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1. Úvod – O Centre pre filantropiu n.o.

Nezisková  organizácia:  Centrum pre filantropiu n.o.
so sídlom: Baštová 5, 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. 

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.
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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.

2. Prehľad  činností  vykonávaných  v  roku  12015.

I.  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

3. Výskumný projekt s Nadáciou ERSTE
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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 deväťdesiatych 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. 2015 Centrum pre filantropiu n.o. administrovalo stránku
cfpracticelab.org, ktorá obsahuje informácie a znalosti určené pre pracovníkov a členov správnych rád
komunitných nadácii, ktorí sa zúčastnili v minulosti študijných ciest, na ktorých participovalo Centrum
pre  filantropiu.  Zároveň  CpF  n.o.  pripravovalo  v  r.  2015  projekt  v  spolupráci  s  Bundersverband
Deutscher  Stiftungen  z  Berlína,  Nemecko,  na  vytvorení  strešnej  iniciatívy  v  Európe  venujúcej  sa
rozvoju hnutia komunitných nadácii pod názvom ECFI. Na tomto projekte bude CpF n.o. v roku 2016
participovať v roli partnera zabezpečujúceho vzdelávacie aktivity v oblasti výmeny skúseností z praxe
komunitných nadácii (peer learning). 

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 2015. V priebehu času sme projekt prispôsobovali a upravovali, aby vyhovoval slovenským
podmienkam. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE 
1. Vyhlásenie Súťaže – 1.12.2015
2. Uzávierka prihlasovania projektov – 20.2.2015
3. Vyhlásenie víťazov postupujúcich do finále – 28.2.2015
4. Príprava crowdfundingových kampaní – 1. – 16. 3.2015
5. Hack Camp - Spracovanie súťažných projektov do prototypov – 13. – 15. marec 2015
6. Spustenie crowdfundingových kampaní – 16.3.2015 
7. Ukončenie crowdfundingových kampaní – 19.4.2015
8. Vyhlásenie konečných víťazov na záverečnom ReGala podujatí – apríl 2015

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
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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.

Výsledky súťaže ReŠtart:

P.č
.

Názov organizácie 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

3) Výskumný projekt s Nadáciou ERSTE

Výskumný  projekt  Nadácie  ERSTE,  zameraný  na  zhodnotenie  vplyvu  podpory  rozvoja  občianskej
spoločnosti prostredníctvom finančného mechanizmu 2% podielu zaplatenej dane, zo skúseností z
Maďarska, Litvy, Poľska, Slovenska a Rumunska.

V súčasnej dobe, takmer dvadsať rokov po zavedení 2% mechanizmu v Maďarsku, je potrebné kriticky
zhodnotiť jeho hodnotu a vplyv  na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti v jednotlivých krajinách
ako aj vo vývoji filantropickej kultúry v dlhodobejšej perspektíve.

Hlavným  cieľom  12  mesačného  výskumu  bolo  zmapovanie  poznatkov  z  krajín,  ktoré  už  majú
niekoľkoročné skúsenosti  z  finančného mechanizmu 2%, t.j.  Maďarsko, Litva,  Poľsko,  Rumunsko a
Slovensko.  Výskum tiež  čerpal  zo  skúseností  krajín,  ktoré  mechanizmus  2% nemajú,  ale  prejavili
záujem o jeho implementáciu, t.j. Česká republika, Estónsko, Ukrajina.
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Projekt je realizovaný medzinárodným tímom výskumníkov pod koordináciou Dr. Marianne Török a
Borisom Strečanským.
Výsledky tejto štúdie budú dispozícii verejnosti, darcom ale aj tvorcom verejných politík  v krajinách,
ktoré v súčasnej dobe používajú mechanizmus 2%, ale aj v iných krajinách, ktoré hľadajú inovatívne
spôsoby financovania z verejných zdrojov smerom k občianskej spoločnosti.

Výsledkom výskumu je hodnotiaca správa z jednotlivých krajinách, v anglickom jazyku.

II.  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 2015 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) Ľudia ľuďom - projekt internetového darcovstva
4) Easy giving – projekt podpory pravidelného darcovstva a 
5) DARUJME  - on-line systém na podporu fundraisingu MNO
6) Verejné zbierky
7) Nadácia Centra pre filantropiu

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

Web stránku Centra pre filantropiu priebežne 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.

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
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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
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). 
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3) 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  Ľudia  ľuďom (premenovaná z:
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 Ľudia ľuďom, 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
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.

4) Easy giving – projekt podpory pravidelného darcovstva
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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.

5) DARUJME  - on-line systém na podporu fundraisingu MNO

V  rámci  tejto  aktivity  podporujeme  vnútorný  rozvoj  neziskových   mimovládnych organizácií  cez
službu DARUJME,  ktorá  otvára  neziskovým  organizáciám  bránu  do  sveta  on-line  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.

Od roku   2014  funguje  na  DARUJME.sk  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.

Rok 2015 bol pre DARUJME.sk už tretím kompletným rokom (systém sme spustili v novembri 2012). 
V roku 2015 bolo do projektu zapojených 112 mimovládnych organizácií, ktorým systém DARUJME
pomohol získať 17054 darov v celkovej sume 318 962 € eur. Centrum pre filantropiu, v roku 2015
poskytlo 14 školení ktoré naučilo so systémom DARUJME pracovať viac ako 70 účastníkov. Cieľom
školení, je získať základy on-line fundraisingu a komunikácie s podporovateľmi.

V  roku 2015 bolo vidieť  výrazný nárast  pravidelných darov,  pričom až dve z  troch transakcií  boli
naviazané na pravidelný dar. Suma darov z pravidelných transakcií bola približne tretina z celkovej
sumy získanej v roku 2015. Nárast množstva pravidelných darov je jednoznačným trendom a dokazuje
to, že mnohé šikovné organizácie sa naučili komunikovať dôležitosť pravidelnej podpory, ktorá prináša
stabilitu a dlhodobú udržateľnosť ich práce.

Našim  partnerom je darcovský portál ĽudiaĽuďom.

7

http://www.darujme.sk/
http://www.darcovstvo.sk/


6) Verejné zbierky

Verejné  zbierky  (VZ) patria  k  tradičným  a  dôležitým  nástrojom  filantropie.  Prevádzkujeme  web
stránku http://www.verejnezbierky.sk/
Tento projekt vznikol s cieľom pomôcť sprehľadniť orientáciu medzi organizáciami, ktoré vykonávajú
verejné zbierky. Verejné zbierky majú u nás bohatú históriu a tešia sa veľkej popularite. V roku 2012
sa iba vďaka desiatim najväčším verejným zbierkam podarilo vyzbierať takmer 4 milióny EUR. Vďaka
nim  môžu  neziskové  organizácie  pomáhať  napríklad  deťom  v  núdzi,  ľuďom  so  zdravotným
postihnutím,  uskutočňovať  programy  rozvojovej  pomoci  v  zahraničí  či  pomáhať  pri  obnove
historických pamiatok.

Posilnenie transparentnosti

V súčasnosti platný zákon č. 63 z roku 1973 je už natoľko zastaraný, že neodráža potreby dnešnej
doby. Celú kontrolu nad výnosmi zbierok ako aj ich použitím necháva na štát a bežný občan sa len
ťažko dopátra ku konkrétnym informáciám o tom ako boli financie zo zbierky použité.
Súčasný  zákon  neurčuje  organizáciám  povinnosť  zverejňovať  podstatné  údaje,  ktoré  by  bežným
ľuďom uľahčili rozhodovanie o poctivosti konania zbierky. 
Renomované, transparentné a známe organizácie však aj napriek tomu aktívne na svojich webových
stránkach sprístupňujú informácie, akými sú napríklad detailná výročná správa, ktorej súčasťou je aj
finančná  správa,  informácie  o  spôsobe  a  mieste  konania  pouličnej  verejnej  zbierky,  výnosoch  a
nákladoch zbierky, použití získaných financií a podobne. 
A práve takéto konanie sme sa rozhodli verejne hodnotiť. Posudzovať kvalitu zverejnených informácií,
spôsob informácie a komunikácie s verejnosťou, celkové aktivity organizácií. Zisťujeme, či organizácie
zverejňujú mená štatutárov a kontaktné údaje, štruktúru fungovania alebo či za organizáciou stoja
verejne známe a dôveryhodné osobnosti. No nakoniec vždy zostane na zdravom rozume každého z
nás,  aby  posúdil,  či  vhodená  minca  do  pokladničky,  ktorú  na  ulici  drží  reprezentant  niektorej  z
organizácií vykonávajúcej pouličnú verejnú zbierku bude využitá na deklarovaný účel.

O hodnotení

Cieľom tohto webu nie je primárne ukázať prstom na nepoctivé organizácie. Transparentné konanie
nie je povinnosťou, ale dobrovoľným počinom organizácie, ktorá si tak chce budovať dobré meno a
dôveru u darcov. Takéto konanie v hodnotení získa najvyšší počet bodov.
Hodnotitelia sa prioritne venujú organizáciám, ktoré vykonávajú tzv. pouličné verejné zbierky, teda
zbierku do prenosných pokladničiek. Práve pri tomto druhu zbierky je totiž najdôležitejšia poctivosť,
dôslednosť a transparentnosť organizácií a nimi zavedenom kontrolnom systéme spočítavania darov.
Údaje v databáze na tejto stránke sú čerpané z registra verejných zbierok Ministerstva vnútra SR. 

Nanešťastie samotný register je skôr iba informatívny a vykazuje mnohé nedostatky. Informácie v
ňom sú často nepresné, zverejnené s veľkým oneskorením či  nie sú zverejnené vôbec. My sa ich
budeme snažiť čiastočne dopĺňať a aktualizovať.
V  našej  databáze  organizácií  a  verejných  zbierok  nájdete  aj  organizácie,  ktoré  budú  dlhodobo
označené ako „nehodnotené“. Spravidla pôjde o organizácie, ktoré nevyužívajú prenosné pokladničky
a prijímajú dary v rámci verejnej zbierky spôsobom, ktorý umožňuje dodatočné odsledovanie prijatia
daru (prevod na účet,  SMS/DMS, platba kartou a podobne).  Preto ich hodnotenie nepredstavuje
prioritu.

Metodika hodnotenia
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Hodnotitelia posudzujú 5 základných okruhov pričom pri každom môže organizácia získať od 0 do 4
bodov.  Niektoré  okruhy  sú  tvorené  viacerými  časťami  a  výsledný  počet  bodov  sa  tak  načíta  z
celkového priemeru získaných bodov.
Okruhy:

● Existencia a kvalita výročnej správy a audit účtovníctva
● Webové sídlo
● Transparentnosť organizácie (zverejňovanie informácií)
● Verejná známosť a referencie
● Spôsob vykonávanie verejnej zbierky

Hodnotenie sa stáva verejne prístupné v prípade, že jednu organizáciu ohodnotia minimálne dvaja
hodnotitelia. Výsledok predstavuje priemer všetkých hodnotení.

7) 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.

III. Spolupráca s firemnými partnermi v oblasti rozvoja a podpory 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 2015:

Partneri
Počet spoločne
realizovaných

programov

Počet
prijatých
žiadostí

Počet
podporených

žiadostí

Poskytnutá
suma

Počet
posudzovateľov

Nadácia Orange 10 1864 786 707 152,30 € 52
Nadácia SPP 10 1495 357 1 412 065 € 73
Nadácia Tatra banky 13 767 352 616 267,85 € 56
Spolu: 33 4126 1 495 2 735 485,15 € 184

Rámcová špecifikácia poskytovaných služieb nadáciám:
CpF je partnerom pri procese tvorby stratégie nadácie, 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.

Spolupráca na príprave stratégie nadácie:
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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 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
doručených žiadostí o podporu, podpora SR, podpora správcu, ...)

- Ostatné aktivity (príprava výročnej správy, komunikačné potreby ...)

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  2015  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. Grantové programy
2. Program Špeciálne príležitosti
3. Dlhodobé partnerstvá
4. Cena Nadácie Orange 
5. Fond pre sociálne slabých a chorých

výsledky činnosti  v roku 2015:

Celková suma vyčlenená na verejnoprospešné účely 707 152,30 €
Počet zrealizovaných grantových programov 7
Počet prijatých žiadostí  v rámci grantových programov 1864
Počet podporených projektov v rámci grantových programov 716
Počet podporených projektov organizácií nad rámec grantových programov 40
Počet podporených žiadostí jednotlivcov nad rámec grantových programov 79
Počet  organizácií  ocenených  v  rámci  Ceny  Nadácie  Orange  za  rok  2014 11
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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 Municipality
4. Nadačný fond SPPoločne

Otvorené grantové programy Nadácie SPP

Oblasť podpory Názov programu
Počet 
podporených

Podporená 
suma

Rozvoj a ochrana kultúrnych 
hodnôt

Program Obnovme si svoj dom 9 100 000 €

Rozvoj a podpora vzdelávania Štipendijný program  Hlavička 18 30 000 €

Podpora znevýhodnených   
skupín obyvateľstva Program Opora 81 49 240 €

Program podpory jednotlivcov v
núdzi

22 30 000 €

Podpora charitatívnych a 
filantropických aktivít

Zamestnanecký grantový             
program

46 39 600 €

Regionálny a komunitný rozvoj
Nadačný fond Municipality 
Program podpory komunít – 
Nafta

52 159 250 €

Nadačný fond Municipality 
Program Municipality

18 125 343 €

Nadačný fond Municipality 
Spolupráca so samosprávami

10 99 874,75 €

Nadačný fond SPPoločne 39 200 000 €

SPOLU: 295 833 307,75

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,
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majú  celoslovenskú  pôsobnosť,  prípadne  modelový  charakter  vo  svojom  regióne  a  prinášajú
konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. 
Za rok 2015 Nadácia SPP podporila 62 subjektov v celkovej hodnote 578 757 eur.

Oblasť podpory Počet podporených Podporená suma
Ochrana zdravia 19 168 000 €
Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva 7 71 857 €
Rozvoj a podpora vzdelávania 9 65 900 €
Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt 17 152 500 €
Podpora charitatívnych a filantropických 2 2 000 €
Komunitný a regionálny rozvoj 6 18 500 €
Životné prostredie 2 100 000 €
SPOLU: 62 578 757 €

Nadačný  fond  Municipality bol  zameraný  na  podporu  interných  programov.  Z  nadačného fondu
Municipality  bolo  v  roku 2015 poskytnutých 80 príspevkov  v  celkovom objeme prostriedkov  384
467,75 €. 

Nadačný fond SPPoločne 
Nadácia SPP vytvorila Nadačný fond SPPoločne zameraný na podporu verejnoprospešných aktivít na
území  Slovenskej  republiky.  Z  nadačného  fondu  SPPoločne  bolo  v  roku  2015  poskytnutých  39
príspevkov v celkovom objeme prostriedkov 200 000 €. 

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.

