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I. Poslanie nadácie

Nadácia CpF bola založená dňa 3. mája 2012, do registra nadácií bola zapísaná 25. mája 2012. 

Jedinou zakladateľkou nadácia je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu, n.o..

Hodnota nadačného imania 6,638 euro. 

Poslaním nadácie je rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť.
Svoje poslanie napĺňa podporu nasledovných verejnoprospešných účelov:

a) rozvoj darcovstva, filantropie, charity, dobrovoľníctva, občianskeho aktivizmu,
b) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
c) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
d) ochrana a tvorba životného prostredia,
e) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
f) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
g) ochrana práv detí a mládeže,
h) rozvoj a podpora vedy,
i) rozvoj a podpora telovýchovy,
j) pomoc pri živelných pohromách a ich predchádzanie,
k)  humanitná  pomoc  pre  jednotlivcov  alebo  skupiny  osôb,  ktoré  sa  ocitli  v  ohrození  života  alebo
zdravia,
I) podpora sociálnej pomoci.
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II. Orgány Nadácie CpF

Správna rada 
Mgr. Marcel Zajac, predseda správnej rady
Mgr. Lucia Gregorová, členka správnej rady
Ing. Dušan Šemrinec, člen správnej rady
Mgr. Zuzana Behríková, členka správnej rady
Mgr. Boris Strečanský, člen správnej rady

Revízorka: Caroline Lišková

Správca Nadácie: Mgr. Zuzana Thullnerová 

III. Prehľad  o  darcoch,  hodnota  darov  alebo  výška  prostriedkov  od  toho  istého  darcu
presahuje 331 eur

- Siemens s.r.o., dar vo výške 3 500 €
- Slovanet, a.s., dar vo výške 15 000 €
- Nadácia Orange, dar vo výške 1 000 €
- Siemens s.r.o., dar vo výške 5 318 €
- Hurricane, s.r.o., dar vo výške 3 000 €
- Siemens s.r.o., darovaný automobil vo výške 1 249,67 €
- Siemens s.r.o., darovaný automobil vo výške 2 656,25 €
- Siemens Healthcare s.r.o., darovaný automobil vo výške 5 730,04 €
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IV.  Prehľad  činností  vykonávaných  v  hodnotenom  období   vrátane  poskytnutých  darov  a
sprostredkovanej pomoci

Nadácia CpF v roku 2015 realizovala tieto verejnoprospešné aktivity:

1) Občianske združenie SOVA, názov podporenej verejnoprospešnej aktivity: ChemPlay - chémia hrou, dar
vo výške 3000€

ChemPlay je nová hra na zábavné učenie anorganickej chémie. Vďaka podpore sa dostane aj do škôl, priamo k
deťom.  Podporili  sme  jej  výrobu,  pretože  Človeče,  nehnevaj  sa!  pozná  každý  a chceme  aby  to  bolo  aj  s
ChemPlay. 
Aj ChemPlay je z rodiny doskových hier, len trošku odbornejšia. Jej poslaním je učiť hrou. Každý, kto už pozná
abecedu sa s ňou môže smelo pustiť do spoznávania základov chémie a jej princípov. 
Začiatočníci zistia, čo znamená množstvo „nezmyselne" zoradených písmen v periodickej tabuľke prvkov. Hravo
sa naučia ich názvy a zistia, že to celé dáva úžasný zmysel. 

Pokročilým pomôže na ceste "španielskou dedinou" vytvárania zlúčenín aj útla knižka "Ako na zlúčeniny" ktorá
je súčasťou hry. Zložité postupy sme nahradili  jednoduchším, trochu iným a možno detskejším vysvetlením
toho, čo je najdôležitejšie.  Pri hre sa stretnete aj s vtipnými úlohami a cieľom nie je prísť do cieľa prvý, ale
nazbierať čo najviac bodov. Víťaz tak nie je jasný do poslednej chvíle!
No a nakoniec – kto má guráž, môže si svoje vedomosti overiť v súťaži, stať sa Expertom  a vyraziť na životnú
vedeckú dráhu…

2) 1. Slovenské neziskové servisné centrum, o.z., názov podporenej verejnoprospešnej aktivity: Podpora
výskumu na Centrálnom portáli pre neziskový sektor,  dar vo výške 701€

Cieľom projektu  je  zistiť  potreby  tretieho sektora  prostredníctvom výskumného dotazníka  zameraného na
organizácie tretieho sektora. Výstupy z tohto dotazníka budú slúžiť ako podklad pre výskumné práce v oblasti
legislatívy a právneho prostredia.
Hlavným dôvodom výskumu je  potreba  skvalitňovania  jednak  právnej  istoty  organizácií  tretieho sektora  a
súčasne skúmanie  jednotlivých inštitútov  z  pohľadu ich  prínosu pre  tretí  sektor.  Výskum bude realizovaný
prostredníctvom elektronického systému Centrálneho portálu pre neziskový sektor s dopadom na cca 10 000
subjektov,  ktoré  sú  súčasťou  komunikácie  s  tretím  sektorom.  Poskytnuté  odpovede  z  dotazníka  budú
podrobené výskumu a následne budú štatisticky vyhodnotené nielen pre subjekty tretieho sektora, ale aj pre
verejnú správu.
Výskum tretieho sektora a jeho rozvoj je dôležitou súčasťou jeho plnohodnotného etablovania medzi ostatné
sektory štátu. Aj samotný zákon o vede a výskume priamo počíta s rozvojom výskumu neziskového sektora.
Výsledky takéhoto výskumu mu určia v budúcnosti aj smerovanie samotných zmien pre tretí sektor, ktoré budú
vychádzať priamo z potrieb organizácií tretieho sektora.
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3) LUĎIA  ĽUĎOM,  n.o.,  názov  podporenej  verejnoprospešnej  aktivity:  Zmena  v administrácii  portálu
ĽUDIAĽUĎOM.SK,  dar vo výške 8 566 € 

ĽudiaĽuďom.sk je prvý absolútne otvorený a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku. Jeho základom
je rovnomenný internetový portál s prehľadnou databázou výziev – žiadostí o finančnú pomoc pre fyzické, či
právnické osoby, s verejnoprospešným zámerom. Unikátnosť systému spočíva predovšetkým v jeho otvorenosti
a možnosti samoorganizácie. 
Zámerom  podporeného  projektu  bola  zmena  v  administrácii  darcovského  portálu  ĽudiaĽuďom.sk,  ktorá
umožňuje flexibilnejšie reagovať na stále sa zvyšujúce požiadavky používateľov, na narastajúci počet príjemcov,
darcov,  počet  darov  a  potrebných  zásahov  admina  tak,  aby  služby  darcovského  portálu  boli  maximálne
efektívne, rýchle, bezchybné. 
Tiež aby mohli aj naďalej pre užívateľov ostať zadarmo. Zefektívnenie služby portálu na maximálnu možnú
úroveň odstránilo denno-dennú závislosť na dodávateľskej spoločnosti. 
Finančné prostriedky boli použité na IT služby.

Počet predložených projektov: 12
Počet podporených projektov: 12
Vyčlenená suma: 12 818 €

Z daru bolo podporených týchto 12 verejnoprospešných projektov:

P.č
. 

Podporená
organizácia/
jednotlivec

Názov  podporeného
verejnoprospešného
projektu

Výška
podpor
enej
suma

Anotácia podporeného verejnoprospešného projektu

1 SCCG, o.z.

Virtuálna  realita  bez
hraníc
2015/Konferencia  pre
žiakov a študentov ZŠ
a  stredných  v  oblasti
matematiky,  fyziky  a
informatiky

370 €

Občianske  združenie  SCCG  zorganizovalo  12.septembra  2015  v
spolupráci  s  Fakultou  matematiky,  fyziky  a  informatiky  Univerzity
Komenského, konferenciu s názvom: Virtuálna realita bez hraníc. Jej
cieľom  bolo  spopularizovať  vedu  a  technológie  medzi  žiakmi
základných  a  stredných  škôl  so  zameraním  na  prírodné  vedy  a
technické odbory. 
Literárnej súťaže sa zúčastnilo 137 prispievateľov, ktorí poslali spolu
122 príspevkov. Víťazné príspevky je možné si prečítať v zborníku z
konferencie.  Mini  konferencie  sa  zúčastnilo  97  účastníkov  a  21
organizátorov,  animátorov a lektorov.  Finančný dar  bol  použitý  na
ceny pre víťazov súťaže a kancelárske potreby.

2
CENTRUM  PRE
RODINU  –
PEZINOK 

Rodinný  tábor  aj  pre
rodiny v núdzi

330 €

Centrum pre rodinu Pezinok zrealizovalo rodinný tábor, počas letných
prázdnin v Čičmanoch. Tábore zažívali rodičia blízkosť medzi sebou,
obohacovali  sa  vzájomnými  skúsenosťami  vo  výchove  detí,  v
rodinnom,  manželskom,  vzťahovom  živote.  Deti  trávili  čas  s
animátorkami  v  tvorivých  dielňach  a  interaktívnym  vzdávaním.
Rodiny  načerpali  pozitívnu  motiváciu,  zažili  relax  a  oddych.
Finančný  dar  bol  použitý  na  stravu  a  ubytovanie  dvoch  rodín  zo
znevýhodneného prostredia. 

