46 

 
 
 
 
 
 
 
  6 500,00 
  2 000,00 
  4 500,00 
   
 
16 837,54 
  2 303,16 
10 443,24 
  4 091,14 
 
17 543,74 
 
       63,25 
 
99 138,31 
 
  1 153,88 
 
  6 322,50 
 

147 559,2
2 

 

    
7 453,16 

 
17 230,67 
     259,68 
     106,40 
 

17 596,75 
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25. 
 
26. 
27. 
28. 
 
 
 
29. 
 
 
30. 

 
 

Dotácie (r.73 VZaS) 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti 
 

Prijaté úroky z vkladov a pôžičiek 
Kurzový zisk 
Výnosy z finančného majetku (úrok z pôžičky) 

 
 

Výnosy CELKOM 

 

Výnosy CELKOM (r. 74 Výkazu ziskov a strát) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
218,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      0,00 

 
 
 
 

 

36 421,91 

 
 
36 421,91 
 

       19,04 
         2,75 
       23,69 

 
 

465 
400,98 

   
 

477618,9
8 

    

 
                                                                               ------- 
7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie. 
 
Prehľad najdôležitejších častí MAJETKU 
 
Dlhodobý nehmotný majetok 

Názov DHIM Suma € 

Software 1 394,14 € 

SPOLU 1 394,14 € 

 
 
Dlhodobý odpisovaný majetok – prístroje a zariadenia 

Názov DHIM Suma € 

Laserová tlačiareň Canon 1 772,24 € 

Telefónna ústredňa 2 390,59 € 

Zabezpečovacia signalizácia 1 513,28 € 

Notebook MacBook 1 921,85 € 

SPOLU 7 597,96 € 

 
 
Dlhodobý odpisovaný majetok – dopravné prostriedky 

Názov DHIM 
 

Suma € 

Darované auto Škoda Octavia 8 393,81 € 

SPOLU 8 393,81 € 

 
 
Dlhodobý finančný majetok 

 
Počiatočný stav 
1.1.2014 

Konečný stav 
31.12.2013 

Pôžičky 2 375,00 € 1625,00 € 
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Dlhodobý finančný majetok  
(vklad do Nadácie Centra pre filantropiu) 

        6 638,00 € 6 638,00 € 

SPOLU  9 013,00 € 8263,00 € 

 
Prehľad pohľadávok  

Počiatočný stav 
1.1.2014 

Konečný stav 
31.12.2014 

Pohľadávky z obchodného styku 
  Dlhodobé (kaucie a zábezpeky 
nájomné) 
  Krátkodobé (odberatelia faktúry) 

 
4 561,18 € 

34 369,01 € 

 
4 561,18 € 

21 308,56 € 

Ostatné pohľadávky 
  Dlhodobé 
  Krátkodobé SPOLU, z toho: 
                    Grant Ekopolis 
                    Grant  OSF 
                    Úrad Splnomocnenca vlády 
prerozvoj občianskej spoločnosti 
                    Iné pohľadávky 

 
0,00 € 

30 589,66 € 

 
0,00€ 

46 323,83 € 
3 997,80 € 

18 900,00 € 
23 421,91 € 

 
4,12 € 

SPOLU pohľadávky 69 519,85 € 72193,57 € 

 
 
Prehľad finančných účtov  

Počiatočný stav 
1.1.2014 

Konečný stav 
31.12.2014 

Pokladňa a ceniny      3 262,92 €      2564,29 € 

Bankové účty 221 150,90 € 173 556,13 € 

SPOLU  224 413,82 € 176 120,42 € 

 
                      
Prehľad najdôležitejších VLASTNÝCH a CUDZÍCH ZDROJOV krytia majetku 
 
Vlastné zdroje 

 2014 2013 2012 

Základné imanie 8460,20 € 8 460,20 € 8 460,20 € 

Fondy zo zisku  
(Akumulované VH do r. 2014) 

202 109,44 € 
221 891,90 € 190 584,30 € 

Výsledok hospodárenia  2 028,45 € -19 782,46 € 31 307,60 € 

Vlastné zdroje SPOLU 212598,09 € 210 569,64 € 230 352,10 € 

 
 
Záväzky 

 
Počiatočný stav 

k 1.1.2014 
Konečný stav 
k 31.12.2014 

Záväzky so Sociálneho fondu 275,17 € 380,41 € 

Záväzky z obchodného styku (dodávatelia) 16 850,22 €  6 118,78 €  

Záväzky voči zamestnancom 10 537,73 € 8 293,67 € 

Záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným 
poisťovniam 

6 213,30 € 5 125,56 € 

Záväzky voči Daňovému úradu 1 560,93 € 1 113,23 € 
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                                                                    -----      
8. Zmeny  a nové  zloženie  orgánov  neziskovej  organizácie, ku ktorým  došlo v priebehu roka. 
 
V Správnej rade ani v iných orgánoch neziskovej organizácie došlo v roku 2014 k týmto zmenám: 
 
Zmena riaditeľa: 
Mgr. Boris Strečanský bol do 30.6.2014 riaditeľom Centra pre filanropiu n.o. Dňa 1.7.2014 bola do 
registra neziskových organizácii zapísaná riaditeľka: Mgr. Zuzana Thullnerová  
 
Zmena členov správnej rady: 
25. 3. 2014 odstúpila z pozície členky správnej rady Mgr. Zuzana Thullnerová. 
1. 7. 2014 bol Mgr. Boris Strečanský, prijatý novým členom správnej rady. 
 
                                                                               ------ 
9. Ďalšie údaje určené správnou radou. 
 
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť uvedené vo Výročnej správe za rok 2014.  
                                                                                      ------ 
 
10. Vyjadrenie dozornej rady. 
 
 Dozorná rada preskúmala hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky. 
 
                                                                    

      
V Bratislave, dňa 25.5.2015 

 
 
 

   
 

Mgr. Zuzana Thullnerová, riaditeľka 
vypracovala  Výročnú správu 

 

Mgr. Kristína Miškovská 
účtovníčka 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Marcel Zajac, 
predseda správnej rady 

 
 
 
 
 
 

Ing. Caroline Lišková, PhD., 
    Členka dozornej rady 

                                                                                 