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:

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
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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. 

výsledky činnosti  v roku 2015:

Celková suma vyčlenená na verejnoprospešné účely 670 936,77 €
Počet zrealizovaných grantových programov 11
Počet prijatých žiadostí  v rámci grantových programov 718
Počet podporených projektov v rámci grantových programov 303
Počet podporených projektov organizácií nad rámec grantových programov 23
Počet ocenených v rámci Ceny Nadácie Tatra banky 26
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IV. 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 2015:

1. e-Školy pre budúcnosť 2015/2016

2. Štipendium pre znevýhodnených 

3. Darujte Vianoce 

4. Fond pre sociálne slabých a chorých

5. Šanca pre váš región 

6. Zamestnanecký grantový program 

7. Grantový program pre predajcov

8. Grantový program pre optimistov

9. Program Špeciálne príležitosti
10. Program Partnerstiev

11. Štipendijný program Hlavička

12. Program Obnovme si svoj dom

13. Program Opora

14. Program podpory jednotlivcov v núdzi

15. Zamestnanecký grantový program

16. Nadačný fond Municipality: Program podpory komunít – Nafta

17. Nadačný fond Municipality: Program Municipality

18. Nadačný fond Municipality: Spolupráca so samosprávami

19. Nadačný fond SPPoločne

20. Grantový program Dobré srdceTB

21. Grantový program Kvalita vzdelávania

22. Grantový program Vedieť viac

23. Grantový program Študenti do sveta

24. Grantový program E-Talent
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25. Grantový program Business Idea

26. Grantový program Prvá pomocTB

27. Grantový program Viac umenia
28. Grantový program Viac dizajnu

29. Grantový program Stredoškoláci do sveta
30. Grantový program Viac pre regióny

Špecifikácia jednotlivých grantových programov

1) e-Školy pre budúcnosť, 2. ročník

Prerozdelená suma: 50 000 €
Počet predložených projektov: 141
Počet podporených projektov: 50

Ciele  programu:  podporiť  projekty  základných  a  stredných  škôl  a  spolupracujúcich  mimovládnych
organizácií  zamerané na zvýšenie miery informovanosti o nástrahách komunikačných technológií u
žiakov a študentov a  ich  bezpečného a zodpovedného používania 

Grantový program je špecifický svojím tematickým zameraním. Napriek náročnosti problematiky nás
teší nárast prijatých projektov oproti roku 2014 a to až o 80 %. 

O finančný príspevok sa mohli uchádzať základné, stredné školy alebo mimovládne organizácie, ktoré
pôsobia v oblasti  vzdelávania a spolupracujú so školami.  Základné školy,  podobne ako v minulom
roku, predložili viac ako polovicu projektov.

Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
Martin Kríž – odborník na vzdelávanie
Mária Šimčáková-Tóthová – odborná garantka programu e-deti
Peter Halák – Indícia, n.o.
Andrea Cocherová – Nadácia Orange
Andrea Tóthová – Živica, n.o., ZŠ Narnia
Jana Dulinová – psychologička, odborníčka v programe e-deti

Príklad podporeného projektu:
Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka so Základnej školy J. A. Komenského vo Veľkom Mederi, na 
hodinách informatiky a slovenského jazyka v projekte Digitálne stopy v školskom roku 2015/2016 
vytvoria prezentácie, aplikácie a letáky o digitálny stopách, ktoré zanechávame, prevencii  
predchádzania rizikového zdieľania a pomoci v prípade negatívnych prejavov. Hlavnou cieľovou 
skupinou sú žiaci druhého stupňa základných škôl v meste, stredných škôl (OA a gymnázium), rodičia a
ostatní záujemcovia o prevenciu bezpečného surfovania a zdieľania informácií o sebe. Vytvorené 
aplikácie pre smartfóny sú zdieľané na internete. Propagácia žiackych prác a propagačných materiálov
je zabezpečená na internete, v miestnej tlači, na miestnych školách a médiách. 
Názov podporeného projektu: Digitálne stopy
Realizátor: Základná škola J. A. Komenského vo Veľkom Mederi

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Orange.
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2) Štipendium pre znevýhodnených, 10. ročník

Prerozdelená suma: 5 500 €
Počet predložených projektov: 12 
Počet podporených študentov/tiek: 11

Ciele  programu:  zlepšovať  prístup  študentov  stredných  a  vysokých  škôl  s  ťažkým  zdravotným
postihnutím k vzdelaniu, prispievať k ich sociálnej inklúzii prostredníctvom podpory vzdelávania

Program  Štipendium  pre  znevýhodnených  funguje  od  roku  2006.  V  posledných  rokoch  nejde  o
otvorený grantový program pre širokú verejnosť. Poskytujeme štipendium tým, ktorých sme podporili
v predchádzajúcich ročníkoch programu. Žiadosti sú hodnotené zástupcami Centra pre filantropiu,
n.o. Mnohých študentov so znevýhodnením sprevádzame od strednej školy a aj vďaka našej podpore
im pomáhame úspešne absolvovať štúdium. 

Všetkých  11  podporených  študentov  študuje  na  slovenských  vysokých  školách.  Päť  študentov  z
podporených žiadateľov ukončí v roku 2016 štúdium II. stupňa vysokoškolského vzdelania a 2 študenti
I. stupeň vysokoškolského vzdelania, veríme že úspešne. 4 študenti by mali v štúdiu pokračovať aj v
ďalších rokoch.

Od roku 2006 sme celkovo podporili 441 žiadateľov, pričom pre študentov stredných škôl bola celkovo
od roku 2006 prerozdelená suma 106 826 € a medzi študentov vysokých škôl 129 443 €..

Príklad podporeného projektu:
Tatiana  Grečmalová  ukončila  v  minulom  školskom  roku  1.  stupeň  vysokoškolského  štúdia  na
Slovenskej poľnohospodárskej  univerzite v Nitre.  Momentálne pokračuje na 2.stupni inžinierskeho
štúdia v SPU Nitra na Katedre Agrochémie a výžive rastlín. Napriek svojmu hendikepu, pohybuje sa
pomocou dvoch barly, má záujem prehlbovať svoje znalosti a tiež sa zdokonaľovať v anglickom jazyku,
preto si podala žiadosť na účasť v programe ERAZMUS. Jej žiadosť bola úspešná a aktuálne študuje 6
mesiacov na univerzite vo Varšave. Finančné prostriedky zo získaného štipendia použije najmä na
úhradu cestovných nákladov, ubytovanie, stravu a študijné materiály. 
„Určite všetky moje predsavzatia chcem zvládnuť, nemôžem a nechcem sa vzdať, aby som mohla byť
svojím vzdelaním rovnocennou osobou pri uplatňovaní sa v spoločenskom živote. Chcem sa ďalej
vzdelávať, študovať cudzí jazyk. V budúcnosti by som rada svoje vedomosti podala ďalej tak, aby som
bola prínosom pre ostatných.“

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Orange.

3) Darujte Vianoce, 14. ročník

Celková prerozdelená suma (vrátane daru spoločnosti Orange): 144 096,10 €*
Počet predložených žiadostí: 673
Celkový počet podporených žiadostí: 383** 

* výška prerozdelenej asignácie predstavovala 60 000 €
** z toho 364 žiadostí podporených z prostriedkov podielu zaplatenej dane

Ciele programu: podporiť vzájomnú pomoc medzi ľuďmi, princíp individuálnej filantropie a občianskej
angažovanosti  a  to  prostredníctvom  splnenia  snov  tých,  ktorí  nemajú  možnosť  prežiť  krásne  a
bezstarostné Vianoce a takto prispieť k zmierneniu neľahkého osudu ľudí v núdzi
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14. ročník grantového programu Darujte Vianoce bol mimoriadne úspešný vo viacerých superlatívoch
– najviac predložených žiadostí v histórií programu, najviac podporených žiadostí, najväčšia celková
prerozdelená suma. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Počet 
predložených 
projektov

128 217 475 289 256 243 202 225 363 569 478 495 503 673

Počet 
podporených 
projektov

48 72 204 90 99 101 100 140 175 177 227 238 334 383

Percentuálna 
úspešnosť 

38% 33% 43% 31% 39% 42% 50% 62% 48% 31% 47% 48% 66% 57%

Na priebehu programu spolupracovala Nadácia Orange s Občianskym združením WellGiving. Podpora
žiadostí prebiehala v niekoľkých fázach. V prvej fáze hodnotiaca komisia vybrala 116 žiadostí, ktoré
dostali  okamžitú finančnú podporu v celkovej výške 23 686 €.  Do druhej fázy vybrala hodnotiaca
komisia  248  žiadostí,  ktoré  boli  zverejnené  na  stránke  www.dakujeme.sme.sk a  široká  verejnosť
mohla  prispievať  na  jednotlivé  príbehy  ľubovoľnou  finančnou  sumou.  Nadácia  Orange  venovala
každému príbehu „štartovné“ v  podobe finančného daru 10 –  50 % z  požadovanej  sumy,  a  to  v
celkovej výške 36 314 €. Následne Nadácia Orange pokračovala v znásobovaní darov individuálnych
darcov v pomere 1:1, až do výšky požadovaného príspevku, max. do výšky 300 € na jednu žiadosť.  
Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie Orange a Centra pre filantropiu počas realizácie
programu identifikovala ďalších 19 príbehov, ktoré spĺňali podmienky programu, ale neboli v prvej
fáze podporené. Pre ich akútnosť  sme sa ich rozhodli dodatočne podporiť a na ich realizáciu sme
použili finančný dar od Orangeu v celkovej výške 5 000 €. Akútnosť pomoci ľuďom v núdzi sme stále
priebežne sledovali a 35-im žiadostiam pomohli ďalšími 5 023 € z prostriedkov od Orangeu.
Počas  priebehu  programu  bola  nadviazaná  spolupráca  aj  s  portálmi  www.sashe.sk a
www.modrykonik.sk,  ktoré  sa  takisto  podieľali  na  zbieraní  finančných  prostriedkov  na  konkrétne
príbehy zverejnené na stránke dakujeme.sme.sk. 

Teší  nás,  že  vďaka  alokovaným  prostriedkom  Nadácie  Orange,  daru  spoločnosti  Orange,
spolupracujúcim  organizáciám  a  individuálnym  darcom  prispievajúcim  na  jednotlivé  zverejnené
príbehy sa nám podarilo celkovo rozdeliť 144 096,10 € a podporiť 383 žiadateľov.

Ani v roku 2015 sme nezabudli na ocenenie človeka s veľkým srdcom, ktorý preukazuje dlhodobú
snahu nezištne pomáhať ľuďom v núdzi. Dvanástou laureátkou ocenenia Srdce na správnom mieste,
ktoré v rámci programu Darujte Vianoce každoročne udeľujeme, sa stala pani Alžbeta Zemanová z
Mojmíroviec.  Ako terénna sociálna  pracovníčka  spoznala  nesmierne veľa  rodín,  ktoré  potrebovali
pomoc.  Začala  týmto  rodinám  intenzívne  pomáhať,  a  to  aj  prostredníctvom  programu  Darujte
Vianoce, do ktorého sa zapája už 6 rokov. Jej inšpiráciou je výrok Matky Terezy: „ak nemôžeš pomôcť
všetkým, ak nemôžeš nasýtiť všetkých, tak nasýť jedného“.   

Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
Mária Betáková – programová manažérka Nadácie Orange, Centrum pre filantropiu, n.o.
Martina Jeck – správkyňa dakujeme.sk, vedúca dielne Občianskeho združenia Z dobrých rúk
Kamila Hornáčková – správkyňa dakujeme.sk
Barbora Horváthová – PR manažérka, koordinátorka Móda pomáha
Lucia Hablovičová – majiteľka materskej školy, darkyňa
Mária Šarossyová – vedúca rehabilitačného centra Svetielko
Monika Sasaráková – PR manažérka Unicef, darkyňa
Dáša Czererová – zakladateľka Waldorfskej školy
Lucia  Šicková  –  zakladateľka  viacerých  úspešných  firiem,  darkyňa,  matka  starajúca  sa  o  dieťa  s
postihnutím
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Martina Tvrdoňová – dobrovoľníčka dakujeme.sk
Marika Pšenáková – dobrovoľníčka dakujeme.sk, darkyňa

Príklad podporeného projektu:
Pani Alžbeta Zemanová pomohla viacpočetnej rodine, ktorá žije v skromných sociálnych pomeroch v
Šali. Nemajú to v živote ľahké a túžili zažiť teplo vianočných sviatkov. Potrebovali pomôcť s nákupom
vianočných  potravín,  vďaka  ktorým  si  vykúzlili  hojnosť  štedrovečerného  stola.  Keďže  vykurujú
domácnosť drevom, ktoré už nemali, pani Alžbeta im ho vďaka Nadácií Orange a podpore jej žiadosti
mohla dopriať. Vďaka teplu domova mohli prežiť pokojné vianočné sviatky a nemuseli tráviť zimné
dni v chladnej domácnosti. Rodina sa mohla tešiť aj zo štedrovečerných potravín, ktoré nesmú na
stole chýbať. Pani Alžbeta trávila s deťmi každú voľnú chvíľu a snaží sa im byť psychickou oporou. Ako
sama povedala: „Zaujímavé momenty boli, keď deťom od radosti vyhŕkli slzy šťastia. Bolo to silné, no
krásne. Boli nesmierne vďační.“
Realizátorka: Alzbeta Zemanová

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Orange.

4) Fond sociálne slabých a chorých

Prerozdelená suma: 30 000 €
Počet predložených žiadostí: 139
Celkový počet podporených žiadostí: 79

Ciele  fondu:  poskytovať  finančnú  podporu  ťažko  chorým  jednotlivcom,  ktorých  zdravotný  stav  si
vyžaduje finančne náročnú liečbu a v dôsledku ktorého sa zároveň ocitli v zhoršenej sociálnej situácii

Hodnotiaca komisia
Žiadosti boli posúdené zástupcami jednotlivých spolupracujúcich organizácií a zástupcami Centra pre
filantropiu, n.o.

Nie  sú  nám  ľahostajné  osudy  ľudí  s  vážnymi  zdravotnými  problémami.  Preto  už  od  roku  2008
podporujeme žiadateľov v nepriaznivej situácií a dlhodobo chorých. V roku 2015 nám v efektívnejšom
rozdeľovaní  finančných príspevkov pomáhalo  7  spolupracujúcich organizácií,  ktoré  boli  starostlivo
vybrané na základe ich poskytovaných služieb voči  ľuďom v núdzi.  Dve organizácie zabezpečovali
poskytovanie rehabilitačných programov a 5 organizácií poskytovalo finančné príspevky v max. výške
200  €  na  podporu  skvalitňovania  starostlivosti  o  dlhodobo  chorých  vo  forme  liekov,  vitamínov,
hygienických, zdravotných pomôcok a pod. 

Spolupracujúca organizácia
Alokácia

finančných
prostriedkov

Počet podporených
žiadateľov Účel

Slovenský paraolympijský výbor, 
Paraolympijské motivačné centrum v 
Kováčovej

6 000 € 9 rehabilitačné
programy

Asociácia pomoci postihnutým Adeli 14 000 € 10
Občianske združenie Misia mladých 2 000 € 12 skvalitňovanie

starostlivosti o
dlhodobo chorých vo
forme príspevku do

výšky max. 200 €

Spišská katolícka charita 2 000 € 14
Diecézna charita Rožňava 2 000 € 14
Diecézna charita Žilina 2 000 € 11
Občianske združenie Medzi nami 2 000 € 9
SPOLU 30 000 € 79

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Orange.
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5) Šanca pre váš región, 11. ročník

Prerozdelená suma: 81 500 €*
Počet predložených projektov: 277
Počet podporených projektov: 48

* Počas realizácie programu sme obdržali nevyčerpané finančné prostriedky z projektu  Priestor pre
všetkých vo výške 1,14 €. Tieto prostriedky boli opätovne prerozdelené v rámci programu Špeciálne
príležitosti. Celková prerozdelená suma v rámci programu Šanca pre váš región je 81 498,86 €.