3
Občianske
združenie
Bublina

Leto v Bubline 660 €

Občianske  združenie   BUBLINA  sa  venuje  organizovaniu  letných,
jarných a vianočných a silvestrovských táborových pobytov pre deti
zo znevýhodneného prostredia,  detských domovov, profesionálnych
rodín, reedukačných, diagnostických centier a liečebno – výchovných
sanatórií. Počas leta 2015 zorganizovali 15 dňový letný tábor pre 96
detí z detských domovov z celého Slovenska. 
Počas tábora sa deti naučili nové veci, zažili nové spoločné zážitky,
nadviazali  nové  vzťahy  a  priateľstvá.  
Finančný  dar  bol  použitý  na  materiálové  zabezpečenie,  vybavenie
lekárničky, úhradu zážitkových atrakcií a potraviny. 

4 Anna
Maruniaková

Pooperačná  kontrola
v Londýne

330 € Kristínka je  od svojich 7 mesiacov  ťažko zdravotne postihnutá.  Jej
prvotnou  diagnózou  je  presakrálny  neuroblastom  (onkologické
ochorenie).  Ako  jediná  na  svete  absolvovala  operáciu,  ktorou  jej
vyrobili  "náhradný  orgán",  vďaka  ktorému  sa  jej  skvalitnil  život,
nakoľko  od  narodenia  bola  onkologický  pacient  s  trvalými
následkami.  Po  operácii  absolvovala  opäť  v  Londýne  prvú
pooperačnú kontrolu. Absolvovala ju v dvoch nemocniciach - Great
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Ormond Street Hospital v Londýne a University College Hospital  v
Londýne  v  stredisku  nukleárnej  medicíny.  Okrem tohto  vyšetrenia
radioaktívnou  látkou  absolvovala  ďalšie  na  urologickom  oddelení
GOSH.  
Finančný dar bol použitý na cestovné náklady.

5

Domov
sociálnych
služieb  pre  deti
a  dospelých
Sibírka

DSS  pre  deti  a
dospelých Sibírka

288 €

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka je zameraný
na  komplexnú  zdravotnú,  fyzioterapeutickú  a  terapeutickú
starostlivosť  a  sociálny  servis  pre  38  detí  a  dospelých  s  ťažkým
viacnásobným postihnutím, ktorí sú úplne odkázaní na starostlivosť
iných osôb. 
V rámci  projektu sa podarilo pre  klientov  zrealizovať  3 celodenné
výlety - vlakom do termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede, loďou
do Viedne a loďou do Čunova spojený s návštevou galérie Danubiany.
Klienti  tak získali  silné pozitívne zážitky, spestrili  svoje predstavy a
spomienky.  Rodičia  klientov  výletové  aktivity  ocenili,  množstvo
zážitkov sa u ich detí prejavilo v dobrom naladení a prežívaní. 
Finančný dar bol použitý na úhradu vstupeniek a lodných lístkov.

6
Detský  domov
Žakarovce

Hravý  pobyt  s
profesionálnymi
rodinami

330 €

Detský  domov  Žakarovce  poskytuje  súdom  nariadenú  ústavnú
starostlivosť  spolu  55  deťom.  Z  toho  19  detí  je  momentálne
umiestnených  v  profesionálnej  rodine.  Zámerom  projektu  bolo
zorganizovanie pobytového stretnutia profesionálnych rodín, ktorého
náplňou boli hravé a interaktívne aktivity pre deti aj rodičov. Rodiny
sa  navzájom  spoznali,  vymenili  si  skúsenosti,  poradili  sa  so
psychologičkami  a  sociálnymi  pracovníkmi.  Deti  nadviazali  nové
priateľstvá, získali pozitívne spätné väzby počas aktivít, nové zážitky a
skúsenosti. 
Finančný dar bol použitý na úhradu ubytovania.

7

Detské
mestečko
Trenčín  -
Zlatovce

Prázdniny  pre  detský
domov

660 €

Predmetom  projektu  bolo  zrealizovanie  relaxačného  pobytu  v
penzióne Viktória v Galante. Ohlasy detí z Detského mestečka boli na
pobyt mimoriadne pozitívne. Spoločnou akciou detí bol práve výlet
do aqua parku  Tatralandia  spojený  s  návštevou kontaktnej  ZOO a
salaša Krajinka. Spontánne sa radovali, prijímali výzvy a získavali nové
sociálne kontakty  a  zručnosti.  Detské mestečko tak  malo možnosť
poskytnúť deťom nadštandard radosti  a zážitkov počas uplynulého
leta.
Finančný dar bol použitý na úhradu ubytovania, stravy, vstupov do
bazénov a športovísk.

8 Branislav Dávid
Liečba,  rehabilitácia
syna Brunka Dávida

2 500 €

11-ročný  Brunko s  diagnózou detská  mozgová obrna  absolvoval  3
rehabilitačné pobyty v rôznych zariadeniach. Pobyty boli zamerané
na  spevnenie  svalstva,  samotnú  chôdzu,  stabilitu.  Po  absolvovaní
pobytov  sa  Brunko  začal  presúvať  nohami,  už  nie  len  kolenami,
nadobudol lepšiu stabilitu. Po každom pobyte urobil pokroky, utvrdil
si  kroky,  naučil  sa  ďalšie  úkony.  Sám  Brunko je  z  cvičenia  a  jeho
efektu nadšený.  Finančný dar bol použitý na úhradu rehabilitačných
pobytov, cestovné náklady.

9
Marcela
Tomčíková

Pomoc po požiari 2 000 €

Rodina  Tomčíkova  zo  Zábiedova  prišla  pri  tragédii  o  strechu  nad
hlavou. Pri požiari im zhorela strecha a po zásahu hasičov ostal dom
vytopený. Rodina má 7 detí, otec je dlhodobo chorý, domácnosť živí
matka.  Vďaka  podpore  mohla  rodina  obnoviť  a  opäť  obývať
podkrovie domu. Po roku obnovy a rekonštrukcie domu bude mať
rodina  opäť  priestory  so  samostatnými  izbami.
Finančný dar bol použitý na stavebného materiálu.  

10
Zabudnutá
Čertež, n.o.

Revitalizácia  obce
Čertižné  -  I.  Etapa  -
cintorín

1 500 €

Nezisková  organizácia  Zabudnutá  Čertež  sa  snaží  o  pozdvihnutie
regiónu severovýchodného Slovenska na príklade revitalizácie obce
Čertižné s využitím historicko-spoločenského potenciálu osobností,
ktoré žili a pôsobili v obci. V rámci projektu bola pozornosť venovaná
výstavbe  oddychovo-informačnej  zóny  a  prístupového  chodníka  v
časti cintorína s hrobmi s najznámejších osobností obce. Zrealizovaná
obnova  bolo  obyvateľom  a  návštevníkom  odovzdaná  počas  malej
slávnosti  6.novembra  2015.  V  budúcnosti  plánuje  organizácia
pokračovať realizovaním ďalších etáp revitalizácie obce Čertižné. 
Finančný  dar  bol  použitý  na  spracovanie  urbanistickej  štúdie,
projektového zabezpečenia, stavebné práce a výrobu informačných
panelov.

11 Klub  Vojenskej Tankové  dni 1 500 € Klub  vojenskej  histórie  Laugarício  vznikol  za  účelom  udržania
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Histórie
Laugarício, o.z.

Laugarício 2015

kultúrnych,  historických  a  technických  hodnôt  v  oblasti  vojenskej
histórie a historických vojenských vozidiel. V júni 2015 zorganizoval
3.ročník akcie Tankové dni Laugarício pri príležitosti 70.-teho výročia
skončenia 2.svetovej vojny. Podujatie priblížilo "živú históriu" širokej
verejnosti, formou statických a dynamických ukážok techniky, bojov a
výcviku armád obdobia  od Rímskej  ríše  až  po dnes bol  priblížený
vývoj  na  území  SR.  
Finančný  dar  bol  použitý  na  technické  zabezpečenie  podujatia  a
ozvučenie.

12

Asociácia
pomoci
postihnutým
ADELI

Pomoc pre Simonku 2 350 €

Občianske združenie Asociácia pomoci postihnutým ADELI vzniklo v
roku  2009  s  cieľom  pomôcť  slovenským  pacientom  pri  získavaní
finančných  prostriedkov  na  rehabilitáciu  v  špecializovanom
rehabilitačnom centre ADELI. Simonka absolvovala vysoko intenzívny
pobyt a neurorehabilitačné cvičenia v rehabilitačnom centre v ADELI.
Nakoľko  jej  zdravotná  poisťovňa  neuhradila  plnú  čiastku,  rodina
musela získať vlastné financie. Simonka si musela kvôli zdravotnému
stavu  rozložiť  rehabilitácie  do  dvoch  pobytov.  Denne  absolvovala
nasledujúce terapie: terapeutická masáž, neurofyziologické cvičenie,
thermo-kryokontrastnú terapiu, manuálnu, reflexnú terapiu, terapiu
laserom,  normobarickú  kyslíkovú  terapiu  a  sírovo-bahenný  zábal.
Rehabilitácia  jej  pomohla  zlepšiť  jej  zdravotný  stav.
Finančný dar bol použitý na uhradenie rehabilitácie v Adeli centre. 

4) grantový program Hľadá sa talent 2015

Základnou ideou  programu je  podpora  talentovaných  detí  a  mladých  ľudí  s cieľom umožniť  im  rozvoj  ich
výnimočných schopností poskytnutím finančnej podpory prostredníctvom nového grantového programu Hľadá
sa talent.

Zámerom programu bolo podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj talentu detí, mládeže a mladých ľudí,
v mestách Banská Bystrica,  Sliač  a Slovenská Ľupča. Partnermi  mohli  byť mimovládne organizácie,  kultúrne
organizácie a združenia, vzdelávacie inštitúcie, športové kluby či školy pôsobiace v týchto mestách.
Chceli sme vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých talentov a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.  