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

Grantový program Šanca pre  váš  región sa  teší  dlhodobej  obľube,  obzvlášť  medzi  mimovládnymi
organizáciami a neformálnymi skupinami občanov. Pozitívnou skutočnosťou je, že program oslovil až
69 % nových žiadateľov, ktorí sa do grantového programu zapojili prvýkrát.  
Zameranie projektov bolo aj v tomto roku veľmi pestré. Najviac projektov bolo tematicky zameraných
na úpravu miest s významom pre miestnu komunitu, úpravu prírodných lokalít či obnovu detských
ihrísk.

Zameranie projektov Počet
projektov

úprava miest s významom pre miestnu komunitu 12
ekológia, úprava prírodných miest 7
detské ihrisko/športovisko 10
Kultúra 5
náučný chodník / osadenie informačných tabúľ 5
vybudovanie drobnej architektúry v prírodnej krajine 5
sanácia pamiatky 2
zachovanie ľudových tradícií 2
Celkom 48

Podobne ako predchádzajúce dva ročníky, aj v roku 2015 mala široká verejnosť možnosť zapojiť sa do
on-line hlasovania o tri najzaujímavejšie projekty spomedzi 10 projektov odporúčaných hodnotiacou
komisiou.  Prostredníctvom on-line  hlasovania  na  facebookovom profile  Nadácie Orange verejnosť
rozhodla o navýšení sumy pre tri projekty s najvyšším počtom hlasov, a to o 500 € pre každý projekt.
Najviac  hlasov  sa  podarilo  získať  neformálnej  skupine  z  Trenčína  –  Ľudia  zo  Zátoky,  ktorí  vďaka
podpore a dobrovoľníkom vybudovali dve menšie štrkové pláže v centre mesta pri rieke Váh. Medzi
víťazov sa ďalej dostalo občianske združenie OZ za! Amfiteáter z Banskej Bystrice a K&F Projekt, o.z. z
Námestova, ktoré vďaka podpore Nadácie Orange dobudovali Open centrum – voľnočasový priestor
pre širokú verejnosť.

Pozornosť sa dostala všetkým 10 projektom, resp. žiadateľom, ktorí postúpili do on-line hlasovania.
Tieto iniciatívy dostali  exkluzívnu možnosť prezentovať svoje projekty a činnosť na multižánrovom
festivale Bažant Pohoda 2015 v Optimistane Nadácie Orange. 

Zaujímavé štatistiky programu Šanca pre váš región
● 2 144 dobrovoľníkov priamo zapojených do projektových aktivít
● 19 281 odpracovaných dobrovoľníckych hodín
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● 1 281 hodín – najviac odpracovaných dobrovoľníckych hodín v rámci projektu Vodná prekážka
nás nezastaví Občianskeho združenia Na kopčeku z Trenčianskych Teplíc

● 400 dobrovoľníkov – najvyšší počet dobrovoľníkov zapojených do projektu Gaudího dielňa 2
Občianskeho združenia Výchova k slobode z Bratislavy 

Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
Ivana Brezinská – OZ Petržalské ihriská, Bratislava
Daniela Danihelová – Komunitná nadácia Bratislava, Bratislava
Beáta Hirt – Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská Bystrica
Milan Zvada – kultúrne centrum Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica
Blanka Berkyová – SPOTs, Košice 2013, Košice
Paulína Urdová – Zelená škola, Košice
Jana Andreasová – Nitrianske dobrovoľnícke centrum, Nitra
Petra Hadžová – Nitrianska komunitná nadácia, Nitra
Světluše Rajnincová – Kultúrne centrum Aktivity Trenčín
Daniel Pavlačka – Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička, Trenčianske Teplice
Valéria Szomolai – Regionálna rozvojová agentúra Šamorín
Martina Kubánová – SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bratislava
Soňa Šuhajová – Komunitná nadácia Modrá Torysa, Lipany
Daniela Bednárová – Združenie obcí Hornej Torysy, Lipany
Jana Mrlianová – Komunitná nadácia Liptov, Liptovský Hrádok
Darina Čierniková – Rada mládeže Žilinského kraja, Žilina

Príklad podporeného projektu:
Projekt Viac aktivít v Záhrade bol zameraný na zatraktívnenie verejného priestoru ovocnej záhrady KC
Záhrada  v  Banskej  Bystrici,  ktorý  slúži  pre  rôznorodé  aktivity  a  podujatia  miestnych  mestských
komunít  a  verejnosti.  Cieľom  projektu  bolo  zdôrazniť  význam  verejného  mestského  života  a
prinavrátiť  ho  naspäť  do  verejných  priestranstiev.  Vďaka  tomuto  projektu  Záhrada  –  Centrum
nezávislej kultúry, n.o. vybudovala petangové ihrisko, oddychové lavičky a letný gril. V rámci projektu
odpracovalo dvanásť dobrovoľníkov sto dobrovoľníckych hodín.
Názov podporeného projektu: Viac aktivít v záhrade
Realizátor: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o.

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Orange.

6) Zamestnanecký grantový program, 12. ročník

Prerozdelená suma: 26 500 €*
Počet predložených projektov: 55
Počet podporených projektov: 24

* Podporený projekt pod názvom  Dajme im priestor nebol zrealizovaný a finančné prostriedky boli v plnej výške 1 600 €
vrátené na účet Nadácie Orange. Tieto prostriedky boli  opätovne prerozdelené v rámci  programu Špeciálne príležitosti.
Celková prerozdelená suma v rámci Zamestnaneckého grantového programu je vo výške 24 900 €.

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.

Program je určený pre všetkých zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko, a. s., ktorí sa zaujímajú
o dianie vo svojom okolí, aktívne prispievajú k uskutočneniu dobrých nápadov a nezištne pomáhajú
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najmä na miestnej a regionálnej úrovni. Napriek poklesu predložených projektov oproti roku 2014,
nás  teší  opakované  zapájanie  sa  niektorých  zamestnancov  do  programu,  pričom  až  95  %
predkladateľov uviedlo spoluprácu s iným subjektom (mimovládna organizácia, samospráva, škola), čo
je dôkazom silnej spolupráce s mimovládnym sektorom a osobnej participácie na riešení tém, ktorým
sa organizácie venujú.
V 12. ročníku programu boli vyššou sumou, až do výšky 2 000 €, podporené projekty, do realizácie
ktorých  sa  zapojili  min.  3  zamestnanci  Orangeu.  Z  celkového počtu  predložených  projektov  bolo
tímom zamestnancov predložených 38 % projektov.

Projekty  boli  zamerané  na  rôzne  cieľové  skupiny,  so  širokým  tematickým  zameraním.  Najviac
projektov bolo cielených na zlepšenie podmienok trávenia času detí z materských škôl a rodín s deťmi,
pričom tematicky najviac dominovala problematika revitalizácie záhrad či parkov.

Podobne ako v  predchádzajúcich ročníkoch,  aj  v  roku 2015 sa  zamestnanci  Orangeu podieľali  na
spolurozhodovaní  o  podpore  vybraných  projektov.  Hodnotiaca  komisia  vybrala  5  inšpiratívnych
projektov spomedzi podporených projektov, ktoré boli zverejnené na intranete Orangeu a za ktoré
mohli zamestnanci hlasovať. Projekt s najvyšším počtom hlasov získal finančnú odmenu 500 € na ďalší
rozvoj projektových aktivít. Víťazom hlasovania sa stal tímový projekt pod názvom Spoznaj, chráň a
zachovaj prírodu Hiadeľskej doliny.

Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
Andrea Ungvölgyi – Orange Slovensko, a.s. 
Ida Dupačová – Orange Slovensko, a.s.
Katarína Musslerová – Orange Slovensko, a.s. 
Katarína Kováčová – Orange Slovensko, a.s. 

Príklad podporeného projektu:
Hiadeľská dolina sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry. Tím zamestnancov, 
nadšencov prírody chcel novovybudovaný chodník dotvoriť informačnými a smerovými tabuľami, 
lavičkami, lávkami a turistickými šípkami, ktoré podporia zážitkovú a náučnú pešiu turistiku. Teší nás, 
že realizáciou projektu sa podarilo zviditeľniť prírodné bohatstvo Hiadeľskej doliny, prehĺbia sa 
znalosti turistov o prírode a krajine, ktorou chodník prechádza, podporí sa medzigeneračné učenie a 
rozšíria sa možnosti pešej turistiky. Priblíženie prírodných hodnôt nízkotatranskej krajiny širšej 
verejnosti poukáže na význam jej ochrany a zachovania pre ďalšie generácie. Finančné prostriedky 
boli použité na výrobu informačných tabúľ, drevo a pomocný materiál.
Názov podporeného projektu: Spoznaj, chráň a zachovaj prírodu Hiadeľskej doliny
Predkladateľ Michal Blaškovič, Miroslav Kútik, Erika Babejová

 Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Orange.

7) Grantový program pre predajcov, 4. ročník

Prerozdelená suma: 9 000 €
Počet predložených projektov: 14
Počet podporených projektov: 11

Ciele programu: prispieť k podpore väčšieho množstva aktivít,  ktoré pomôžu skrášliť  obce, mestá,
sídliská, podporia zbližovanie komunít či podporia aktivity mimovládnych organizácií prostredníctvom
podpory aktívnych zamestnancov predajnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Grantový program pre predajcov je popri Zamestnaneckom grantovom programe ďalšou možnosťou
podpory aktívnych jednotlivcov, s pomocou ktorých môžeme prispieť k realizácii verejnoprospešných
aktivít s cieľom rozvíjať regióny a komunity na Slovensku.
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V rámci zrealizovaných projektov sa do aktivít zapojilo 132 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali 787
dobrovoľníckych hodín. Najviac projektov bolo podporených v Trenčianskom kraji

Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
Lucia Vadovičová – Orange Slovensko, a.s.
Ivana Galová – Orange Slovensko, a.s.

Príklad podporeného projektu:
Počas projektu Hernička pre bzinčatá dobrovoľníci  svojpomocne prebudovali miestnosť poskytnutú
obcou a zriadili  v nej herničku, kde sa môžu deti stretávať a hrať. Veľká časť hračiek bola získaná
zbierkou medzi občanmi obce, prebytočné hračky boli  odovzdané neďalekému detskému domovu.
Počas  realizácie  projektu  prebiehala  spolupráca  s  obcou  a  ECAV (majiteľ  a  nájomca  budovy),  pri
brigádach pomáhali prevažne rodičia detí. Finančné prostriedky boli použité na nákup  farby na steny,
čistiace prostriedky, izolačná fólia, pásky na jej upevnenie a na zariadenie herničky (koberec, detský
nábytok, hračky). 
Názov podporeného projektu: Hernička pre bzinčatá
Predkladateľ: Hana Zamecová

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Orange.

8) Grantový program pre optimistov, 3. ročník

Prerozdelená suma: 29 755 €
Počet predložených projektov: 553
Počet podporených projektov: 110

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  prostredníctvom  jednoduchej
grantovej mechaniky

Snažíme sa na svet pozerať optimisticky a dávať veciam nový zmysel. 

Grantový program pre optimistov si získal svoju obľubu u predkladateľov o čom svedčí stúpajúci počet
predložených projektov. V roku 2015 sme prijali doposiaľ najvyšší počet projektov a to až 553.

Podobne ako v roku 2014, aj v roku 2015 si prvenstvo v počte predložených projektov udržal Žilinský
kraj. Najviac podporených projektov bolo v Banskobystrickom kraji.

V  3.  ročníku  programu  sme  sa  navyše  rozhodli  venovať  zvláštnu  pozornosť  tým  pomáhajúcim
optimistom, ktorých projekty mali potenciál sa rozvíjať, ak sa na ich príprave bude ďalej pracovať.
Snažili sme sa jednotlivcov a zástupcov neformálnych skupín občanov už od začiatku viesť k tomu, aby
sa nespoliehali len na finančnú pomoc, ale aby svoje projekty plánovali a realizovali ako udržateľné, s
ambíciou budúcej sebestačnosti a s výraznejším dopadom na komunitu. Úlohou hodnotiacej komisie
bolo  vybrať  5  najzaujímavejších  projektov  s  potenciálom  ďalšieho  rozvoja.  Zástupcovia  každej
vybranej  organizácie  sa  zúčastnili  celodenného  vzdelávacieho  workshopu  v  oblasti  projektového
manažmentu,  ktorý  sa  uskutočnil  30.  mája  2015  v  nezávislom  kultúrnom centre  Stanica  Žilina  –
Záriečie.  Nosnou  témou  boli  základy  projektového  manažmentu  orientovaného  na  miesto  a
komunitu, mapovanie cieľových skupín, rozdelenie úloh v tíme, časové a finančné plánovanie aktivít.
Lektorkou  workshopu  bola  odborníčka  na  komunitný  rozvoj  Zora  Pauliniová  (PDCS,  o.z.)  a  Igor
Polakovič  (CPF,  n.o.),  odborník  na  fundraising  a  crowdfunding.   Po  vzdelávacích,  konzultačných
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aktivitách a vypracovaní väčšieho projektu bolo všetkých 5 organizácií podporených v celkovej výške 9
755 €.

Názov predkladateľa Názov projektu Podporená 
suma

Kraj

Monika Dlugošová Susedia v akcii 2 000,00 € Košický
Materiná dúška, o.z. Les ani ihrisko nie sú smetisko 1 795,00 € Bratislavský
Ing. Monika Tokajová Záleží nám na rybníku 2 000,00 € Banskobystrický
Peter Mihályi Pre krajšie Blhovce 2 000,00 € Banskobystrický
OZ Šurianski Jazdci Športovo oddychový park Šurany 1 960,00 € Nitriansky
Spolu 9 755,00 €

 
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
Gabika Podmaková – Bratislavské dobrovoľnícke centrum
Marek Adamov – Truc sphérique (Stanica Žilina – Záriečie)
Ivana Brezinská – OZ Petržalské ihriská
Milan Zvada – kultúrne centrum Záhrada – Centrum nezávislej kultúry
Jakub Ptačin – OZ Back-Space
Michal Sládek – OZ Archimera
Jakub Kmeť -  SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Michal Hudák – OZ Východné pobrežie
Blanka Berkyová – SPOTs, Košice 2013
Tomáš Török – Karpatská nadácia
Miroslav Lacko – Centrum pre filantropiu, n.o.
Martina Jánošíková – Komunitná nadácia Bratislava

Príklad podporeného projektu:
Okolie rybníka pri obci Uhorské sa vďaka miestnej iniciatíve premenilo na čistejšie a atraktívnejšie 
miesto na základe diskusie medzi jeho rôznymi užívateľmi. Dobrovoľníci obce v rámci projektu Záleží 
nám na rybníku zveľadili priestor pri miestnom rybníku, vykosili trávu, vyzbierali odpad. Počas štyroch 
mesiacov vyrobili šesť drevených lavičiek, dva stojany na bicykle, šesť odpadkových košov, ktoré 
miestni výtvarníci vkusne vymaľovali, následne všetky prvky osadili do priestoru pri rybníku, 
vybudovali dve ohniská a detskú preliezku. Do aktivít sa zapojilo 35 dobrovoľníkov. Návštevníci 
rybníka pri Uhorskom budú využívať osadené prvky pre oddych a hry. Umiestnením odpadkových 
košov sa zabezpečila podpora ochrany životného prostredia. 
Názov podporeného projektu: Záleží nám na rybníku
Predkladateľ: Monika Tokajová, zástupkyňa neformálnej skupiny občanov

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Orange.

9) Program Špeciálne príležitosti

Prerozdelená suma:  278 944,94 €
Celkový počet podporených projektov: 37 

Ciele programu: podpora jedinečných verejnoprospešných projektov, ktoré napĺňajú víziu nadácie,
avšak svojím charakterom, preferovanou témou, časovým harmonogramom čí finančnou náročnosťou
grantových programov

Program  Špeciálne  príležitosti  otvára  priestor  jedinečným,  verejnoprospešným,  inšpiratívnym
projektom mimovládnych organizácií, ktorým ponúkame možnosť zapojiť sa do tohto samostatného
programu.. V roku 2015 sme celkovo podporili  37 projektov, medzi ktoré sme prerozdelili  celkovú
sumu vo výške 278 944,94 €.
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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:
Jednou z podporených organizácií v rámci programu bolo v roku 2015 aj občianske združenie Nové
školstvo vzniklo v roku 2012 a odvtedy aktívne podporuje a iniciuje odborné a verejné diskusie o
reforme  školstva  na  Slovensku.  Ich  kampaň  Chceme  vedieť  viac  o  budúcnosti  vzdelávania  na
Slovensku prebiehala kontinuálne od januára 2014. Aj v roku 2015 kampaň vytvárala priestor pre
širokú verejnú diskusiu o vzdelávaní,  do ktorej  sa zapojila  nielen odborná, ale aj  laická verejnosť.
Prostredníctvom  pravidelného  týždenného  newslettra  bolo  prinášané  súhrnné  pravidelné
spravodajstvo o kampani a o dianí v oblasti vzdelávania a školstva doma i vo svete pre cca 5000 on-
line adresátov. V rámci kampane bolo zrealizovaných viacero workshopov, odborných konferencií a
diskusií  s  mladými ľuďmi na festivaloch.  V závere  školského roka iniciátori  kampane predstavili  4
správy  o  zisteniach z  reprezentatívneho prieskumu verejnej  mienky o vzdelávaní  na  Slovensku.  V
podobe  Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, ktorý ponúka aktérom vzdelávacej
politiky relevantné zistenia pre koncipovanie reformnej stratégie v oblasti školstva, boli zmapované
predstavy širokej verejnosti o vzdelávaní. Aktivity kampane boli komunikované prostredníctvom webu
a médií. Slávnostné predstavenie Atlasu sa uskutočnilo dňa 30.11.2015 v Bratislave.
Názov podporeného projektu: Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania 
Realizátor: Nové školstvo, o.z.

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Orange.

10) Program Partnerstiev

Počet predložených projektov: 107 
Počet podporených projektov: 62
Vyčlenená suma: 578 757 €

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 2015 Nadácia SPP podporila 62 subjektov v celkovej hodnote 578 757 eur.

Oblasť podpory Počet 
podporených

Podporená suma 
EUR

Ochrana zdravia 19 168 000 €
Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva 7 71 857 €
Rozvoj a podpora vzdelávania 9 65 900 €
Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt 17 152 500 €
Podpora charitatívnych a filantropických aktivít 2 2 000 €
Komunitný a regionálny rozvoj 6 18 500 €
Životné prostredie 2 100 000 € 
SPOLU: 62 578 757 €

O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie SPP.
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Príklad podporeného projektu:
Cieľom  projektu  je  zabezpečiť  odchyt  túlavých  a  zabehnutých  psov  v  meste  Levice  a  priľahlých
obciach,  aby  sa  zvieratá  netúlali,  nekontrolovane  sa  nemnožili,  príp.  neprenášali  choroby  a
neohrozovali obyvateľov. V prípade zvierat bez majiteľa zabezpečuje útulok umiestnenie zvieraťa v
karanténe, stravu, veterinárne ošetrenie a hľadanie nového domova. Okrem toho šíri medzi ľuďmi
osvetu týkajúcu sa problematiky túlavých a nechcených psov na Slovensku. Spolupracuje hlavne so
školami, aby predovšetkým mladá generácia začala vnímať problémy, ktoré sú na Slovensku v oblasti
starostlivosti o spoločenské zvieratá.
Názov podporeného projektu: Zviera nie je vec
Realizátor: OZ Šťastný domov - Happy House

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou SPP.

11) Štipendijný program Hlavička

Počet predložených projektov: 32 
Počet podporených projektov: 18
Vyčlenená suma: 30 000 €

Nadácia  SPP  podporuje  vysokoškolských  študentov,  ktorí  majú  záujem dlhodobo sa  profilovať  vo
zvolenej oblasti a získavať informácie a know-how, ktoré im umožnia v budúcnosti stať sa odborníkmi
a uplatniť sa profesionálne vo svojom odbore.

V  rámci  programu  sme  v  roku  2015  poskytli  štipendiá  na  zahraničné  študijné  pobyty,  stáže  a
výskumné pobyty na európskych vysokých školách 18 študentom v celkovej hodnote 30 000 eur.

Uzávierka  programu  bola  27.4.2015.  Úspešní  žiadatelia  o  štipendium  na  študijné  pobyty  alebo
výskumné stáže získali finančnú podporu do výšky 3 000 €. O podporu sa mohli uchádzať študenti
práva,  ekonómie,  informačných  technológií,  technických  odborov,  prírodných  vied  a  medicíny  s
trvalým pobytom na Slovensku. 

Najviac podporených štipendistov bolo z ekonomických odborov (6) ďalej to boli študenti prírodných
vied (3), štipendisti z odboru právo (3), študenti technických vied (3), študenti medicíny (2) a jeden
štipendista z odboru informatiky. Medzi najpreferovanejšie krajiny na zahraničné štúdium v tomto
roku patrili Veľká Británia a Španielsko.

Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
Mgr. Ivana Brezinská, OZ Petržalské ihriská
Mgr. Boris Strečanský, Senior expert Centrum pre filantropiu, n.o.

Príklad podporeného projektu:
Študent  Lekárskej  fakulty  Univerzity  Komenského  absolvoval  stáž  na  Inštitúte  klinické  a
experimentální medicíny v Prahe, ktorý sa zaraďuje so svojou Klinikou transplantační chirurgie medzi
top európske pracoviská. Väčšinu svojho pracovného času študent strávil na operačných sálach, kde
asistoval,  či  už  v  dvojici  alebo  trojici,  pri  viac  ako  dvoch  desiatkach  zákrokov.  Medzi  tie
najvýznamnejšie  určite  radí  asistenciu  pri  revíziách  svetovo  unikátne  riešenej  auxiliárnej
transplantácie pečene viacero multiorgánových odberov, transplantácie obličiek a pečení,  resekcie
nádorov v brušných oblastiach. Zoznámil sa aj s prácou cievneho chirurga a takisto s administratívnym
a laboratórnym postupom výberu darcov a príjemcov. Študent tak pobytom načerpal nové inšpirácie
a nápady do vlastných výskumných aktivít.
Realizátor: Kamil Kopčík
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Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou SPP.
12) Účasť na grantovom programe Obnovme si svoj dom, ktorý realizovalo Ministerstvo kultúry

SR.

Počet podporených projektov: 9
Vyčlenená suma:  100 000 €

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 2015 poskytla na program 100 000 euro na obnovu 9 kultúrnych pamiatok. 

Príklad podporeného projektu:
V rámci realizácie projektu rekonštrukcia historického objektu Červený kláštor pokračoval Pamiatkový
úrad SR opravou strechy objektu F Kláštora kartuziánov. Objekt má slúžiť ako muzeálna expozícia a
administratívne, sociálne a hygienické zázemie múzea. V 1. podzemnom podlaží sa zachová priestor
kotolne,  avšak  s  novou  technológiou,  na  1.  nadzemnom  podlaží  bude  stála  expozícia  v  plnom
dispozičnom rozsahu,  zrealizuje  sa  bezbariérový  vstup do múzea,  a  na  2.  nadzemnom podlaží,  v
administratívnom priestore dôjde k výmene podlahy za nové dlažby, miestnosti sa vybavia novým
osvetlením a štruktúrovanou kabelážou. Fasádne omietky sa obnovia na poškodených miestach a celá
fasáda sa natrie jednotiacou omietkou.
Názov podporeného projektu: Oprava strechy objektu "F" Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore
Realizátor: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou SPP.

13) Grantový program OPORA 

Počet predložených projektov: 190 
Počet podporených projektov: 81
Vyčlenená suma: 49 240 €

Zámerom  programu  je  podporiť  organizácie  a  inštitúcie  poskytujúce  sociálne  služby  v  tom,  aby
uľahčili ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti. Jeden z efektívnych
nástrojov  na  dosiahnutie  sociálneho  začleňovania  znevýhodnených  skupín  je  tvorba  a  realizácia
Individuálnych  plánov  rozvoja. Individuálny  plán  rozvoja  osobnosti  (IPRO)  je  podrobný  opis
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konkrétnych  potrieb  a  služieb,  ktorý  klientovi  slúži  na  to,  aby  bol  schopný  čo  najsamostatnejšie
fungovať v bežnej spoločnosti. Tento plán by mal zahŕňať aj spôsob akým budú klientove potreby
pokryté a naplnené. 

V programe OPORA je podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj
inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby
podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov. Predkladaný projekt organizácie musí byť
zameraný na individuálny plán rozvoja jedného konkrétneho klienta.

V programe Opora sa podporia projekty, ktoré:
➢ zvýšia kvalitu života konkrétneho klienta – užívateľa sociálnych služieb 
➢ zlepšia možnosti integrácie konkrétneho klienta do spoločnosti 
➢ podporia zručnosti klienta, ktoré povedú k vytvoreniu a udržaniu kontaktov s ľuďmi z bežného

života 
➢ umožnia konkrétnemu klientovi v čo najväčšej možnej miere rozhodovať o svojom živote 
➢ poskytované sociálne služby budú vychádzať z individuálnych potrieb konkrétneho klienta 
➢ realizované aktivity budú smerovať k väčšej nezávislosti a samostatnosti konkrétneho klienta 
➢ realizované aktivity budú smerovať k aktivizácii konkrétneho klienta a budú zlepšovať jeho 

zručnosti a schopnosti

Za  jeden  z  efektívnych  nástrojov  na dosiahnutie  sociálneho začleňovania  znevýhodnených  skupín
považujeme tvorbu a realizáciu Individuálnych plánov rozvoja.

Uzávierka programu bola 13. apríla 2015.
Na  podporu  integrácie  ľudí  so  znevýhodnením  bolo  v  programe Opora  celkovo  podporených  81
žiadostí  s prerozdelenou sumou 49 240 EUR.

Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
PhDr. Katarína Dutková, Lepší svet, n.o., 
Mgr. Zuzana Thullnerová, OZ Terra Therapeutica 
Beáta Sklenárová, Pedagogicko-psychologická poradňa.

Príklad podporeného projektu:
Túžbou klientky Zariadenia sociálnych služieb Nitrava pani Darinky bolo dokonale ovládať techniku
domácej výroby mydiel. Fascinovala ju široká škála možností pri výrobe mydiel, svet vôní a farieb.
Predstavou klientky bolo vyrábať a obdarovávať svojich blízkych, odkázaných na sociálnu službu a
zdravotne postihnutých krásne zabaleným voňavým mydlom ako aj osobne reprezentovať zariadenie
sociálnych služieb na predajných trhoch. V súčasnosti sa venuje výrobe mydiel a s dobrým pocitom
obdarováva druhých vkusne zabalenými mydlami.
Realizátor: "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou SPP.

14) Program podpory jednotlivcov v núdzi

Počet predložených projektov: 120
Počet podporených projektov: 22
Vyčlenená suma:  30 000 €

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.
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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. 

Uzávierka programu bola 6.11.2014. 
V programe sme prispeli sumou 30 000 eur na 22 liečebných pobytov v Adeli centre. 

Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
Bc. Jana Fúseková, Centrum pre filantropiu, n.o., 
Mgr. Beáta Gajdošechová, Centrum pre filantropiu, n.o., 
Mgr. Miriam Juhanesovičová, zástupkyňa Adeli centra s.r.o., 
PhDr. Ľudovíta Hlobeňová, zástupkyňa Adeli centra s.r.o.

Príklad podporeného projektu:
Emka Mária Šimáková absolvovala pobyt v rehabilitačnom Centre Adeli v Piešťanoch v rámci 
programu O krok vpred. Pobyt Emke v rehabilitačnom centre veľmi prospel. Prispel k celkovému 
napredovaniu jej zdravotného stavu. Vďaka tomuto cvičeniu je vysoká nádej na celkové uzdravenie. 
Finančný dar bol použitý na absolvovanie rehabilitácie.
Realizátor: Ing. Annamaria Šimáková

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou SPP.

15) Zamestnanecký grantový program

Počet predložených projektov: 68
Počet podporených projektov: 46
Vyčlenená suma:  39 600 €

Cieľom  Zamestnaneckého  grantového  programu  Nadácie  SPP  je  umožniť  záujemcom  z  radov
zamestnancov  spoločností  hlavnej  skupiny  SPP  sprostredkovať  pomoc  tam,  kde  si  myslia,  že  je
potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.
Zamestnanecký  grantový  program  podporí  odporučené  a  predložené  projekty  v  týchto  piatich
oblastiach:

➢ Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi s postihnutím, sociálne znevýhodnenými či seniormi 
➢ Originálne a inovatívne charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb
➢ Zlepšenie činnosti miestneho klubu, spolku, škôlky, centra 
➢ Športové a kultúrne aktivity len so sociálnym rozmerom 
➢ Iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska

Uzávierka prijímania projektov bola 26. marca 2015. 
O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie SPP v zložení: 
Bc. Jana Fúseková a zamestnancov spoločností SPP:
Mgr. Lucia Capová, SPP – distribúcia 
Mgr. Dana Hennelová a Eustream 
Mgr. Erika Vodičková 

Príklad podporeného projektu:
Cieľom projektu bolo zlepšenie kvality života viacnásobne postihnutých klientov v DSS Sibírka, ktorí sú
celoročne umiestnení v zariadení a to zakúpením akvária s kompletným vybavením. Ciele projektu
boli  naplnené,  akvárium  bolo  zakúpené  a  kompletne  vybavené  firmou,  ktorá  sa  špecializuje  na
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realizácie  akvárií.  Súčasťou  projektu  bolo  vymaľovanie  miestností  a  upratovacie  práce  spolu  so
skrášlením miestností izbovými rastlinami.
Názov podporeného projektu: Projekt AKVÁRIUM
Realizátor: Marta Bartoňová
Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou SPP.