Počet predložených projektov: 11
Počet podporených projektov: 10
Vyčlenená suma: 9 807 €

Cieľom programu bolo finančne podporiť  mladého, výnimočne nadaného  umelca, športovca alebo vedca vo
veku od 10 do 18 rokov a uľahčiť mu tak rozvoj jeho potenciálu.  
O podporu sa mohli  uchádzať talenty v rámci týchto oblastí:

● vzdelávanie – žiaci základných a stredných škôl, účastníci vedomostných olympiád a súťaží
● kultúra  -  žiaci  základných  a stredných  škôl,  ktorí  vynikajú  v niektorom  z umeleckých  oborov:

hudobnom, výtvarnom, tanečnom, alebo literárno-dramatickom 
● šport - žiaci základných a stredných škôl, ktorí vynikajú v niektorom z individuálnych alebo kolektívnych

športov.
Získaný grant mladí ľudia použili na úhradu nákladov súvisiacich s ďalším rozvojom svojho talentu. Mohlo sa
jednať o materiálne vybavenie, úhradu nákladov spojených s vedeckou alebo umeleckou činnosťou, či úhradu
výdavkov spojených so vzdelávaním.

Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
Ing. Vladimír Kocourek, generálny riaditeľ CBA Slovakia 
Ing. Gabriela TÓTHOVÁ, za Nadáciu M-Market
Mgr. Zuzana Thullnerová, za Nadáciu Centra pre filantropiu
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Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity v grantovom programe Hľadá sa talent 2015:

P.č
.

Podporená
organizácia/  fyzická
osoba 

Názov
podporeného
verejnoprospešn
ého projektu

Výška
podpor
enej
sumy

Anotácia k podporenému projektu

1
Základná  škola  A.
Sladkoviča, Sliač

Hľadá  sa  talent
2015

1 000 € 

Simeon Suchý je žiak piateho ročníka športovej triedy ZŠ. Je členom
Bedmintonového klubu Kúpele Sliač.  Zúčastnil  sa  turnajov skupiny
A,MO,BQ,  dvoch turnajov  v  zahraničí  a  dvoch sústredení.  Je  prvý
hráč  slovenského  rebríčka  v  kategórii  U  11,  Dvojnásobný  majster
Slovenska  vo  svojej  kategórii  v  dvojhre  a  štvorhre.  Finančné
prostriedky boli použité na cestovné náklady, štartovné, materiálne
vybavenie, tréning a camp.

2
Športové gymnázium
Banská Bystrica

Majstrovstvá
Európy  juniorov
Eskilstuna 2015

1 000 € 

Karol  Končoš  v  máji  2015  absolvoval  svoje  prvé  preteky  v  hode
kladivom, ktorými sa hneď prvým pokusom(68,91m) podarilo splniť
limit SAZu (67,5m) pre účasť na Majstrovstvách Európy juniorov 2015
vo Švédsku.  Tým bol  hlavný cieľ  tohto projektu splnený.  Finančné
prostriedky boli použité na kúpu výživových doplnkov a regeneráciu
športovca. 

3
Občianske  združenie
4U

Moja fantázia 1 000 € 

Cieľom  projektu  bolo  podchytiť  a  zaktivizovať  mladú
Banskobystričanku, talentovanú žiačku 9. ročníka základnej školy, u
ktorej  sa  prejavil  mimoriadny  literárny  talent.  Zámerom  projektu
bolo podať pomocnú ruku talentovanej žiačke, ktorá získala za svoju
literárnu tvorbu už niekoľko ocenení a mala záujem sa podeliť o svoje
myšlienky  a  fantáziu.  Valentína  napísala  knihu,  s  ktorou  sa  jej
podarilo  podeliť  a  zdieľať  svoje  myšlienky  so  svojimi  rovesníkmi.
Kniha oslovila nielen svojich rovesníkov, ale aj širokú verejnosť

4
Klub  priateľov
Stredoškolského
domova mládeže

Tanec  je  môj
život

1 000 € 

Zámerom  projektu  bolo  finančne  podporiť  dvojnásobnú
vicemajsterku latinskoamerických tancov, Zuzanu Šiminskú - členku
štátnej reprezentácie Slovenska, nominantku na majstrovstvá sveta
a Európy. Počas obdobia realizácie projektu sa žiačka prezentovala v
spoločenskom tanci  aj  na  charitatívnom podujatí.  Pred samotným
začiatkom realizácie mala žiačka výkonnostnú kategóriu B. Následne
v  ďalšej  súťaži  získala  výkonnostnú  kategóriu  A.  Zvýšenie
výkonnostnej kategórie jej umožňuje trénovať ostatných tanečníkov
a  viesť  vlastnú  tanečnú  skupinu.  Ciele  projektu  boli  naplnené.  V
súčasnosti  sa  pripravuje  s  novým  tanečným  partnerom  na
Majstrovstvá  Slovenskej  republiky  v  tanečnom  športe,  ktoré  sa
uskutočnia v marci 2016 v Banskej Bystrici.

5 ŠKB Lyžiarik
Predsezónna
príprava Samuela
Vigaša

1 000 € 

Zámerom projektu bola predsezónna príprava Samuela Vigaša, víťaza
Slovenského  pohára  predžiakov  v  zjazdovom  lyžovaní.  Príprava  sa
začala 5-dňovým pobytom na ľadovci Stubai v Rakúsku, zameraným
na voľnú jazdu a technické cvičenia v jazde do rýchlosti. Po návrate
domov prebiehala suchá príprava v štandardnom 4-dňovom bloku.
Druhý blok príprav na snehu bol opäť realizovaný na ľadovci Stubai a
Passo  Stelvio  v  Taliansku.  Tieto  bloky  boli  zamerané  na opätovné
rozjazdenie a následne sa pristúpilo k nácviku techniky obrovského
slalomu. Samkove ambície a najbližšie ciele sa nezmenili a cieľom je
vyhrať Slovenský pohár a kvalifikovať sa do tímu žiakov Slovenskej
reprezentácie  v  zjazdovom  lyžovaní.  
Finančný dar bol použitý na zakúpenie tréningových pomôcok.

6 Občianske  združenie
Atléti

Mladý atlét 1 000 € OZ Atléti  vytvorilo  podmienky pre  lepšie zabezpečenie,  riadenie a
rozvoj  športovej  prípravy  talentovaného  atléta  Lukáša  Hrončeka.
Pravidelnými  spoločnými  tréningami  zameranými  na  rozvoj
vytrvalosti,  rýchlosti,  špeciálneho  tempa  a  bežeckej  techniky.
Pokračujúcou spoločnou prípravou zameranou navyše aj  na rozvoj
sily,  koordinácie,  techniky  prekážok  s  použitím  špeciálnych
tréningových  pomôcok,  víkendovými  sústredeniami,  účasťou  na
testoch  a  pretekoch Lukáš  absolvoval  výbornú špeciálnu  športovú
prípravu , ktorú pretavil v hlavnej sezóne na pozoruhodné výsledky
na  jednotlivých  pretekoch  v  mesiacoch  jún  až  november  2015.  K
skvalitneniu športovej prípravy a zlepšeniu podmienok, v konečnom
dôsledku aj zlepšenia výkonnosti, prispela aj možnosť absolvovania
pravidelnej
regenerácia,  užívania  doplnkov  športovej  výživy,  vitamínov  a
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dovybavenie  športovo-technického  zabezpečenia  športovca.
Financie boli  použité na športové, špeciálne atletické pomôcky, na
štartovné na preteky a na atletické víkendové sústredenia. 

7
Súkromné  centrum
voľného času

S  talentom  do
štúdia... 

1 000 € 

Zámerom  projektu  bola  podpora  talentovaného  dievčaťa,  Anety
Krchňavej,  ktorá  navštevuje  programy  hudobnej  školy  YAMAHA,
konkrétne  hodiny  keyboardu  a  populárneho  spevu.  Anetka  má
nepochybne veľkú dávku talentu, svojou šikovnosťou a osobnosťou
reprezentuje  hudobnú  školu  na  rôznych  kultúrnych  akciách  a
podujatiach.  Vďaka  tomuto  projektu  získala  nové  skúsenosti  a
zručnosti  a  tiež  šancu  prezentovať  svoj  talent  pred  širokou
verejnosťou  na  viacerých  podujatiach.
Finančný  dar  bol  použitý  na  zvukové  a  hudobné  príslušenstvo,
literatúru, kancelárske potreby a na organizačné výdavky.

8
Základná  Umelecká
Škola  Slovenská
Ľupča

Cesta  za
speváckym snom

900 € 

Cieľom  projektu  Cesta  za  speváckym  snom  Nely  Nálepkovej  bolo
podporiť technický a umelecký rast Nely ako interpretky. Jedna cesta
bola  príprava  mladej  speváčky  na  niekoľko  celoslovenských
speváckych  súťaží.  Druhou  cestou  bolo  zhodnotenie  týchto
skúseností  v  prvom  profesionálnom  vystúpení  s  profesionálnym
hudobným telesom. Ciele projektu boli splnené, Nela získala cenné
skúsenosti,  sebaistotu,  nehovoriac  o  technickom  raste.  Pridanou
hodnotou projektu bolo nadobudnutie istej pokory po umeleckej i
osobnostnej  stránke.  Šesť  mesiacov  dôslednej  práce zanechalo  na
interpretke profesionálny umelecký rast, ktorý je predpokladom pre
jej ďalší profesionálny rozvoj a možnú kariéru populárnej speváčky.
Financie  boli  použité  na  nákup  notového  materiálu,  uhradenie
koncertu  s  profesionálnym  telesom  a  na  nákup  bezdrôtového
mikrofónu.