16) Program podpory komunít

Počet predložených projektov: 52
Počet podporených projektov: 52
Vyčlenená suma:  159 250 €

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 roku 2015 podporu získalo 52 projektov v celkovej hodnote 159 250 eur. V rámci programu boli
podporené samosprávy obcí a miest, školy, neziskové organizácie a občianske združenia.

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:
Cieľom projektu bolo podstatné environmentálne skrášlenie obce, skvalitnenie oddychu a športové
vyžitie obyvateľov obce v príjemnom prostredí. Cieľ projektu bol splnený, areál močidla bol zveľadený,
ozelenený a skrášlený. Vyčistila sa studňa. Úžitok z projektu majú občania ale i potenciálny návštevníci
obce.
Názov podporeného projektu: Vráťme Močidlu čo mu patrí
Realizátor: Obec Zemplínska Široká

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou SPP.

17) Program Municipality

Počet predložených projektov: 18
Počet podporených projektov: 18
Vyčlenená suma:  125 343 €

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 2015 získalo podporu 18 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma 125 343 eur. 

O  podpore  projektov  rozhoduje  Správna  rada  Nadácie  SPP.  Žiadosti  o  podporu  sú  prijímané  na
oddelení spoločnosti Eustream, a.s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.

Príklad podporeného projektu:
Obec Glabušovce zmodernizovala budovu kultúrneho domu. Vybudovaním ústredného kúrenia sa
zvýšila komfortnosť využitia budovy nielen v letných mesiacoch ale teraz je možné plánovať podujatia
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aj  v  neskorých  jesenných  resp.  zimných  mesiacoch.  Prvým  takýmto  podujatím  bude  stretnutie
dôchodcov, pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
Názov podporeného projektu: Realizácia vykurovacieho systému v  kultúrnom dome
Realizátor: Obec Glabušovce

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou SPP.

18)  Spolupráca so samosprávami

Počet predložených projektov: 10
Počet podporených projektov: 10
Vyčlenená suma:  99 874,75 €

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: 

V roku 2015 získalo podporu 10 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma 99 874,75 eur.

O  podpore  projektov  rozhoduje  Správna  rada  Nadácie  SPP.  Žiadosti  o  podporu  sú  prijímané  na
oddelení  spoločnosti  SPP –  distribúcia,  a.s.,  kde  posudzujú,  či  predložené  žiadosti  spĺňajú  kritériá
podpory.

Príklad podporeného projektu:
Projektom Oáza  pre  dušu  si  mesto  Nové Zámky dalo  za  cieľ  zrekultivovať  chátrajúci  areál  okolia
rekonštruovanej Národnej kultúrnej pamiatky Jazdiarne z roku 1893. Zámerom bolo skultúrniť okolitý
priestor lahodiaci oku i duši a vytvoriť vhodné podmienky pre všetkých návštevníkov. V rámci projektu
bola  vykonaná  plošná úprava terénu,  následne bola  vykonaná  výsadba  drevín  s  ich  ukotvením a
mulčovaním. K dotvoreniu budovy boli navrhnuté lavičky na oddych a relaxáciu. Vzniknutý areál bude
miestom stretávania sa miestnej komunity pri uskutočňovaní kultúrnych  podujatí s kapacitou 500
ľudí, čo vytvára vhodné podmienky na usporiadanie koncertov, slávností, plesov a iných udalostí.
Názov podporeného projektu: Oáza pre dušu
Realizátor: Mesto Nové Zámky

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou SPP.

19) Nadačný fond SPPoločne

Počet predložených projektov: 881
Počet podporených projektov: 39
Vyčlenená suma:  200 000 €

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. 
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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 prostriedkov fondu bolo v roku 2015 podporených 39 subjektov v celkovej sume 200 000 eur. 

Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
Mgr. Barbora Paulenová, Neformálna skupina Vajnorské knižnice, 
Mgr. Miroslav Lacko, OZ Okraj, 
Ing. Mária Betáková, Viridi Via, n.o.,  
Mgr. Ivana Brezinská, OZ Petržalské ihriská, 
PhDr. Katarína Dutková, Lepší svet, n.o. 
Mgr. Ivana Jánska, Národný Trust, n. o.

Príklad podporeného projektu:
Cieľom projektu School Culture Fest  Košice je  predstaviť  kultúry tých  národov,  ktorých jazyky sa
štandardne  vyučujú  na  slovenských  stredných  školách:  ruskú,  francúzsku,  anglickú,  španielsku,
taliansku a nemeckú. Súčasťou festivalu bude ochutnávka tradičných jedál daných národov (boršč,
pizza, syry,...) spojená s prezentáciou a históriou daných jedál. Program festivalu vytvoria tanečné a
spevácke vystúpenia, (napr. ruské ľudové tance, árie z talianskych opier,...), divadelné predstavenia v
cudzích jazykoch.  Program budú dopĺňať  sprievodné workshopy ako kresba a  maľba podľa  vzoru
francúzskych maliarov, tvorba neapolskej keramiky, tanec flamenga, módne návrhárstvo - vytvor si
vlastný model, batika po slovensky,  a iné. Pri vytváraní programu a príprave workshopov pôjde o
študentskú produkciu. Cieľom je v historických priestoroch Gymnázia sv. T. Akvinského v centre Košíc
vytvoriť atmosféru študentského multikultúrneho mestečka, ktoré môže navštíviť každý okoloidúci.
Názov podporeného projektu: School Culture Fest Košice
Realizátor: Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou SPP.

20) Grantový program Dobré srdce, 10. ročník

Počet predložených projektov: 112
Počet podporených projektov: 112
Vyčlenená suma: 64 525€

Poslaním programu  Dobré srdceTB Nadácie  Tatra  banky  je  podporiť  projekty  zamestnancov  Tatra
banky, a.  s.,  ktorí  pomáhajú iným a chcú ich podporiť.  Zamestnancov chce nadácia motivovať na
darcovstvo a zvýšiť ich povedomie o verejnoprospešných aktivitách a filantropii.

Zamestnanci  Tatra  banky,  a.  s.,  mali  možnosť  prostredníctvom Nadácie  Tatra  banky  podporiť  tie
projekty  či  aktivity,  ktoré  už podporili  cez  mechanizmus asignácie  2  % z  daní  z  roku 2014 alebo
individuálnym finančným darom. Týmto spôsobom mohli pre tieto organizácie a ich projekty získať
prostredníctvom Nadácie Tatra banky ďalšie peniaze.

Zamestnanecký  program  bol  určený  len  zamestnancom Tatra  banky,  a.  s.,  ktorí  sú  zamestnaní  v
hlavnom pracovnom pomere, majú ukončenú skúšobnú lehotu a nie sú vo výpovednej lehote.

V rámci programu nadácia definovala oblasti verejnej prospešnosti, do ktorých bolo možné smerovať
podporu: 
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● rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
● ochrana ľudských práv,
● ochrana a tvorba životného prostredia,
● ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, 
● podpora športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov,
● poskytovanie sociálnej pomoci,
● zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

K termínu uzávierky programu 5.  mája 2015 bolo prijatých 112 projektov,  v  ktorých zamestnanci
žiadali  o sumu dovedna 126 032 EUR. Hlavným kritériom pri  posudzovaní  bola opäť spoločenská
hodnota predkladaného projektu či aktivity.  V programe Dobré srdceTB sme medzi  112 žiadateľov
prerozdelili 64 525,00 EUR.

Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
Zuzana Böhmerová, Tatra banka a.s., Bratislava 
Miriam Petríková, Tatra banka a.s., Bratislava
Barbora Paulenová, Centrum pre filantropiu n.o., Bratislava
Marcel Zaja, správca Nadácie Tatra banky

Príklad podporeného projektu:
Projekt Povedzme STOP bariéram! bol zameraný na telesne a mentálne hendikepovanú mládež vo
vekovej  kategórii  15  –  35  rokov.  Realizoval  sa  formou  relaxačno-poznávacieho  pobytu  pomocou
kultúrnych, pohybových, vzdelávacích a duchovných aktivít. Hlavným cieľom projektu bolo poskytnúť
príležitosť  hendikepovaným  mladým  plnohodnotne  prežiť  čas  letných  prázdnin  a  pomôcť  im  v
socializácii  do  kolektívu,  rozvíjať  sociálnu  interakciu  medzi  zdravou  a  zdravotne  hendikepovanou
mládežou,  rozšíriť  ich  duchovno-kultúrny  rozhľad,  rozvíjať  ich  samoobslužné  činnosti,  jemnú
motoriku, zvyšovať úroveň fyzickej kondície, podporovať pozitívne seba hodnotenie, sebadôveru a
rozvíjať kooperačné, komunikačné zručnosti.
Názov podporeného projektu: Povedzme STOP bariéram!
Realizátor: Združenie mariánskej mládeže, o. z.

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Tatra banky.

21) Grantový program Kvalita vzdelávania, 10. ročník

Počet predložených projektov: 125
Počet podporených projektov: 13
Vyčlenená suma: 40 000 €

Cieľom grantového programu bolo finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho predmetu,
konkrétnej témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky
a 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 teda aj prínosnejším pre študentov z hľadiska
ich prípravy na prax.

Základné kritériá programu
Nadácia Tatra banky chcela podporiť:

● aktivity  realizované  na  škole  súvisiace  s  procesom  vzdelávania,  ktoré  základný  vzdelávací
proces obohacujú o nové informácie, prístupy, poznatky či metódy,

● aktivity, z ktorých majú primárny prospech študenti školy,
● aktivity,  pri  ktorých  dokáže  predkladateľ  pomenovať  ich  pridanú  hodnotu  v  procese
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vzdelávania,
● aktivity  zamerané  na  prepájanie  akademickej  stránky  vzdelávania  s  praxou  a  zlepšenie

pripravenosti študentov na prax,
● aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vzdelávania.

Predložené projekty mali v prvom rade:
● zlepšovať obsah alebo formu súčasného vzdelávacieho procesu či predmetu,
● mať priamy vplyv na kvalitu vzdelávania študentov školy, ktorá projekt predloží,
● mať výstupy, ktoré budú môcť byť použité aj opakovane, po použití finančného príspevku od

nadácie,
● vhodne  spájať  a  využívať  všetky  dostupné  a  použiteľné  informácie  a  inovácie  ponúkané

školou,  ktorá  projekt  predloží,  ako  aj  inými  vzdelávacími  či  vedeckými  inštitúciami  a
autoritami, 

● obsahovať v sebe aj istú mieru inovácie navrhovaného prístupu.

Maximálna výška podpory na jeden projekt/jednu vzdelávaciu aktivitu bola 5 000 EUR. Program mal
uzávierku 20. októbra 2015. Predložených bolo 125 žiadostí, v ktorých žiadatelia žiadali sumu 543 308
EUR. Nadácia Tatra banky vybrala 13 z predložených žiadostí a podporila ich sumou 40 000 EUR.

Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
Nadežda Palušová, Tatra banka a. s.
Andrea Uhrínová, Ministerstvo školstva SR
Urban Kováč, Virtual Scientific Laboratories 
Katarína Dutková, Centrum pre filantropiu, n. o.
Ivana Barqawi, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Príklad podporeného projektu:
Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave ponúka pre deti mobilnú možnosť zúčastniť sa projektu
Poď  s  nami  animovať!  V  úvode  kurzu  alebo  workshopu  ponúkne  deťom  pásmo  slovenských
animovaných filmov vytvorených študentmi fakulty. Súčasťou bude krátky lektorský vstup o tom, čo je
film,  animácia,  o  symbióze rôznych druhov umenia,  stretnú sa  s  pojmami ako fantázia,  groteska,
estetika. Veľký dôraz je kladený na interaktivitu a dostatočný priestor deťom na otázky a odpovede.
Samotná realizácia prebehne pod vedením študentov animovanej tvorby s pedagogickým dozorom.
Deti si budú môcť vybrať animačnú technológiu (plôšková, reliéfna, kreslená animácia). Po vytvorení
podkladov sa pristúpi k nakrúcaniu jednotlivých epizód. Výsledný film môže byť buď samostatná práca
jednotlivcov alebo celého kolektívu. Cieľom aktivity je na jednej strane umožniť študentom katedry
nacvičiť  si  pedagogické  zručnosti  a  zároveň  vychovať  budúcu  generáciu  kultivovaných  divákov  a
možno aj tvorcov.
Názov podporeného projektu: Poď s nami animovať!
Realizátor: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.

22) Grantový program Vedieť viac, 9. ročník

Počet predložených projektov: 65
Počet podporených projektov: 12
Vyčlenená suma: 34 000 €

Nadácia Tatra banky podporila aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú
vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec.
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Podporené boli  projekty mimovládnych neziskových organizácií,  ktoré sa vo svojich programoch a
projektoch snažia o rozšírenie vzdelávacieho procesu, odborného rastu pedagógov a študentov,  o
prepojenie  vzdelávacieho  procesu  s  potrebami  praxe  alebo  o  zvýšenie  spoločenského  statusu
vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov. Nadácia Tatra
banky podporila aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vznikli
s cieľom podporovať vzdelávanie na slovenských vysokých školách.

Nadácia Tatra banky podporila projekty zamerané na:
● 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.

Maximálna  výška  podpory  na  jeden  projekt/vzdelávaciu  aktivitu  bola  5  000  EUR.  K  uzávierke
grantového programu 25. júna 2015 bolo predložených 65 projektov, v ktorých žiadatelia žiadali sumu
spolu 273 624 EUR. Nadácia Tatra banky vybrala 12 najlepších z predložených projektov a podporila
ich celkovou sumou 34 000 EUR.

Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
Nadežda Palušová, Tatra banka, a. s.
Jaroslav Juriga, Samsung Electronics Slovakia
Katarína Dutková, Centrum pre filantropiu, n. o.
Andrea Uhrínová, Ministerstvo školstva SR

Príklad podporeného projektu:
Aktivity projektu Lepší učitelia pre lepší svet pomôžu 108 budúcim a začínajúcim učiteľom získať a
vyskúšať si nové formy a metódy učenia, ktorými môžu svojim žiakom priblížiť nielen samotné učivo v
predmete,  ktorý  učia,  ale  podporiť  ich  aj  v  rozvíjaní  postojov  a hodnôt,  ktorými  sa  budú žiaci  a
študenti  v  živote  riadiť.  Aktivity  budú realizované v priebehu školského roka 2015/2016 na troch
univerzitách (Filozofická fakulta UPJŠ Košice, Pedagogická fakulta UK v Bratislave a Trnavská univerzita
v  Trnave)  formou  krátkodobých  a  dlhodobých  seminárov,  počas  ktorých  si  účastníci  budú  môcť
formou  modelovaných  a  reflektovaných  vyučovacích  hodín  vyskúšať  rolu  učiteľa  a  s  odbornou,
metodickou podporou diskutovať o tom, ako učiť lepšie, modernejšie, interaktívnejšie a pre žiakov
zaujímavejšie.  Očakávaním  projektu  je  pripraviť  budúcich  učiteľov  na  to,  aby  pripravili  občiansky
zodpovednejších,  kriticky  mysliacich  a  angažovanejších  žiakov,  ktorí  sa  budú  vedieť  orientovať  v
dynamicky sa meniacej globalizovanej spoločnosti 21. storočia.
Názov podporeného projektu: Lepší učitelia pre lepší svet
Realizátor: Človek v ohrození

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.

23) Grantový program Študenti do sveta, 8. ročník

Počet predložených projektov: 115
Počet podporených projektov: 26
Vyčlenená suma: 51 975 €
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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.

Študenti, ktorí sa do programu zapojili, splnili nasledovné podmienky:
● študovali formou denného štúdia na niektorej z akreditovaných vysokých škôl,
● boli študentmi prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske,

magisterské, inžinierske a doktorandské),
● mali vek do 30 rokov,
● mali študijný priemer do 1,8 (za predchádzajúci ukončený rok štúdia).

Grant bol použitý na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom 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.

Do programu bolo  k  uzávierke  15.  apríla  2015  doručených  115  žiadostí  o  štipendium,  v  ktorých
predkladatelia žiadali sumu 364 330 €. Nadácia Tatra banky podporila 26 žiadostí sumou 51 975 €.

Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
Urban Kováč, Virtual Scientific Laboratories
Jaroslav Juriga, Samsung Electronics Slovakia
Katarína Dutková, Centrum pre filantropiu, n. o.
Andrea Uhrínová, Ministerstvo školstva SR

Príklad podporeného projektu:
Počas študijného pobytu na Vysoké škole učení v Brne sa študentka zaoberala analýzou prevádzky
slnečných  kolektorov  a  simuláciami  slnečného  energetického  systému  v  programe  TRNSYS.
Vyhodnotila účinnosti solárnych kolektorov a prevádzkovú účinnosť systému na základe nameraných
hodnôt  z  experimentálnych bytových domov.  Taktiež  vyhodnocovala  množstvo dodanej  energie  z
kolektorov v minútových intervaloch a v denných intervaloch. Počas študijného pobytu študentka
napísala článok na súťaž doktorandov, na konferenciu Vnútorná klíma budov 2015 a pripravovala
článok  na  odbornú  webovú  stránku.  Počas  študijného  pobytu  si  pripravila  do  dizertačnej  práce
množstvo výsledkov.
Podporená študentka: Diana Kováčová
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.
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24) Grantový program E Talent, 7. ročník

Počet predložených projektov: 22
Počet podporených projektov: 7
Vyčlenená suma: 25 000 €

Grantový program podpory vedeckej alebo výskumnej činnosti v odbore aplikovanej a priemyselnej
informatiky.
O grant sa môžu uchádzať študenti, učitelia aj výskumní pracovníci, ktorí sa venujú výskumu v odbore
aplikovanej  a  priemyselnej  informatiky.  Cieľom  grantového  programu  je  podporiť  kreativitu  a
inovatívnosť študentov a učiteľov, ktorí sa rozhodli  venovať vedeckým projektom už počas vysokej
školy. 

Cieľom  programu  je  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.

Hodnotené boli:
● originalita, inovatívnosť alebo invenčnosť predmetu výskumnej a vedeckej činnosti
● praktická využiteľnosť výstupov výskumnej a vedeckej činnosti
● medzi sektorový prístup k výskumnej a vedeckej činnosti
● využiteľnosť  výskumnej  a  vedeckej  činnosti  na  zlepšovanie  vzdelávacieho  procesu  na

vybraných fakultách technického zamerania.

Do programu bolo k uzávierke 5. novembra 2015 doručených 22 projektov, v ktorých predkladatelia
žiadali sumu 93 847 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 7 najlepších projektov sumou 25 000 EUR.

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 CASTLE je zameraný na vývoj a výskum ekonomických, pohodlných a inteligentných priestorov
pre  domácnosti,  kancelárie  a  iných  bytových  či  nebytových  priestorov.  Existuje  odhad,  ktorý
predpokladá, že v priebehu najbližších desiatich rokov bude v každej priemernej domácnosti 50 vecí
(produktov)  pripojených  k  internetu.  Tento  predpoklad  vyplýva  s  narastajúcim  počtom  uzlov
pripojených k internetu a nepredpokladá sa, že sa tento trend zastaví. V tomto projekte sa vytvorí
model  inteligentnej  domácnosti,  konkrétne  zmenšený  prierez  bytu,  ktorý  bude  využívať  pre
inteligentné  a  pohodlné  bývanie  najmodernejšie  technológie.  Dnešné  smart  produkty  využívajú
lokálne riadenie, ovládajú sa diaľkovým ovládačom alebo smartfónom. Čiže ľuďom, ktorí si tieto veci
nakupujú,  pribúdajú  ovládacie  zariadenia.  Poväčšine  tieto  produkty  spolu  nekomunikujú,  takže
užívateľ ovláda každý typ produktu zvlášť. Preto sa tento projekt vyhne lokálnemu riadeniu a využije
sa vzdialené riadenie pomocou cloudových systémov a cloud computingu. Aby bolo možné produkty v
domácnosti pripojiť k Internetu, využije sa riešenie Internet of Things (IoT – Internet vecí),  čiže v
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projekte sa navrhnú produkty (veci) v domácnosti tak, aby sa vedeli pripojiť na globálnu sieť Internet
len pomocou domáceho WiFi smerovača.
Názov podporeného projektu: CASTLE – Comfortable and SmarT Living Expanded
Realizátor:  Technická  univerzita  v  Košiciach,  Fakulta  elektrotechniky  a  informatiky,  Katedra
kybernetiky a umelej inteligencie

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.

25) Grantový program Business Idea, 5. ročník

Počet predložených projektov: 16
Počet podporených projektov: 3
Vyčlenená suma: 15 000 €

Grantový program podporuje študentov, ktorí majú ambície využiť svoje zručnosti na rozvoj vlastného
podnikania v budúcnosti.
Cieľom programu je podpora vzdelávania a integrácie budúcich absolventov vysokých škôl na trhu
práce prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja sociálnej zmeny. Nadácia Tatra banky takto
podporuje 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, študujúcich
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,  výnosnosť,  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,  odlišnosť  od
konkurencie)

● Kvalita vypracovania business plánu (kostra projektu – jasnosť poslania, kvalita vypracovaných
podkladov, analýza silných a slabých stránok, marketing)

● Spoločenská akceptovateľnosť (prínos a dosah realizovaného zámeru)
● Status žiadateľa (osobné predpoklady, prezentácia, skúsenosti) 

Do  programu  bolo  k  uzávierke  25.  apríla  2015  doručených  22  projektov.  Na  prezentáciu
podnikateľského nápadu pozvala Expertná hodnotiaca komisia 6 projektových tímov – Nadácia Tatra
banky podporila 3 najlepšie projekty celkovou sumou 15 000 EUR. Jeden z podporených projektov
navyše  získal  aj  mimoriadnu  cenu  zakladateľa  Nadácie  Tatra  banky,  bezplatný  mentoring  vedený
lídrami Tatra banky, a. s., v oblastiach: marketing, financovanie, riadenie firmy a vedenie ľudí.
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Hodnotenie predložených projektov
Nadácia  Tatra  banky  zriadila  expertnú  výberovú  komisiu,  ktorá  individuálne  posudzovala  všetky
predložené projekty a vybrala z nich 6 najkvalitnejších. Ich autori boli pozvaní na ústnu prezentáciu
podnikateľského  zámeru.  Tam  boli  po  ústnej  obhajobe  vybrané  3  najlepšie  projekty,  ktoré  boli
následne odporučené na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra banky.

Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
Pavol Suďa, Surveillingence, s. r. o.
Marcel Lukačka, New Alliance, s. r. o.
Juraj Bojkovský, Tatra banka, a. s.
Pavol Bogár, Tatra banka, a. s.
Martin Koreň, Tatra banka, a. s.

Príklad podporeného projektu:
Víziou projektu Biovoxel je poskytovanie služby v oblasti 3D tlače pre štátne a súkromné zdravotnícke
zariadenia  zabezpečovaním  výroby  a  distribúcie  modelov  určených  na  predoperačné  plánovanie
primárne  chirurgických  zákrokov.  Produkt  –  3D  model  poskytuje  lekárovi  presnejšiu  predstavu  o
operačnej situácii, vďaka čomu sa minimalizujú chyby pri diagnostike a plánovaní zákroku. Samotný
zákrok  sa  vďaka  3D  tlači  dá  realizovať  rýchlejšie,  presnejšie  a  s  predvídateľným  výsledkom.
Podnikateľský  model  je  poskytovanie  balíku  služieb  zdravotníckym  zariadeniam.  Balík  služieb
obsahuje analýzu a spracovanie dát zo zobrazovacích zariadení (CT, MRI, USG a iné), konzultáciu s
klientom,  vyhotovenie  a  dodanie  fyzického 3D  vytlačeného  modelu  danej  anatomickej  štruktúry.
Uvedený pracovný postup má tím študentov overený v rámci výskumu na Lekárskej  fakulte UK a
spolupráce  s  klinickými  pracoviskami.  Prínos  projektu  je  v  oblasti  kardiochirurgie,  ortopédie,
maxilofaciálnej  chirurgie  a  aj  v  iných  odvetviach  chirurgie,  kde  3D  model  poskytuje  operatérovi
kvalitatívne lepšiu predstavu ako bežne dostupné zobrazovanie metódy. 3D vytlačený model slúži ako
doplnok k už existujúcim zobrazovacím technológiám a zdravotníckemu zariadeniu nevzniká potreba
kupovať novú infraštruktúru. Hlavné výhody produktu sú skrátenie operačného výkonu, precíznejší
zákrok a zvýšená bezpečnosť pre pacienta.
Názov podporeného projektu: BIOVOXEL – 3D tlač v medicíne
Realizátor: Dominik Ďurica, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: Všeobecné
lekárstvo

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.

26) Grantový program Prvá pomoc, 4. ročník

Počet predložených projektov: 45
Počet podporených projektov: 37
Vyčlenená suma: 35 560 €

Grantový program pomáha ľuďom trpiacim zdravotnými komplikáciami,  ktoré majú dosah na celú
rodinu,  ako aj  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.).
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K termínom uzávierok programu (15. 2., 15. 6., 15. 10. 2015) bolo  prijatých spolu 45 projektov, v
ktorých predkladatelia žiadali sumu 44 145 €. V rámci programu Prvá pomocTB sme prerozdelili medzi
37 žiadateľov sumu 35 560 €.

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.;
Barbora Paulenová, Centrum pre filantropiu n.o.

Príklad podporeného projektu:
Syn  Alex  absolvoval  3-týždňový  rehabilitačný  pobyt,  po  ktorom  začal  sám  chodiť.  Jeho  stav  sa
zlepšuje, no stále nie je vyliečený. Lieky, ktoré upokojujú epilepsiu, upokojujú aj mozgovú aktivitu
dieťaťa a to znamená, že sa rozvíja len veľmi pomaly. Finančný dar bol použitý na úhradu rehabilitácií
a nákup liekov a vitamínov.
Realizátor: Michal Kovrižnych

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.

27) Grantový program Viac umenia, 3. ročník

Počet predložených projektov: 82
Počet podporených projektov: 32
Vyčlenená suma: 50 000 €

Grantový program Viac umenia podporuje umeleckú tvorbu.

Nadácia  Tatra  banky  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  sme  spojili  našu  víziu  o  rozvoji  kultúry  s  druhou  našou  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, aby študenti mohli svoje teoretické vedomosti podporiť 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
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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. 

Hodnotiace kritériá
Podporili  sme  tvorivú  činnosť  študentov,  ktorá  nadväzovala  na  ich  vzdelávací  proces,  pričom
sledované boli obsahové kritériá programu:
• originalita a invenčnosť tvorby,
• praktické výstupy tvorivej činnosti,
• počet študentov a spôsob ich zapojenia do procesu tvorby,
• pedagogická stránka tvorivých postupov a činností,
• využiteľnosť výsledkov tvorby, ktorá bola súčasťou projektov, na zlepšovanie vzdelávacieho procesu

na vysokých školách zameraných na umenie.

Do programu bolo  k  termínu  uzávierky  30.  septembra  2015  doručených  82  projektov,  v  ktorých
predkladatelia  žiadali  sumu 227 614 EUR. Nadácia Tatra  banky podporila  32 najlepších projektov
celkovou sumou 50 000 EUR.

Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
 Expertná  výberová  komisia  bola  zložená  z  9  členov,  pričom  projekty  predložené  v  jednotlivých
oblastiach umenia posudzovali títo členovia: 
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: Nina Vrbanová, Stanislav Masár
Ďalší dvaja členovia výberovej komisie čítali a hodnotili všetky predložené projekty. Členmi poroty boli
za Centrum pre filantropiu: Barbora Paulenová a Marcel Zajac.

Príklad podporeného projektu:
Krátky animovaný film Fifi Fatale rozpráva o sklonoch posudzovať druhých ľudí podľa prvého dojmu,
hoci  ten často klame.  Hlavná hrdinka Fifi  o  sebe pochybuje  a  maskuje  to  tým, že  naoko pohŕda
ostatnými. Keď narazí na človeka, ktorý jej masku prekukne, stane sa sama obeťou pohŕdania. Film
nadväzuje na autorkinu predchádzajúcu tvorbu a bude debutom, ktorý vznikne v profesionálnych
podmienkach. Na filme bude spolupracovať známa česká animátorka Michaela Pavlátová, ktorá je
dramaturgičkou filmu. Študenti budú mať možnosť zúčastniť sa celého výrobného procesu. V prípade
animácie pôjde o animovanie prostredí alebo postáv a následne aj o composting, v prípade produkcie
o organizačné zabezpečenie nakrúcania a následne aj o spoluprácu na distribučnej a marketingovej
stratégii.
Realizátor: Mária Oľhová
oblasť umenia: Audiovizuálna tvorba, film, TV

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.

28) Grantový program Viac dizajnu, 3. Ročník

Počet predložených projektov: 73
Počet podporených projektov: 32
Vyčlenená suma: 33 031 €

Nadácia Tatra banky v čase od 6. 10. 2014 do 30. 6. 2015 realizovala verejnú zbierku za účelom „zachovanie kultúrnych
hodnôt, konkrétne podpora tvorby mladých dizajnérov“ a z jej výnosov, ktoré tvorili sumu 31,94 EUR, tiež podporila dva z
vybraných projektov.
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Grantovým programom Viac dizajnu Nadácia Tatra banky rozširuje 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 sebavzdelávania alebo výuku 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.

Nadácia Tatra banky podporila dizajnérov v dvoch grantových kolách počas jedného roka. 
Do prvého kola programu bolo k termínu uzávierky 15. mája 2015 prijatých 28 projektov, v ktorých
predkladatelia žiadali spolu 36 993 EUR. Hodnotiaca komisia vybrala 16 najlepších a navrhla podporiť
ich celkovou sumou 15 531 EUR. 
Do druhého kola programu bolo k termínu uzávierky 29. novembra 2015 prijatých spolu 45 projektov,
v ktorých predkladatelia žiadali spolu 60 103 EUR. Hodnotiaca komisia vybrala 16 najlepších, ktoré
podporila celkovou sumou 17 500 EUR. V rámci programu Viac dizajnu Nadácia Tatra banky podporila
32 projektov v celkovej sume 33 000 EUR. Nadácia Tatra banky v čase od 6. 10. 2014 do 30. 6. 2015
realizovala  verejnú  zbierku  za  účelom „zachovanie  kultúrnych  hodnôt,  konkrétne  podpora  tvorby
mladých dizajnérov“ a z jej výnosov, ktoré tvorili sumu 31,94 EUR, tiež podporila dva z vybraných
projektov.