9
Základná  škola,
Moskovská 2, Banská
Bystrica

Šachoví  majster
–  Filip Haring

964 € 

V  rámci  realizácie  projektu  bolo  Filipovi  poskytnuté  materiálne  a
študijné  vybavenie  (šachový  softvér,  učebná  pomôcka  pre  rozvoj
logického myslenia Lego Mindstorms Education NXT), zabezpečenie
Filipovej  rekonvalescencie   (permanentka  na  plaváreň),
spropagovanie  šachu  na  škole  prostredníctvom  naplánovaných
aktivít a zabezpečenie materiálneho vybavenie pre šachový krúžok
(šachové  sety,  kancelársky  papier,  písacie  potreby).  
Finančný  dar  bol  použitý  na  zakúpenie  šachového  softvéru,  setu,
učebnej  pomôcky  Lego  Midstroms,  kancelárskeho  papieru,
permanentky na plaváreň, vrátane odmien. 

10
Súkromné  centrum
voľného času

Prvá  florbalová
reprezentantka  z
Banskej Bystrice

943 € 

Cieľom  projektu  bolo  poskytnúť  mladému  florbalovému  talentu:
Alene  Martinkovej  adekvátne  športové  podmienky,  s  kvalitnou
športovou prípravou a hlavne podmienené kvalitnou regeneráciou.
Prostredníctvom projektu Alenka získala kvalitné športové vybavenie
a  mala  možnosť  svoju  aktívnu  tréningovú  činnosť  doplniť
posilňovaním,  plávaním  a  regeneráciou  v  kryokomore.  Alena  sa
dostala do reprezentačných výberov, v reprezentácií dorasteniek ako
kapitánka celej reprezentácie na turnaji v Brne 2015, následne aj v
kategórií  Junioriek.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie permanentky na plaváreň, do
posilňovne, kryokomory, florbalovej hokejky a atletickej obuvi.
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5) Otvorený grantový program Nadácie M-market 

Cieľom otvoreného programu je podporovať projekty verejnoprospešných inštitúcii alebo jednotlivcov v  núdzi
podporiť ich spôsobom, ktorý prispeje ku skvalitneniu ich života. 

Počet predložených žiadostí: 18
Počet podporených projektov: 8
Vyčlenená suma: 5247,65 € 

Žiadosti o podporu bolo možné podávať počas celého roka, mohli byť podporené od rôzne typy organizácií:
občianske združenia, neziskové organizácie, ale aj jednotlivci. 

Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení: 
Ing. Vladimír Kocourek, generálny riaditeľ CBA Slovakia 
Ing. Gabriela TÓTHOVÁ, za Nadáciu M-Market
Mgr. Zuzana Thullnerová, za Nadáciu Centra pre filantropiu

Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:

P.č.
Podporená
organizácia/
fyzická osoba

Názov
podporeného
verejnoprospešnéh
o projektu

Výška
podporen
ej sumy

Anotácia k podporenému projektu

1
Otília  Duba,
PaedDr.

Liečebný pobyt 300 € 

Pani Otília absolvovala pobyt v kúpeľoch v Dudinciach v Hoteli Smaragd. Bez
príspevku by však pani Otília nemala ďalšiu možnosť absolvovať liečebno-
rehabilitačný  pobyt.  Jej  zdravotný  stav  sa  zlepšil  a  na  určitý  čas  sa
stabilizoval. Všetky procedúry, ktoré dostala boli v prospech jej zdravotného
stavu.  
Financie boli použité na uhradenie liečebného pobytu v kúpeľoch.

2 Matúš Michal Šport 200 € 

Michal Matúš je 27 ročný športovec so zdravotným postihnutím. V sezóne
2015 sa zúčastnil  18-tich maratónov a pretekov, kde behal na invalidnom
vozíku.  Po  prvýkrát  sa  zúčastnil  pretekov  mimo regiónu strednej  Európy.
Finančný príspevok bol použitý na kúpu športového vybavenia a materiálu.

3
Mgr.  Marián
Berky

Tango  futbalový
kemp

400 € 

Počas  letných  prázdnin  2015  sa  v  obci  Halič  uskutočnil  2.ročník  TANGO-
futbalový kemp pod záštitou ŠK Novohrad Lučenec  pre  deti  od 6 do 12
rokov.  Zúčastnilo sa  ho 90  detí  z  Lučenca,  Poltára,  Divína,  Podbrezovej  a
domáci  Haličania.  Absolvovali  3  x denne tréningový cyklus.  Ich pobyt  bol
okrem futbalu vyplnený večernými animačnými  aktivitami. Finančný dar bol
použitý na kúpu futbalovej bránky a ceny pre deti: lopta, tričko a dres.

4
Andrea
Bilková

Rehabilitácia  pre
dcéru:  Lilianka
Barteková

400 € 

Lilianka  v  novembri  2015  absolvovala  kurz  komplexnej  rehabilitácie  v
Sanatóriu Tatranská Kotlina, ktorý obsahoval: kineziterapiu a masáže podľa
Smoljaninova, manuálna korekcia podľa Šargorodského a hydrokineziterapiu.
Financie  boli  použité  na  uhradenie  rehabilitačného  pobytu  v  Sanatóriu
Tatranská Kotlina. 

5
Zuzana
Joštová

Rehabilitácia  pre
syna: Lukáša Jošta

400 € 

Lukáško  absolvoval  rehabilitačný  pobyt   v  ADELI  centre  v  Piešťanoch.  V
programe mal denne reflexnú masáž pred raným cvičením, reflexnú masáž,
pohybové  cvičenia,  oxygenoterapiu,  Bioptron  lampu.  Počas  pobytu
absolvoval logopédiu spolu hydroterapiou. Aj keď boli pre neho dva týždne
intenzívnej rehabilitácie veľkou záťažou, spevnil sa mu chrbátik a má lepšiu
stabilitu. Cieľ projektu bol naplnený čiastočne, nakoľko Lukáško začal chodiť
za  pomoci  držania  za  ručičky.  
Financie boli použité na uhradenie rehabilitačného pobytu v Adeli centre. 

6 MAGNA  DETI
V  NÚDZI,
občianske
združenie

POMOC  OBETIAM
ZEMETRASENIA  V
NEPÁLE 

591 € Projekt pomoci obetiam zemetrasenia v Nepále prispel k zlepšeniu kritickej
zdravotnej situácie, a to zvýšením prístupu obetí k zdravotným službám a
zabezpečením základnej zdravotnej starostlivosti pre deti, ženy a ich rodiny v
zasiahnutých oblastiach. Okrem mobilného zdravotného tímu, tím expertov
poskytol psycho sociálnu pomoc, ktorá systematicky rehabilitovala mentálne
zdravie obetí. Súčasťou tejto pomoci bolo vytvorenie podporných skupín a
bezpečnostných  centier  vhodných  pre  deti  s  matkami.  Projekt  zároveň
poskytol aj profesionálne školenia pre vládnych zamestnancov a miestnych
sociálnych  pracovníkov  Nepálu,  ktorí  budú  pokračovať  v  zabezpečení
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základnej  zdravotnej  a  psychosociálnej  podpory  pre  obete  zemetrasenia.
Celkovo  projekt  pomohol  35  182  ľuďom,  distribuoval  19  669  balíčkov,
poskytol zdravotnú pomoc 3 336 pacientom, vytrénoval 113 ľudí a poskytol
priamu  psychosiálnu  pomoc  15  034  ľuďom.
Finančný dar bol použitý na uhradenie sociálnej práce.

7
Občianske
združenie
NovoCK 

Podpora
reprezentanta  SR  v
cyklotriale  Mareka
NAGYA 

1 500 € 

NovoCK  je  športový  klub  zastrešujúci  mladých  cyklistov  a  cyklotrialistov.
Cieľom  podpory  bolo  aby  sa  mohli  zúčastniť  pretekov  v  cyklotriale  na
Slovensku aj  v  Čechách.  Zároveň sa mohli  aktívne podieľať  na organizácii
Cyklotrial youth games and Open Trial 2015 v Lučenci. Ide o medzinárodnú
cyklotrialovú súťaž pre mládež do 16 rokov, ktorá je mládežníckou obdobou
Majstrovstiev sveta. Preteku sa zúčastnilo 45 jazdcov. Tiež motivovali  deti a
mládež k aktívnemu  športu a cyklistike vo všetkých jej  podobách. Priblížiť
cyklotrial, tento náročný a zároveň veľmi atraktívny šport širokej verejnosti .
Finančný  dar  bo  použitý  na  štartovné  a  registračné  poplatky,  technické
zabezpečenie  na  bicykel  a  náhradné  diely,  tréning  a  sústredenia  a  na
cestovné náklady.

8
Daniela
Trajteľová

Načúvací prístroj 1 456,65 €

Peňažný  príspevok  bol  použitý  na  kúpu  načúvacích  aparátov,  príslušných
ušných  koncoviek  a  kúpu špeciálneho zariadenia  na  prenos  zvuku.  Ide  o
doplnkové zariadenie k načúvaciemu aparátu. Daniela Trajteľová je osoba s
ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy 70%.

6) Otvorený grantový program Siemens 

Cieľom otvoreného programu je podporovať projekty verejnoprospešných inštitúcii alebo jednotlivcov v  núdzi
ale aj podporovať rôznorodé kreatívne nápady a verejnoprospešné aktivity, či ľudí v  núdzi, ktoré prispejú ku
skvalitneniu života v komunite, vychádzajú z potrieb a záujmov jej obyvateľov a prinášajú im úžitok. 