Hodnotenie predložených projektov
Nadácia  Tatra  banky  zriadila  expertnú  výberovú  komisiu,  ktorá  posudzovala  všetky  predložené
projekty. Vybrala z nich tie najkvalitnejšie a odporučila ich na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra
banky.

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 bola  účasť  na  iD  International  Emerging  Design Awards na  Novom Zélande,  kde
autorka prezentovala odevnú kolekciu a ateliér pred odbornou porotou. Zároveň odevy vystavovala v
Public Gallery s ďalšími vybranými študentmi. Počas celého týždňa sa konali diskusie v oblasti módy a
módne prehliadky. Študentka si  odniesla cenné skúsenosti z rozhovorov s odbornou porotou a so
študentmi z rôznych krajín sveta.
Názov podporeného projektu: Účasť na iD International Emerging Designers Awards 2015
Realizátor: Petra Kubíková

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.
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29) Grantový program Stredoškoláci do sveta, 3. ročník

Počet predložených projektov: 48
Počet podporených projektov: 21
Vyčlenená suma: 18 300 €

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.  Rozšírili  sme  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 tieto podmienky:
● Boli študentmi druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na niektorom slovenskom

gymnáziu alebo na 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.
Hodnotený bol študent a jeho predchádzajúca aktivita na základe: svojej aktivity (účasť študenta na
ďalších vzdelávacích alebo spoločenských podujatiach alebo aktivitách), a motivačného listu.

Vzdelávacie podujatie, na ktoré študent požadoval príspevok, bolo hodnotené na základe:
● programu, 
● typu, kvality a zamerania,
● využiteľnosti pre celkové vzdelanie predkladateľa.

Do  programu  bolo  k  uzávierke  10.  marca  2015  doručených  48  žiadostí  o  štipendium,  v  ktorých
predkladatelia žiadali sumu 59 629 €. Nadácia Tatra banky podporila 21 žiadostí sumou 18 300 €. 

Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
Branislav Kočan, Gymnázium Ladislava Sáru
Lucia Stupjanská, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Eva Bohušová, Stredná odborná škola Strečnianska
Nadežda Palušová, Tatra banka, a. s.

Príklad podporeného projektu:
Študentka Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu absolvuje v školskom roku 2015/2016 ročný študijný
pobyt na prestížnej súkromnej strednej škole vo Veľkej Británii. Jej výber predmetov je matematika,
fyzika, dejepis a angličtina, keďže v budúcnosti chce študovať matematiku a fyziku. Ročné intenzívne
štúdium jej pomôže v zlepšení kvality poznatkov a vedomostí. Prvé dni pobytu sa konali na Univerzite
v Cambridge-i, kde absolvovala vstupný kurz pre štipendistov.
Podporená študentka: Alexandra Horkavá
škola: HMC (Headmasters' and Headmistresses' Conference), Veľká Británia

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.
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30) Grantový program Viac pre regióny, 3.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  Tatra  banky  finančne  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 banka
Group.
I.  krok:  Zamestnanci  Tatra banka Group prostredníctvom internetového hlasovania určili  v každom
kraji/regióne jednu oblasť verejnej prospešnosti. Vyberali spomedzi týchto oblastí:
a) ochrana  a  podpora  zdravia,  prevencia,  liečba,  resocializácia  drogovo  závislých  v  oblasti

zdravotníctva  
a sociálnych služieb,

b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Hlasovaním rozhodli, že:
v Bratislavskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
v Prešovskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt
v Žilinskom 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 Nitrianskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
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  ochrany  a  tvorby  životného
prostredia

II. krok:  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.

III. krok:  Zamestnanci Tatra banky, a. s., 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 banky, a.  s.  V každom z ôsmich regiónov bola podporená jedna mimovládna
nezisková organizácia sumou 5 000 EUR.

Príklad podporeného projektu:
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Myšlienkou OZ Katarínka je záchrana historickej pamiatky prácou nadšených mladých dobrovoľníkov.
Majú  dva  hlavné  ciele  našej  organizácie:  posilniť  múry  Katarínky,  ako  aj  posilniť  myšlienku
dobrovoľníctva a prospešného trávenia voľného času v srdciach dobrovoľníkov. Čo sa týka práce na
samotnej  zrúcanine,  budú pokračovať  v  komplexnej  konzervácii  ďalšej  časti  kláštora,  čo znamená
zaistenie  statiky  múrov,  premurovanie  rozpadnutých  korún  múrov,  preškárovanie,  zachytávanie
omietok  i  biosanácia.  Dokrešú  zábradlia  a  madlá,  osadia  železné  schody  vedúce  zo  zeme  na  1.
podlažie, ktoré ukážu kontrast pôvodnosti a súčasnosti. Čakajú ich aj špeciality ako konzervácia oblúku
či archeológia v kostole.
Realizátor: Občianske združenie Katarínka

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.

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

Vážime  si  usilovnú  dlhodobú  prácu,  odvahu,  výnimočnosť,  inovatívny  prístup  mimovládnych
organizácií.  Preto im venujeme osobitnú pozornosť a tým výnimočným od roku 2009  udeľujeme
prestížne ocenenie Cenu Nadácie Orange. Touto formou im vyslovujeme verejné uznanie za líderstvo,
odvahu, dlhodobé pôsobenie a prínos v oblastiach, ktorým sa prioritne venujeme.

Do Ceny Nadácie Orange 2014 bolo predložených 101 nominácií v troch kategóriách – vzdelávanie,
sociálna inklúzia, komunitný rozvoj. Odborná hodnotiaca komisia spomedzi 88 nominácií, spĺňajúcich
formálne hodnotiace kritériá, určila 5 nominácií postupujúcich do druhého kola, z ktorých komisia
určila  troch víťazov v každej kategórii.  Organizácie na 1. mieste získali  finančnú odmenu 8 000 €,
ocenení na 2. mieste odmenu vo výške 5 000 € a organizáciám na 3. mieste sme venovali po 2 000 €.
Každá  z  ocenených  organizácií  zároveň  získala  umelecký  artefakt,  ktorého  autorkou  je  Andrea
Ďurianová.

Po druhý raz sme sa rozhodli oceniť dlhodobý prínos a angažovanosť jednotlivca vo forme Ceny pre
osobnosť za občiansku angažovanosť. Cena tejto špeciálnej kategórie bola venovaná Sandre Tordovej,
riaditeľke  organizácie  Proti  prúdu,  o.z.,  a  zároveň  šéfredaktorke  pouličného časopisu  Nota  bene.
Ocenenie  získala  za  dlhodobú prácu a  pomoc ľudom bez  domova,  búranie  predsudkov voči  nim,
ovplyvňovanie legislatívy v tejto oblasti a ďalšie prospešné aktivity.

Výsledky  hodnotiaceho  procesu,  ako  aj  slávnostné  odovzdávanie  cien  víťazom  boli  vyhlásené  na
slávnostnom podujatí 24. apríla 2015 nasledovne: 

Kategória vzdelávanie
1.  miesto:  Človek  v  ohrození,  o.z.,  za  projekty  globálneho vzdelávania,  ktoré  pomáhajú  mladým
ľuďom lepšie pochopiť svet, rozvíjať kritické myslenie, sebavedomie, podporovať účasť na verejnom
živote a prispieť k zlepšeniu života iných.
2. miesto: Indícia, n.o., za aktivity zamerané na presadenie potrebných zmien v oblasti formálneho
vzdelávania  a  na  zvyšovanie  motivácie  učiteľov  realizovaných  s  cieľom  pripraviť  mladých  ľudí  na
uplatnenie sa v reálnom živote.
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3.  miesto:  INESS  –  Inštitút  ekonomických  a  spoločenských  analýz,  o.z.,  za  vzdelávacie  aktivity
realizované inovatívnymi formami a metódami, ktoré pomáhajú mladým ľuďom odkrývať súvislosti v
rôznych  oblastiach  našej  spoločnosti,  vyvracať  zavádzajúce  mýty  a  motivovať  ich  k  aktívnemu
občianskemu životu.

V tejto kategórii  sme udelili aj mimoriadne ocenenie  Divadlu Pôtoň, n.o., za aktuálne a kreatívne
riešenie spoločensky závažných tém v oblasti sociálnej inklúzie a neformálne vzdelávanie vo forme
divadelných hier  a  workshopov v  kultúrnom centre  na  periférii,  v  obci  Bátovce.  Organizáciu  sme
odmenili sumou 2 000 €.

Hodnotiaca komisia v kategórii Vzdelávanie:
● Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange
● Miroslav Kocúr, projektový koordinátor Neziskovej organizácie LEAF
● Martin Kuštek , zástupca Rady mládeže Bratislavského kraja
● Anna Maarová, hlavná školiteľka organizácie Teach for Slovakia
● Zuzana Zimenová, analytička pre oblasť vzdelávania v Občianskom združení Nové školstvo

Kategória Komunitný rozvoj
1. miesto: Svatobor, o.z., za vytváranie priestoru pre rozhovor a spoluprácu rómskych a nerómskych
komunít v Hanušovciach nad Topľou a v obci Rudlov a podporu rozvoja sebestačnosti ľudí z osád
prostredníctvom záhradkárskych aktivít.
2. miesto: Triptych, o.z., za vytvorenie inšpiratívneho verejného priestoru Hidepark v Nitre, v ktorom
viacerým miestnym komunitám umožňujú sebarealizáciu v oblasti športu, umenia a ekológie.
3. miesto: Priatelia trstenskej prírody, o.z., za zapojenie všetkých generácií obyvateľov obce Trstené
pri Hornáde do aktivít na zastavenie znečisťovania a poškodzovania ich bezprostredného prostredia a
vplývanie na zmenu zaužívaných stereotypov v prístupe k rozvoju obce.

Aj  v  kategórii  Komunitný  rozvoj  sa  hodnotiaca  komisia  rozhodla  udeliť  mimoriadne ocenenie  pre
Nástupište 1-12, o.z., za oživenie a využitie verejného priestoru v Topoľčanoch na podporu kultúry a
komunitného života a za prepojenie života komunity so súčasným umením. Organizáciu sme rovnako
odmenili sumou 2 000 €.

Hodnotiaca komisia v kategórii Komunitný rozvoj:
● Beáta Hirt, riaditeľka Komunitnej nadácie Zdravé mesto, Banská Bystrica
● Vladimír Ledecký, starosta obce Spišský Hrhov
● Juraj Paučula, výkonný riaditeľ Občianskeho združenia Kruh
● Martina Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis
● Andrea Ungvölgyi, špecialista pre zodpovedné podnikanie a filantropiu v spoločnosti Orange

Slovensko, a. s.

Kategória Sociálna inklúzia
1.  miesto:  Združenie  pre  duševné  zdravie  –  INTEGRA,  o.z.,  za  výsledky  dlhodobej  činnosti  pri
poskytovaní služieb pre ľudí s duševnými poruchami na východe Slovenska.  
2.  miesto:  Proti  prúdu,  o.z.,  za  dlhodobú  pomoc  ľuďom  bez  domova,  úspešné  projekty  na  ich
zamestnávanie  a  oddlžovanie,  presadzovanie  systémových  zmien  a  odstraňovanie  predsudkov  v
spoločnosti.
3. miesto:  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o.z., za aktivity a služby v prospech ľudí so
zrakovým postihnutím, ktoré poskytuje na Slovensku už dvadsaťpäť rokov.

Hodnotiaca komisia v kategórii Sociálne inklúzia:
● Miroslav  Cangár,  poradca  pre  sociálnu  oblasť  Inštitútu  zdravotnej  politiky  Ministerstva

zdravotníctva SR
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● Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange 
● Soňa Holúbková, riaditeľka Agentúry podporných služieb Žilina
● Vladislav Matej, riaditeľ, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
● Marek Roháček, riaditeľ organizácie Návrat, o.z.

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Orange.

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  2014/2015.  Odborná  komisia  v  tomto  roku
vyhodnotila  ako  najlepšiu  prácu  Ing.  Patrika  Polatseka  s  názvom  „Časovopriestorový  model
významných čŕt ľudskej pozornosti vo videosekvenciách“, pod vedením Dipl. Ing. Vandy Benešovej.
Cena  bola  udelená  v  rámci  slávnostného  udeľovania  cien  najlepším  študentom  FIIT  STU  na
Medzinárodnom dni študentov.
Prijímatelia daru: 
Patrik Polatsek – autor diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 1 700 EUR.
Vanda Benešová – 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. Nadácia Tatra banky doteraz podporila 81 etablovaných
umelcov,  41  začínajúcich  tvorcov  a  6  mladých  módnych  tvorcov.  Cieľom  Nadácie  Tatra  banky  je
takýmto spôsobom oceniť  osobnosti  slovenskej kultúry a poskytnúť im priestor na tvorbu ďalších
špičkových diel.
 
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.
Návrhy nominácií predkladá akadémia zložená z  86 členov – laureátov Ceny Nadácie Tatra banky za
umenie v uplynulých rokoch. Finálne nominácie, ako aj laureátov následne vyberá odborná porota.
Členmi poroty pre rok 2015 sú Eva Borušovičová, Ondrej Šulaj, Tatiana Pauhofová, Martin Huba, Peter
Michalica,  Matej  Drlička,  Viliam Klimáček, Monika Kompaníková, Dorota Sadovská, Daniel  Fischer,
Katarína Hubová a Štefan Klein. Predsedom poroty je Igor Vida, ktorý je taktiež predsedom Správnej
rady Nadácie Tatra banky. V roku 2015 udelila Nadácia Tatra banky prvýkrát hlavnú cenu a ocenenie
Mladý tvorca v kategórii Dizajn.

V kategórii Hlavná cena porota nominovala nasledujúcich umelcov:
•   Audiovizuálna tvorba, film, TV: Jaroslav Vojtek (dve nominácie), Ivan Ostrochovský 
•   Divadlo: Ondrej Spišák, Daniel Majling, František Lipták
•   Dizajn: Ľubomír Longauer, Michal Hanula, Ján Šicko
•   Hudba: Andrej Kalinka, Moyzesovo Kvarteto, Miki Skuta 
•   Literatúra: Kornel Földvári, Veronika Šikulová, Daniel Majling
•   Výtvarné umenie: Alex Mlynarčík, Otis Laubert, Pavol Macho
 
Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2015 získali:
 •   Audiovizuálna tvorba, film, TV: Jaroslav Vojtek za réžiu poviedkového filmu Deti
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Prvý hraný film oceňovaného dokumentaristu autenticky zobrazuje pokrivené rodinné vzťahy aj fakt,
že s najbližšími sme si najbližší, aj keď to niekedy nezvládame. Štyri navzájom nesúvisiace príbehy –
Syn, Maratón, Kanárik, Otec – spája spoločný motív problematiky vzťahov rodičov a detí.  Každá z
poviedok sa odohráva v inom ročnom období a navzájom vytvárajú vrstevnatú mozaiku vzťahov, v
ktorých sa odrážajú nádeje, sklamania a nevyhnutné rozhodnutia. V celom filme je zreteľný rukopis
autora, príznačný pre svoju živosť, neumelosť a autentickosť so zvláštnym fluidom reálnosti.
 