Počet predložených žiadostí: 2
Počet podporených projektov: 2
Vyčlenená suma: 4670 € 

Žiadosti o podporu bolo možné podávať počas celého roka, mohli byť podporené od rôzne typy organizácií:
občianske združenia, neziskové organizácie, jednotlivci a cirkevné organizácie. 

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení: 
Ing, Vladimír Slezák, Siemens, s.r.o.
Mgr. Monika Orbanová, Siemens, s.r.o.
Mgr. Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu, n.o.

Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:

P.č
.

Podporená
organizácia/
fyzická osoba 

Názov  podporeného
verejnoprospešného
projektu

Výška
podporen
ej sumy

Anotácia k podporenému projektu

1
Nadácia sluch ako
dar

Zariadenia  na  záznam
videa a snímkov vo Full
HD  rozlíšení  z
endoskopickej kamery

3 500 €

Nadácia Sluch ako dar zakúpila trojčipovú kamerovú hlavu k
operačnému  mikroskopu.  Pomocou  endoskopickej  kamery  s
kamerovou  hlavou  je  možné  bezpečne  vytvárať  kvalitný
videozáznam a zhotovovať snímky, čo sa využíva pri operáciách
ucha, laterárnej bázy lebky prístupom cez ucho a operáciách
prínosových  dutín  a  prednej  bázy  lebky.  Tým  sa  zlepšilo
technické vybavenie  pracoviska  Kliniky  otorinolaryngológie  a
chirurgie hlavy, ktoré sídli v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na
Antolskej  v  Bratislave.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie technického vybavenia. 

2 Plamienok n.o. Sprevádzanie  detí  a
rodín po strate blízkeho

1 170 € Plamienok  je  nezisková  organizácia,  ktorá  sa  stará  o
nevyliečiteľne choré deti.  Poskytnutý dar umožnil  organizácii
pokračovať v pomáhaní rodinám s deťmi v ťažkých okamihoch.
Počas projektu boli oporou pre 26 rodín s ťažko chorými deťmi,
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ktoré  vďaka  zdravotníckej  a  psychologickej  podpore  mohli
stráviť  posledné  chvíle  spolu  doma.  Okrem  pravidelných
návštev v rodine, bol lekár rodinám k dispozícii telefonicky 24
hodín  denne,  aby  mohol  rodiny  usmerniť  pri  prípadných
komplikáciách  aj  na diaľku.  Vďaka  grantu  mohla organizácia
zabezpečiť  plynulý  chod  Poradenského  centra,  v  ktorom
poskytuje  bezplatné  poradenstvo  a  psychologickú  pomoc
deťom a rodinám, ktoré stratili svojho blízkeho, počas projektu
poskytli  pomocnú  ruku  35  rodinám.  Pre  rodiny  po  strate
blízkeho  zorganizovali  dve  víkendové  stretnutia  a  letný
terapeutický  tábor  pre  deti.  Finančný  dar  bol  použitý  na
úhradu mzdových nákladov a komunikačných nákladov.

7)  Zamestnanecký grantový program Siemens

Cieľom  zamestnaneckého  programu  je  podporiť  projekty  verejnoprospešných  inštitúcii  alebo  jednotlivcov
v núdzi navrhnutých zamestnancami spoločnosti Siemens, s.r.o. Realizátori verejnoprospešných projektov mohli
byť: jednotlivci, školské zariadenia, mimovládne organizácie, zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť.

Počet podporených projektov: 1
Vyčlenená suma: 313 € 

Verejnoprospešné pôsobenie obdarovanej inštitúcie alebo jednotlivca muselo byť v jednej z týchto oblastí: 
● Vzdelávacie aktivity. Podpora jednotlivcov v oblasti vzdelávania, podpora pri zabezpečení vzdelávacieho

materiálu, technických a špeciálnych učebných pomôcok a iných nákladov.
● Pomoc v sociálnej núdzi. Podpora jednotlivcov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii vychádzajúcej so

zmenou ich sociálneho postavenia. Podpora organizácií,  ktoré sa starajú o sociálne odkázaných ľudí
(seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím, deti bez rodičov, ...) 

● Zdravie a zdravotná prevencia. Podpora aktivít smerujúcich k zlepšeniu zdravotného stavu jednotlivcov,
alebo skupiny (napríklad pokrytie časti  nákladov na špecifickú liečbu či špeciálneho zdravotníckeho
vybavenia  a  pomôcok  jednotlivcov,  ale  aj  príspevok  na  realizácie  rekondičného  pobytu  ľudí  so
zdravotným postihnutím (diabetikov, nevidiacich, ...)

● Ochrana prírodného prostredia.  Podpora  projektov  smerujúcich k  zlepšeniu  životného prostredia  v
oblasti  ochrany  prírody,  ochrana  prírodných  a  kultúrnych  pamiatok,  citlivé  narábanie   s  odpadmi,
šetrenie energie, ale aj ostatných prírodných zdrojov, ... 

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení: 
Ing. Vladimír Slezák, Siemens, s.r.o.
Mgr. Monika Orbanová, Siemens, s.r.o.
Mgr. Jana Barboríková, Siemens, s.r.o.
Mgr. Katarína Kovalčíková, Siemens, s.r.o.
Mgr. Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu, n.o.
Mgr. Barbora Paulenová, Centrum pre filantropiu, n.o.

Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k     účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa ochrana a podpora zdravia.

Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:

P.č.
Podporená
organizácia/
fyzická osoba

Názov
podporeného
verejnoprospeš
ného projektu

Výška
podporenej
sumy

Anotácia k podporenému projektu

1 Diecézna  charita
Nitra,  prevádzka:
Hospic  –  dom
pokoja  a  zmieru  u

Hospic  u
Bernadetky

313 € Hospic  –  dom  pokoja  a  zmieru  u  Bernadetky  v  Nitre  je  neštátne
zdravotnícke  zariadenie  so  zameraním  na  poskytovanie  paliatívnej
starostlivosti.  Paliatívna  starostlivosť  je  určená  pacientom  v
terminálnom (záverečnom) štádiu ich ochorenia, teda v čase, keď ich
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Bernadetky

ochorenie prestalo reagovať na liečbu.  Kapacita hospicu je 15 lôžok.
Zariadenie chorému človeku garantuje, že nebude trpieť neznesiteľnou
bolesťou, v každej situácii bude rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť a
v posledných chvíľach života nezostane sám.  Bude mu zabezpečená
komplexná  zdravotná  starostlivosť.  Paliatívnu  starostlivosť  v  hospici
zabezpečuje tím lekárov, sestier,  sanitárov, ale aj  sociálny pracovník,
duchovný  a  dobrovoľníci.  Nevyhnutnou  potrebou  pre  poskytovanie
zdravotnej  starostlivosti  takéhoto  typu  je  dostatočné  vybavenie
oddelenia  spotrebným  zdravotníckym materiálom.  Predmetom  daru
bola  finančná  podpora  potrebná  pre  nákup  spotrebného
zdravotníckeho  materiálu,  ktorý  pomôže  zabezpečiť  potrebnú
starostlivosť na oddelení v hospici.

8) Vecný dar:  spoločnosť Siemens s.r.o.  darovala 20 jazdených firemných áut a spoločnosť Healthcare
s.r.o. darovala jedno jazdené firemné auto

Spoločnosť Siemens a Healthcare s.r.o.  sa rozhodla podporiť rodiny  s  postihnutým rodinným príslušníkom
vecným darom: autom. Autám zabezpečili generálnu opravu a dali im urobiť kontrolu STK, tiež zaplatili povinné
zmluvné poistenie.
V minulosti  si  tieto  autá  mohli  odkúpiť  zamestnanci,  tento  rok  sme  oslovili  tri  organizácie:  Organizáciu
muskulárnych dystrofikov v SR, OZ Inklúzia a PRIMA n.o. - Domov sociálnych služieb pre dospelých, ktorí nám
pomohli  pri  vytypovaní obdarovaných rodín. Oslovili  svojich členov/klienti,  ktorý majú deti s  postihnutím –
treba ich voziť do zdravotného zariadenia či škôl.

Podporení žiadatelia:
(organizácia, fyzická osoba)
1. Tretina Anton
2. Kalamárová Dana
3. Javorčeková Denisa
4. Štěpánková Katarína
5. Krajčovič Ladislav
6. Balcárová Linda
7. Lacková Mária
8. Mikulcová Mária
9. Malobický Marian
10. Madziová Martina
11. Galová Melinda
12. Trungelová Michaela
13. Mišo Miroslav
14. Štefancová Monika
15. OZ Inklúzia
16. PRIMA n.o. - Domov sociálnych služieb pre dospelých
17. Rubint Robert
18. Kužela Stanislav
19. Bednáriková Tatiana
20. Zimmerová Veronika
21. Keníž Vladimír
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StartLab

Na Slovensku vznikla jedinečná a prvá nekomerčná crowdfundingová (CF) platforma s názvom: Start
Lab. Tu sa registrujú startupové skupiny so svojim verejnoprospešným nápadom. 
Platforma  je  spustená  od  marca  2015.  Ide  o  moderný  a  svieži  koncept  podpory  zaujímavých  projektov
podporujúci kreativitu a aktivity najmä mladých ľudí. Rovnako ide o najúspešnejšiu CF platformu na Slovensku
tak do množstva projektov, percenta ich naplnenia (prekročenia), množstva podporovateľov atď.

Počas roku 2015 bolo na StartLab.sk zverejnených 21 verejnoprospešných projektov:
● 8 z nich boli v rámci súťaže ReStart Slovensko, 
● ďalších 9 projektov bolo vo svojej kampani úspešných a vyzbierali 41 926 €
● 4 projekty neboli úspešné
● 3 uverejnené nápady v štádiu rozpracovanosti
● Sumou 56246,48 € prispelo na 17 projektov 2 279 darcov.

Platforma na jednej strane slúži ako vývojové laboratórium (Lab) startupových nápadov, vytvorí sa tu
priestor pre prezentáciu nových ideí, coworking na zverejnených nápadoch, zdieľanie skúseností,
feedback  a  zároveň  tu  už  hotové  a  dopracované  startupové  projekty  môžu  od  darcov  získavať  finančné
prostriedky na realizáciu svojho nápadu (Start).

Na  crowdfundingovej  platforme  sú  registrované  a  odprezentované:  prostredníctvom  videí,  prezentácie,
fotografie, plány či iné vizuálne pomôcky) rôzne zaujímavé startupové nápady.

Na  crowdfundingovej  platforme Nadácia  SPP  podporila  formou „matchingu“  projekt  organizácie:   SOVA –
občianske združenie ne podporu nadanych deti, názov projektu: ChemPlay – chémia hrou, vo výške 3000,- eur.

Ďakujem našim partnerom:
Nadácia SPP bola partnerom crowdfundingovej platformy www.StartLabsk .
Nadácia Orange podporila fungovanie StartLab.sk

Sprostredkovaná pomoc pre verejnoprospešné projekty a aktivity:

P.č.
Organizácia/  fyzická
osoba

Názov
verejnoprospešného
projektu

 Vyzbierané
cez
www.StartLab
.sk 

Anotácia výzvy na www.StartLab.sk

1
SGI  -  Inštitút  pre
dobre  spravovanú
spoločnosť

chcemvediet.sk     2 597,00 € 

Právo na informácie má mať každý. A každý ho má naozaj
len  vtedy,  keď  rozumie  aj  bez  pomoci  odborníka,  aké
informácie a od koho môže žiadať, a ako má postupovať,
keď  mu  inštitúcia  odmietne  sprístupniť  požadované
informácie. Chcemvediet.sk k tomu prispeje. 

2 Jakub Šimko

AdHunter  -
outdoorový
crowdsourcing
vizuálneho smogu

       590,00 € 

Crowdsourcingový  projekt  umožní  efektívne mapovanie
vizuálneho  smogu  vo  verejnom  priestore  davom
dobrovoľníkov  prostredníctvom  mobilnej  a  webovej
aplikácie. 

3 Inštitút Prijatia, o.z. (ne)normálne.sk     5 176,00 € 
Informačno  -  poradenský  portál  pre  mladých  ľudí  v
krízových situáciách 

4
Jana  Feherpataky
Kuzmová

You  Can!  (Active
Citizens Network)

    3 358,00 € 
Zlepši  život  vo  svojej  komunite.  Rozbehni  svoj  projekt.
Spíš petíciu. Networkuj. My ti s tým pomôžeme. 

5 Prvý groš Helena Jakubčíková        760,00 € 
Povedal  sedliak  kráľovi:  „Prvý  groš  vraciam  svojmu
otcovi, lebo ma vychoval.“

6 Ľudovít Filatov Susedský trh     1 056,00 € 

Susedský trh je on-line aplikácia, prostredníctvom ktorej
nájdete  svojho  lokálneho  dodávateľa  domácich
produktov  alebo  služieb.  Bezplatné  používanie,
jednoduchá  registrácia  a  množstvo  funkcií  skutočného
trhoviska. 

7 Tu sme Vladimíra  Hradecká,
Mária Brňušáková

       703,00 € ...ak hľadáš pomoc, nájdeš ju u nás na mape. Spájame
ľudí so sociálnym znevýhodnením a organizácie účinnej
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pomoci.

8
Veronika  Pavlíková
Klindová

Prečo škola?     1 336,00 € 
"Bude mi to nanič." Dnes sú školy plné nemotivovaných
detí, ale môže to byť úplne inak! 

9
Občianske združenie
BONA FIDE

Tabačka  12 227,00 € 

V  máji  sa  otvorili  brány  novej  Tabačky  Kulturfabrik.
Slovensko  tak  získalo  unikátny  priestor  pre  kultúru,
kreativitu a spoluprácu. No niečo mu chýba - vybavenie.
A tu môžete vstúpiť do dejín práve Vy! 

10
Saplinq,  občianske
združenie

PRIDE Dúhové Košice        923,00 € 

Dúha nás  spája!  Staň sa  aj  Ty  súčasťou PRIDE Dúhové
Košice  a  prispej  ku  Slovensku  pre  všetkých!  Či  už  si
vyberieš  svoju  dúhovú  výbavu  do  sprievodu  alebo  sa
necháš zastúpiť vlajočkou, prispeješ na najväčšiu dúhovú
akciu v roku 2015 na Slovensku! 

11
Jana  Hoschek
Hoffstädter

Cesta na svet     5 471,00 € 
Knižka pre zvedavé deti a ich rodičov, ktorí chcú pravdivo
a citlivo odpovedať na detské otázky. Aby ste ju mali po
ruke, keď sa vás deti opýtajú, ako prišli na svet! 

12 P(L)UTO
Kamoši z vypáraného
svetra

    2 643,00 € 

Zamysleli  ste  sa  niekedy  nad  tým,  čo  všetko  nemusí
skončiť na smetisku, a kto všetko nemusí stáť na okraji
spoločnosti...? Kniha Kamoši z vypáraného svetra Vám o
tom povie niečo viac. 

13 Vnútroblok, OZ
Mobilná  záhrada
karpatská

    4 693,00 € 
Mobilná záhrada na Sasinkovej ulici po 3 sezónach končí.
Pomôžte nám ju presťahovať a založiť novú na školskom
dvore špeciálnej školy na Karpatskej ulici. 

14

SOVA  -  občianske
združenie  na
podporu  nadaných
detí

ChemPlay     6 712,00 € 
ChemPlay  je  nová  hra  na  zábavné  učenie  anorganickej
chémie.  
Vďaka Vám sa dostane aj do škôl, priamo k deťom. 

15
Transparency
International
Slovensko 

Stop  schránkovým
firmám

    8 358,00 € 

Už rok ubehol od času, keď politici začali prisahať, že nás
zbavia  schránkových  firiem  v  štátnych  tendroch.  Prijali
zákony, sľubovali zmenu. Pred voľbami sa už chvália, ako
s  nimi  zatočili.  Je  čas  skontrolovať,  ako  sa  firemným
schránkam naďalej u nás darí. 

16 Truc sphérique
Zraková  pyramída
Juraja Gabora

    2 905,00 € 
Na  dokončenie  18-metrovej  zrakovej  pyramídy  chýba
Jurajovi Gáborovi posledný krok. Pomôžme mu. Podarí sa
to. 

17

Bratislavské
regionálne
ochranárske
združenie

Veža  pre  dažďovníky
Swift Tower

    5 957,00 € 
Podporte  projekt  ochrany  dážďovníkov  v  mestách  a
prispejte na stavbu veže na ich hniezdenie
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V. Prehľad o nadačných fondoch
Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov.

Nadačný fond Pre zdravé pľúca pri Nadácii Centra pre filantropiu

V roku 2015 pokračoval grantový program Pre zdravé pľúca pre pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou
pľúc,  v ktorom sa mohli uchádzať o  finančný príspevok na kompenzáciu cestovných výdavkov, nákup liečiv a
podporu služieb, ktoré zlepšia kvalitu jeho života.

Na  základe  podnetu  lekárov  Slovenskej  pneumologickej  a  ftizeologickej  spoločnosti,  ktorí  mali  aj  ľudskú
potrebu pomôcť svojím pacientom, vznikol koncom marca 2014 na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie
Centra pre filantropiu Nadačný fond Pre zdravé pľúca.

Cieľom grantového programu je pomáhať jednotlivcom s diagnostikovanou chronickou obštrukčnou chorobou
pľúc a vo forme malých finančných príspevkov prispieť k zmierneniu ich zložitej sociálnej situácie a oslabeného
ekonomického zázemia, ktoré je spôsobné práve následkom ich závažného zdravotného stavu.

V roku  2015  boli  vyhlásené  štyri  termíny  uzávierok  prijímania  žiadostí,  v ktorých  bolo  podporených  64
žiadostí v celkovej sume 16 240 €. 
O 12 žiadostiach v sume 2 980€ rozhodla správna rada v mesiaci  december 2015, ale zmluvy a platby boli
posielané v roku 2016.

Členovia hodnotiacej komisie:
- doc. MUDr. Marta Hájková, CSc, MPH, Klinika pneumológie a ftizeológie I SZU-Odd. pneumológie
- MUDr. Helena Leščišinová, Poliklinické oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb
- doc.MUDr. Ivan Majer, CSc., Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK FNsP Bratislava
- Mgr. Marcel Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu

Prehľad podporených žiadateľov v delení podľa krajov 

Z celkového poštu podporených žiadostí (64) sme najviac žiadostí podporili z prešovského kraja (21), čo tvorí až
32% z celkového počtu žiadostí. Naopak najmenší záujem bol zaznamenaný medzi žiadateľmi z  trnavského
kraja (3%) a z nitrianskeho kraja (6%).

Prehľad podporených žiadateľov  v delení  podľa štádia choroby

Sú definované dve štádia  choroby CHOCHP a to „B“ a „D“,  podľa  prehľadu zameraného práve na štádium
choroby môžeme konštatovať, že žiadosti podávajú v prevažnej väčšine a to až 80% z podporených žiadostí,
práve pacienti s najvyšším štádiom choroby.