•   Divadlo: Ondrej Spišák za réžiu hry Majster a Margaréta, Teatro Tatro, Nitra
Teatro  Tatro  je  voľné  zoskupenie  slovenských  i  zahraničných  hercov,  režisérov,  výtvarníkov  a
nadšencov, pri ktorého zrode stojí režisér Ondrej Spišák. V divadelnej dramatizácii kultového románu
Michaela Bulgakova, odohrávajúcej sa v nezvyčajnej atmosfére cirkusového šapita, sa snaží posunúť
„mnohorakosť“ príbehu do ešte hlbšieho metaforického sveta mágie a sna. Narába pritom so širokým
registrom hereckej výrazovosti umocnenej svetlami, živou hudbou, často až akrobatickými akciami či
bábkovými  sekvenciami,  ale  predovšetkým  humorom,  cez  ktorý  odkrýva  hlbokú  tragiku  sveta.
Inscenácia nadväzuje na predchádzajúce produkcie Divadla Teatro Tatro, po ktorých zdedila atmosféru
magického panoptika i tému blížiaceho sa konca.
 
•   Dizajn: Ľubomír Longauer za autorstvo a dizajn publikácie Vyzliekanie z kroja 2
Výpravná publikácia je  druhým dielom autorovho projektu Úžitková grafika na Slovensku po roku
1918 a zároveň ďalším z výsledkov jeho dlhoročného intenzívneho výskumu v tejto oblasti. Čitateľovi
približuje vývoj avantgardy u nás, konkrétne na príkladoch intelektuálov z okruhu kultúrno-politického
mesačníka DAV. Veľký priestor je venovaný aj Škole umeleckých remesiel v Bratislave, ktorá zásadne
ovplyvnila vývoj typografie u nás. Publikáciu sprevádza bohatý dobový ilustračný materiál, z ktorého
väčšina dosiaľ nebola publikovaná. Zásluhou Ľubomíra Longauera bola na Vysokej škole výtvarných
umení vytvorená samostatná Katedra grafického dizajnu (1999), rovnako stál aj pri zrode Slovenského
múzea dizajnu.

•   Hudba: Moyzesovo kvarteto za autorstvo albumu String Quartets – pri príležitosti  40. výročia
založenia súboru
Moyzesovo  kvarteto,  jedno  z  najznámejších  komorných  zoskupení  na  Slovensku,  tvoria  huslisti
Stanislav Mucha, František Török, violista Alexander Lakatoš a violončelista Ján Slávik.  Nahrávka s
výraznou dramaturgiou pozostáva z diel piatich skladateľských osobností – Alexandra Moyzesa, Jána
Cikkera,  Ladislava  Burlasa,  Dušana  Martinčeka  a  Romana  Bergera.  Tvorba  týchto  významných
slovenských autorov je ťažiskovým pilierom a ústredným zdrojom inšpirácie v štyridsaťročnej histórii
kvarteta, ktoré slávi úspech na domácich a zahraničných súťažiach či koncertných vystúpeniach.
 
•   Literatúra: Kornel Fӧldvári – in memoriam za autorstvo knihy …až pod čiernu zem
Autobiografická zbierka poviedok ...až pod čiernu zem je autorovým návratom do temných 50. rokov,
keď po nedobrovoľnom ukončení štúdia, pre zlý kádrový profil, narukoval do Pomocných technických
práporov Československej ľudovej armády (PTP). Smutné, ale miestami aj smutno-veselé príbehy sú
citlivou  a  otvorenou  výpoveďou  človeka,  ktorý  sa  ocitol  v  situácii  sústavnej  degradácie  ľudskej
dôstojnosti  a  ťažkej  fyzickej  práce  v  bani.  Fӧldváriho  výpoveď  je  autentická,  bez  štylizácie  či
patetickosti  a  je  výstižne  podaná  s  jemu  vlastným  rozprávačským  talentom,  rozhľadenosťou  a
inteligenciou.
 
•   Výtvarné umenie: Otis Laubert za Otis Laubert Museum – vlastné múzeum, Bratislava
Autor patrí k zakladateľskej generácii  konceptuálneho umenia v Československu. Je systematickým
„hľadačom“ a obsesívnym zberateľom širokej škály nepotrebných predmetov každodenného využitia,
ktoré následne spracúva do podoby umeleckých diel – závesných i priestorových objektov. Jedinečná
atmosféra pôvodného ateliéru a s ňou spojené tvorivé stratégie umelca sú vo svojej absolútnosti síce
ťažko  autenticky  sprostredkovateľne,  no  projekt  má  však  ambíciu  sa  o  to  minimálne  pokúsiť  –
prostredníctvom  obmieňaných  expozícií,  doplnených  „site-specific“  realizáciami,  hosťujúcimi
výstavami a sprievodnými aktivitami. 

47



 
Cenu Mladý tvorca taktiež v piatich kategóriách získali:
•    Audiovizuálna  tvorba,  film,  TV  a  rozhlas:  Miroslav  Remo za  réžiu  dokumentárneho  filmu
Comeback
Celovečerný dokumentárny film z prostredia života za mrežami je témou návratov na slobodu a späť.
Vznikol  po štyroch rokoch práce,  štyroch rokoch rozhovorov a  autorových pravidelných návštev v
ilavskej  väznici.  Okrem  iného  sa  venuje  aj  recidíve,  ktorá  je  zo  sociálno-spoločenského  pohľadu
najväčším problémom väzenského systému. Remo vytvoril pozoruhodný film, ktorému nechýba dobrý
postreh na okamihy so silnou výpovednou hodnotou a tiež zručnosť pri ich estetickom zachytávaní a
následnom zoraďovaní.

•   Divadlo: Ľuboš Kostelný za herecký výkon v hre Bál, postava Michala, Činohra SND, Bratislava
Scénická  kompozícia  s  názvom  Bál  čerpá  námet  z  viacerých  diel  Boženy  Slančíkovej-Timravy,  po
ktorých siahli autori Činohry SND v uplynulej sezóne venovanej téme slovanstva. Timrava podáva vo
svojich  prózach  realistický  pohľad  na  vtedajší  spôsob  života  vidiečanov  a  detailne  rozpitváva  ich
charaktery.  V  dramatizácii  o  ohrdnutú  Milinu  prejavuje  záujem  tamojší  lekár  Michal,  čím  si
kompenzuje vlastné neradostné manželstvo s chorľavou ženou. Kostelný dokázal vniesť do postavy
racionálneho intelektuála  Michala  vnútorný  rozpor,  rezignovanosť,  bojovnosť  a  zmätenosť,  vďaka
čomu ostal verný naturelu postáv literárnej predlohy.
 
•   Dizajn: Martin Mistrík a Viliam Csino za grafický dizajn knihy Cvernovka
Vizuálne  jedinečne  spracovaná  publikácia  vznikla  ako  pokračovanie  výstavy  Včera  predvčerom  –
Cvernovka a jej príbehy (2013). Pri príležitosti jej príprav zhromaždili autori – režisér Viliam Csino a
grafický dizajnér Martin Mistrík, toľko dobových materiálov, že ďalším krokom bolo vydanie obsažnej
publikácie, ktorá v sebe vo výsledku kumuluje fakty z histórie, urbanizmu, sociológie, kultúry, umenia
a je pestrou zmesou portrétov, rozhovorov, fotografií a dobových propagačných materiálov. Svojím
obsahom, ako aj koncepciou a grafickým spracovaním, tak ďaleko presahuje „iba“ príbeh o jednej
bratislavskej stavbe.

•   Hudba: Roman Patkoló za interpretačný výkon, koncertné turné s Anne Sophie Mutter, Carnegie
Hall, New York
Fenomenálny virtuóz, ktorý sa venuje interpretácii sólovej kontrabasovej literatúry a komornej tvorby,
patrí  medzi  svetovú  muzikantskú  špičku  a  je  držiteľom  množstva  prestížnych  ocenení.  So
svetoznámou  huslistkou  Anne-Sophie  Mutter  koncertuje  už  od  roku  2011  a  skladby  pre  nich
priebežne komponujú autori – Krzysztof Penderecki,  Sir André Previn,  Wolfgang Rihm a Sebastian
Currier. Roman Patkoló sa venuje aj pedagogickej činnosti – vo veku 24 rokov získal titul profesora ako
jeden z najmladších v Európe a začal vyučovať na mníchovskej Hochschule für Musik und Theater. V
súčasnosti pôsobí ako profesor na Hudobnej akadémii v Bazileji.
 
•   Literatúra: Peter Balko za autorstvo románu Vtedy v Lošonci
Prvá próza mladého talentovaného autora je akousi zmesou drsnosti a nehy, fantázie a skutočnosti,
historických aj rodinných udalostí, ktoré spája magický názov mesta Lučenec – Lošonc. Je to svet vo
svete,  históriou poznačený a utlačený priestor,  kde sa realita  miesi  s  absurdnosťou i  abstrakciou,
ktorého reálie v texte mapuje chlapec s prezývkou Leviathan. Svoje spomienky, reflexie a príhody
vnímané  detskými  očami  rozpráva  hlavná  postava  dospelým  spôsobom,  čím  vytvára  kontrast  a
pridáva dielu iskru.  Balkovmu vyzretému rukopisu nechýba ani  humor – aj  keď ide  skôr  o čierny
humor, ktorý často zvýrazňuje tragickosť napísaného.
 
•   Výtvarné umenie: Jaroslav Varga za inštaláciu Stratená knižnica, SNM – Múzeum Betliar
Stratená knižnica je prvým projektom v rámci aktivity Múzeum Contemporary, ktorú iniciovalo SNM –
Múzeum v  Betliari.  Ambíciou tohto múzea je  prezentovať  súčasné umenie  formou intervencií  do
historických priestorov betliarskeho kaštieľa. Úvodnou expozíciou bol interiér knižnice Andrassyovcov,
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ktorá  patrí  k  najkrajším  a  najznámejším  priestorom  budovy.  Autorovi  sa  podarilo  nenápadnými
intervenciami  zmeniť  jej  vizuálne  veľmi  príznačný  charakter  –  vsadením dvoch  veľkoformátových
malieb na miesta dverových otvorov a vyprázdnením niektorých políc zmenil pôsobenie priestoru na
diváka a nastolil  otázky, týkajúce sa napríklad nášho (vyprázdneného) vzťahu k histórii  a vlastným
dejinám.

 Mladý módny tvorca
Nadácia 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 roku 2014 šil šaty Boris
Hanečka. V tomto roku pripravila unikátne šaty pre Múzu večera návrhárka Andrea Pojezdálová.
Andrea  Pojezdálová je  absolventkou  odevného  dizajnu  na  VŠVU  v  Bratislave.  Pre  jej  nadčasovú
tvorbu  sú  príznačné  čisté  línie,  obmedzená  farebnosť,  netradičné  strihové  riešenia  a  kombinácie
materiálov. Často využíva kontrast plochy a štruktúry, pomocou ktorých vytvára siluetu odevu. „Pri
tvorbe tohtoročných šiat som sa inšpirovala samotnou múzou. Zámerom bolo vytvoriť šaty, ktoré by
korešpondovali s nositeľkou, aby sa v nich cítila voľná, krásna a vynikla v nich. Dôraz som kládla na
prirodzenosť, jemnosť, ženskosť, splývavosť... Luxus, dramatickosť a elegancia nevyhnutná pre šaty
určené na takýto večer vzišla z inšpirácie hnutím Art deco. Odráža sa v zvolenej farebnosti a symetrii
modelu. Celkový dojem podporuje autorský šperk, vytvorený na mieru k šatám, od šperkárky Máne
Berecovej,“ týmito slovami predstavila Andrea Pojezdálová šaty pre múzu.
 
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
Pavlovi Suďovi, Marcelovi Lukačkovi, Petrovi Michalicovi, Adriánovi Rajterovi, Marekovi Leščákovi,
Tomášovi Hulíkovi, Slávke Civáňovej, Rastislavovi Ballekovi, Stanislavovi Masárovi, Nine Vrbanovej,
Stanislavovi Stankócimu, a Kataríne Hubovej.

Tento program sme realizovali v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.
                                                                       ------
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 3. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.

Prehľad nákladov za rok 2015 (v celých €)

Účtovný rok 2015 2014
Náklady CELKOM   (r. 38- r. 76 Výkazu ziskov a strát) 542 037 € 475 591 €
Náklady na poskytnuté verejnoprospešné služby, z toho: 501 614 € 437 806 €

Mzdové náklady 167 030 € 177 390 €
Externí dodávatelia služieb 248 437 € 168 130 €
Nájomné kancelárskych priestorov 10 862 € 16 800 €
Energie 2 290 € 2 455 €
Cestovné 10 373 € 5 909 €
Právne služby, notár a audit 1 979€ 1 858 €
IT služby, web stránka a webhosting 21 411 € 16 051 €
Kancelárske potreby 5 640 € 5 351 €
Telefón a internet 3 365 € 4 430 €
Reprezentačné 7 071 € 4 878 €
Poštovné a kuriér 1 950 € 1 213 €
Ostatné náklady 21 206 € 33 341 €

Náklady na správu, z toho: 1 400 € 1 440 €
Poistenie 870 € 977 €
Bankové  poplatky 530 € 463 €

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 35 220 € 16741 €
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 0 € 0 €
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám, z toho: 3 803 € 19 604 €

Dar na realizáciu aktivít AFIN 3 047 € 1 500 €
Členský príspevok Platforma dobrovoľníckych 
centier a organizácií

50 €

Členský príspevok ZVONS 250 €
Členský príspevok WINGS 456 €

                                                                   ------    
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Prehľad výnosov za rok 2015 (v €) 

P.č. Zdroj Dar

(€)

Príspevok Príjem

(€)

Pozn.

1. Tržby  z  predaja  služieb  CELKOM  (administrácia
grantových programov) (r. 40 Výkazu ziskov a strát)

301 203,95

2. Dar od Nadácia Pontis 1 500,00

3. Dar od Nadácia Centra pre filantropiu 2 050,00

4. Iné dary 41,00

5. Prijaté dary CELKOM (r.55 VZaS) 3591,00

6. Granty na projekt ReŠtart Slovakia 2014: 21 965,62

7. Grant Nadácie OSF 21 056,76

8. Grant Nadácia ESET 908,86

9. Granty na projekt Aktívne občianstvo a inklúzia 879,01

10. Grant  DIE  ERSTE  österreichische  Spar-Casse
Privatstiftung

82 595,10

11. Osobitné výnosy z grantov CELKOM (r.56 VZaS) 105 439,73

12. Prijaté príspevky od iných organizácií (r.68 VZaS) 15 199,02

13. Príspevky  z  podielu  zaplatenej  dane  (príjem
2015, výnos 2015)

45 788,13

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

45 788,13

15. Dotácie (r.73 VZaS) 36 227,02

16. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 
občianskej spoločnosti

36 227,02

17. Prijaté úroky z vkladov a pôžičiek 16,58

18. Kurzový zisk 0,27

19. Výnosy z finančného majetku (úrok z pôžičky) 15,95

20. Výnosy CELKOM 503 890,65

21. Výnosy CELKOM (r.74 VZaS) 3 591,00 0,00 57 481,65

                                                                               -------
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