Z 64 podporených žiadateľov až 40 v žiadosti uviedlo, že používajú kyslíkový prístroj a inhalujú kyslík viac ako 15
hodín denne. V priemere týchto 40 podporených žiadateľov inhaluje kyslík 17,35 hodín denne.

Oblasti finančnej podpory
Žiadatelia mohli žiadať finančný príspevok na kompenzáciu cestovných výdavkov, nákup liečiv a  na  podporu
služieb, ktoré zlepšia kvalitu ich života. Finančný príspevok bolo možné žiadať na všetky tri oblasti alebo len na
jednu, dve z nich, podľa potrieb žiadateľa.

Najviac finančných prostriedkov sme prerozdelili  v oblasti  služba (9 600 €) čo predstavuje 58% z celkovej
prerozdelenej sumy.  Nasleduje nákup liečiv (5 600 €) s 35% a kompenzácia cestovných výdavkov (1 040 €)
so 7% z celkovej prerozdelenej sumy 16  240 €.  
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Poskytnuté finančné príspevky

Vyplatených bolo 16 240 € pre 64 podporených žiadateľov. Prehľad prerozdelených príspevkov v roku 2015:

 
Počet  všetkých
prijatých žiadostí

Výška
požadovanej
sumy

Počet  vyplatených
žiadostí

Výška  vyplatenej
sumy

3. kolo 20 4 560 € 17 4 230 €
4. kolo 14 3 480 € 13 3 360 €
5.   kolo 24 5 790 € 22 5 670 €
6.   kolo 13 3 460 € 12 2 980€

Spolu 71 17 050 € 64 16 240 €

Podporené v Nadačnom fonde Pre zdravé pľúca, 3.kolo: 14.2.2015
(Meno Priezvisko, Mesto, Kraj, Schválený príspevok)

1. Alžbeta Nagyová, Trhová Hradská, žilinský, 250,00 €
2. Tibor Pecha, Svit, prešovský, 270,00 €
3. Jozef  Bašista, Vranov nad Topľou, prešovský, 250,00 €
4. Jozef  Neslušan, Kysucké Nové Mesto, žilinský, 270,00 €
5. Božena Pčolinská, Kapušianske Kľačany, košický, 270,00 €
6. Marta Pojdáková, Prakovce, košický, 270,00 €
7. Elemér Galamb, Humenné, prešovský, 270,00 €
8. Helena Šipošová, Košťany nad Turcom, žilinský, 250,00 €
9. Irena Harazimová, Dubnica nad Váhom, trenčiansky, 270,00 €
10. Jozef  Hrivňák, Valaská Belá, trenčiansky, 280,00 €
11. Rozália Hržičová, Bratislava, bratislavský, 150,00 €
12. Ján Nosko, Močenok, nitriansky, 190,00 €
13. Jarmila Tomášková, Lipany, prešovský, 280,00 €
14. Peter Giňa,  Jarovnice, prešovský, 270,00 €
15. Elena Fraňová, Handlová, trenčiansky, 270,00 €
16. František  Srnec, Handlová, trenčiansky, 170,00 €
17. Miroslav Lacko, Chrenove- Brusno, trenčiansky, 250,00 €

Podporené v Nadačnom fonde Pre zdravé pľúca, 4.kolo: 15.5.2015
(Meno Priezvisko, Mesto, Kraj, Schválený príspevok)

18. Mária Paľagová, Šahy, Nitriansky, 270,00 €
19. Jozef Kováč, Martin – Poháj, Žilinský, 170,00 €
20. Ján  Kozlovský Vranov nad Topľou, Prešovský, 270,00 €
21. Jozef  Baník, Košice, Košický, 280,00 €
22. Ján  Tipan, Veľké Kapušany, Košický, 250,00 €
23. Milica Koločaiová, Uhorské, Banskobystrický, 290,00 €
24. Nadežda Duždová, Šarišské  Michaľany, Prešovský, 270,00 €
25. Miroslav Sýkora, Košice, Košický, 250,00 €
26. Ján  Kubala, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, 270,00 €
27. Pavol Kukurica,  Jarovnice, Prešovský, 270,00 €
28. František  Drugo, Nesluša, Žilinský, 270,00 €
29. Dušan  Ševčík, Bratislava, Bratislavský, 250,00 €
30. Pavol Matejovič, Trenčianske Bohuslavice, Trenčiansky, 250,00 €

Podporené v Nadačnom fonde Pre zdravé pľúca, 5.kolo: 15.9.2015
(Meno Priezvisko, Mesto, Kraj, Schválený príspevok)

31. Emília  Červeňanská, Podolie, trenčiansky, 250,00 €
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32. Simona Čörgöövá, Veľké Kapušany, prešovský, 250,00 €
33. Štefan  Bora, Šaľa, nitriansky, 270,00 €
34. František  Šimko, Ostrovany, prešovský, 270,00 €
35. Rudolf Ondrásky, Martin-Podháj, žilinský, 270,00 €
36. Milan Oráč, Hencovce, prešovský, 270,00 €
37. Peter Mačas, Bánovce nad Bebravou, trenčiansky, 150,00 €
38. Zita Ondruchová, Kamenec pod Vtáčnikom, trenčiansky, 290,00 €
39. František  Potočár, Bratislava, bratislavský, 250,00 €
40. Jiřina  Lacková Pečovská Nová Ves, prešovský, 270,00 €
41. Daniela Pihíková, Handlová, trenčiansky, 250,00 €
42. Vincent Škutka, Belá nad Cirochou, prešovský, 280,00 €
43. Ján  Cehlár, Gelnica, košický, 270,00 €
44. Anna Gajdušková, Vaďovce, trenčiansky, 280,00 €
45. Pavol  Kislík, Zemplínske Hámre, prešovský, 280,00 €
46. Eliška Horváthová, Skalica, trnavský, 250,00 €
47. Ján  Pleva, Trnava, trnavský, 290,00 €
48. Vladimír Šal, Humenné, prešovský, 250,00 €
49. Magdaléna Kamenická, Nitra, nitriansky, 270,00 €
50. Emília  Daubnerová, Handlová, trenčiansky, 170,00 €
51. Anna Pašterková, Bratislava, bratislavský, 250,00 €
52. Vladimír Samčík, Snina, prešovský, 290,00 €

Podporené v Nadačnom fonde Pre zdravé pľúca, 6.kolo: 15.12.2015
O týchto žiadostiach rozhodla správna rada v mesiaci december 2015, ale zmluvy a platby boli posielané v roku
2016. 
(Meno Priezvisko, Mesto, Kraj, Schválený príspevok)

53. Ján Cehlár, Gelnica, Košický, 270,00 €
54. Jozefína Maršalová, Vlkanová, Banskobystrický, 270,00 €
55. Jozef Kukurica , Jarovnice, Prešovský, 100,00 €
56. Elena  Gombošová, Rudina, Žilinský, 250,00 €
57. Margita Mullerová, Rovné, Banskobystrický, 280,00 €
58. Mária Mullerová, Rovné, Banskobystrický, 280,00 €
59. Ján  Gajdoš Dlhé nad Cirochov, Prešovský, 270,00 €
60. Štefan Gergeľ Rokytov pri Humennom, Prešovský, 280,00 €
61. Pavol  Lisý, Medzilaborce, Prešovský, 290,00 €
62. Erika  Kostárová, Humenné, Prešovský, 270,00 €
63. Magdaléna Wohlandová, Handlová, Trenčiansky, 270,00 €
64. Marta Vaňová, Lipany, Prešovský, 150,00 €

Nadačný fond Slovanet pri Nadácii Centra pre filantropiu

Nadačný fond Slovanet má v rámci svojich filantropických aktivít definované dve oblasti podpory:
1. Podpora zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
2. Podpora vzdelávania 

1. Podpora zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
Spoločnosť Slovanet už dlhoročne podporuje neziskové organizácie, ako aj individuálnych žiadateľov a rodiny,
ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v zložitej sociálnej a zdravotnej situácii. 
Cieľom Nadačného fondu Slovanet je naďalej pokračovať a rozširovať aktivity v tejto oblasti.
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A. Podpora neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám
v ich domácom prostredí

Nadačný  fond  Slovanet,  pravidelne  niekoľko  rokov,  podporuje  neziskovú  organizáciu  Plamienok,  ktorá
prevádzkuje  detský  mobilný  hospic  v bratislavskom kraji.  Usilujú  sa  pomáhať  deťom v poslednej  etape  ich
života, aby netrpeli bolesťou a aby dokázali v živote nájsť to, čo im prináša radosť a žili podľa možností naplno. 

Tento rok sme po prvý krát podporili  Centrum pomoci detskej onkológie Svetielko nádeje  v Banskej bystrici
a neziskovú organizáciu  Svetielko  pomoci v Košiciach.  Obe organizácie poskytujú  hospicovú a paliatívnu
starostlivosť, jedna na strednom a druhá na východnom Slovensku.

Počet podporených projektov: 3
Vyčlenená suma:  6 000€ 

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení: 
Enikö Trupová, vedúci tímu marketingu / úsek podpory predaja Slovanet, a.s.
Mgr. Jana Skýpalová, marketingový koordinátor Slovanet, a.s.
Mgr. Zuzana Thullnerová, za Nadáciu Centra pre filantropiu

Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:

P.
č

Podporená
organizácia/  fyzická
osoba

Názov  podporeného
verejnoprospešného
projektu

 Výška
podpor
enej
sumy

Anotácia k podporenému projektu

1 PLAMIENOK, n.o.

Sprevádzanie  detí  a
rodín  v   smútení
(Zabezpečenie
starostlivosti
Poradenského  centra
PLAMIENOK  pre
rodiny  a  deti,  ktoré
stratili blízkeho)

3 600 € 

Cieľom  projektu  bola  podpora  činnosti  Plamienka,  n.o.,  ktorý
poskytuje bezplatné poradenstvo a psychologickú pomoc deťom a
rodinám,  ktorí  stratili  blízkeho a  to  za  každých  okolností.  Počas
trvania  projektu  bolo  poskytnutá pomocná  ruka  71  rodinám po
strate  blízkeho,  s  ktorými  strávili  504  hodín.  Vďaka  podpore  sa
podarilo  i  tento  rok  otvoriť  skupinové  stretnutia  pred  deti  a
adolescentov. Pre rodiny po strate blízkeho boli zorganizované dve
víkendové stretnutia,  ktorých  sa  zúčastnilo  spolu  26 rodín.   Dar
napomohol  tak  k  zlepšeniu  kvality  života  detí  a  rodín  po strate
blízkeho  človeka.
Financie boli použité na uhradenie mzdy pre psychológa. 

2
SVETIELKO  POMOCI
n.o.

Detský  mobilný
hospic

1 200 € 

Cieľom podpory bolo zorganizovanie pobytového stretnutia rodín,
ktoré zažili stratu dieťaťa. Na pobyte v Tatranských Matliaroch sa
zúčastnilo 35 dospelých a 24 detí - súrodencov. Finančný dar bol
použitý  na  úhradu  pobytu  a  nákup  zdravotníckych  pomôcok:
čističky vzduchu, dezinfekčné pomôcky a lieky.

3 Svetielko nádeje, o.z.

Zabezpečenie
prezentačného  odevu
pre  podporu  činnosti
OZ počas PR aktivít

1 200 € 

Cieľom projektu bolo zabezpečiť pracovný odev označený logom
Svetielka nádeje,  tak  aby  sa  dostal  do  povedomia ľudí.  V  rámci
realizácie  projektu sa  naplnil  samotný cieľ,  a  to,  že pracovníci  a
dobrovoľníci sú odlíšení od dobrovoľníkov vďaka označeniu logom
Svetielka.  
Finančný  dar  bol  použitý  na  zakúpenie  prezentačného  odevu  a
šiltoviek.

B. Podpora ľudí so zdravotným postihnutím

V rámci tejto podpory sa zameriavame na pomoc pacientom trpiacich detskou mozgovou obrnou a svalovou
dystrofiou. Cieľom grantového programu je pomoc jednotlivcom so zdravotným postihnutím, diagnostikovanou
DMO alebo svalovou dystrofiou.
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O finančný príspevok,  v max.  výške 300 €,  môžu žiadať  rodičia  detí  a ľudia  s diagnostikovaným ochorením.
Touto  pomocou  chceme  prispieť  k zmierneniu  ťažkého  zdravotného  stavu  žiadateľov,  pretože  nám  nie  je
ľahostajný osud detí a ich rodín s touto chorobou. Na podporu v roku 2015 je vyčlenených celkovo 3 000 €.

Chceme, prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu detí a ľudí s postihnutím, prostredníctvom podpory:
- na zdravotné a kompenzačné pomôcky
- liečebné rehabilitačné náklady súvisiace s postihnutím

Počet predložených žiadostí: 30
Počet podporených projektov: 27
Vyčlenená suma:  7000 € 

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení: 
Enikö Trupová, vedúci tímu marketingu / úsek podpory predaja Slovanet, a.s.
Mgr. Jana Skýpalová, marketingový koordinátor Slovanet, a.s.
Mgr. Zuzana Thullnerová, za Nadáciu Centra pre filantropiu

Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:

P.
č

Podporená
organizácia/
fyzická osoba

Pre  koho  je
podpora určená

Mesto
Výška
podporen
ej sumy

Anotácia k podporenému projektu

1 Maria Labancová
Podpora  syna
Andreja Labanca 

Údavské
          300,
00 € 

Andrejko  absolvoval  pobyt,  v  kúpeľoch  Turčianske
Teplice,  s  veľkou  radosťou  a  veríme  že  mu  pomohol.
Termálna kúpeľňa voda  pri tak ťažkých diagnózach ako
ma  Andrejko  pomáha  uvoľniť  spazmy  a  plávanie
posilňuje slabý chrbátik.

2
Občianske
združenie  Milan
Štefánik

Charitánia,
20.ročník

Kráľová  pri
Senci

          300,
00 € 

Zámerom  projektu  bolo  zorganizovanie  benefičného
podujatia  CHARITÁNIA,  ktoré  zorganizovalo  občianske
združenie  Milan  Štefánik  pri  ústavoch  pre  mentálne
postihnutých  v  spolupráci  s  DSS  JASANIMA  -  DSS
Rožňava.  Hlavnou  myšlienkou  bola  integrácia
znevýhodnených ľudí do spoločnosti a odstránenie bariér
medzi  handicapovanými  a  zdravými.  Atmosféra  na
podujatí  bola  skvelá.  Podujatie  navštívilo  342
handicapovaných z 23- och zariadení DSS a 21 bežných
návštevníkov. Mentálne postihnuté deti budú čerpať ešte
z  tohto  zážitku  veľmi  dlhú  dobu.  
Financie boli použité na uhradenie cestovných nákladov
Detského folklórneho súboru Rozmarija. 

 
3

Marianna
Gavaľová

Nella Gavaľová Humenné 200,00 €

Nelka v decembri 2015 absolvovala TheraSuit cvičenia v
Centre Liberta v Košiciach. Rehabilitácia jej veľmi zlepšila
zdravotný  stav.   
Finančný  dar  bol  použitý  na  uhradenie  rehabilitácie  v
centre Svetielko. 

 
4

Erika
Stankovičová 

Marek Okoličany Michalovce 200,00 €

Marek je chlapec s DMO, má stavy s poruchami hybnosti,
spojené  s  prejavmi  spasticity,  s  poruchou  koordinácie
chôdze, sedu a rovnováhy. Vďaka podpore mohol Marek
absolvovať rehabilitáciu,  ktorej  súčasťou boli  klasické a
reflexné  masáže,  svetelná  terapia,  magnetoterapia  a
neurostimulátor. Pôsobenie rehabilitácií bolo komplexné.
Marekovi  znormalizovala  svalový  tonus,  uvoľnila
bolestivé  kontraktúry  a  optimalizovala  jeho  zdravotný
stav.
Finančný dar bol použitý na uhradenie rehabilitácie.

 
5

Ľubomír
Porubský

Adam Porubský Rudník  pri
Myjave

200,00 € Adamko má diagnostikovanú DMO, spastickú diparézu v
prevahe  vľavo.  Zámerom  podpory  bolo  zakúpenie
tricykla.  Pri  Adamkovej  diagnóze  tricykel  zlepšuje  jeho
silu  v  nohách  a  koordináciu  pohybov  medzi  rukami  a
nohami. Zároveň sa mu zlepšila i psychická nálada a má
pocit,  že  sa  môže  vyrovnať  zdravým  deťom.
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Finančný dar bol použitý na zakúpenie tricykla.

 
6

Bibiana Zlacká Adelka Zlacká Prešov 200,00 €

Adelka  absolvovala  intenzívny  rehabilitačný  pobyt
(Žiadne návrhy) v zariadení Svetielko v Prešove. Adelka
urobila krôčik  vpred,  tak  ako to dokumentuje  správa z
absolvovaného pobytu. "Sme veľmi radi, že ste nám dali
šancu opäť sa o niečo priblížiť k samostatnej chôdzi. Sú
to síce malé úspechy, ale každý jeden nás posúva vpred.
Okrem  každodenného  cvičenia  doma,  najväčší  pokrok
vidieť po absolvovaní intenzívneho pobytu, kde sa cvičí
tri  hodiny denne po dobu troch týždňov." Finančný dar
bol  použitý  na  absolvovanie  trojtýždňového
rehabilitačného pobytu v Centre Slniečko.

 
7

Katarina
Hrusovska 

Alex Hrušovský Smižany 200,00 €

Cieľom  Alexovej  rehabilitácie  bolo  uvoľnenie
hypertonických  svalov,  zníženie  svalového  tonusu,
zlepšenie  polohy  hlavy,  aktívne  zapájanie  sa  v
jednotlivých polohách,  nácvik  pretáčania  sa  na bruško,
nácvik  polohy  na  štyroch,  samostatný  sed.
Priebeh rehabilitácie: Na začiatku terapie sa zamerali na
uvoľnenie celého tela - inhibíciu hypertonických svalov a
celkovú relaxáciu, pri ktorej si dopomáhali aj relaxačnou
hudbou,  ktorá  mala  na  Alexíka  priaznivé  účinky.
Využívali  predovšetkým oblek,  ktorý  napomáhal  dostať
Alexíka do správnych polôh. Nacvičoval aj pretáčanie sa
na  bok  a  na  bruško.  Alex  zvládal  terapiu veľmi  dobre.
Odporúčajú nám naďalej intenzívne absolvovať tréning, s
cieľom  celkového  uvoľnenia  tela  a  relaxácie  a  k
nadobudnutiu  nových  polôh,  ktoré  Alexík  nedokáže
zaujať  sám.  Peniažky  boli  využité  na  rehabilitáciu  v
rehabilitačnom centre Svetielko v Prešove.

 
8

Mariana
Majerníková

Lea Majerníková Prešov 200,00 €

Lea  má  diagnostikovanú  DMO,  spastickú  diparézu.
Diagnóza  jej  nedovoľuje  žiť  plnohodnotný  život.
Absolvuje mnohé rehabilitácie a terapie. Jedným z nich
bol 3-týždňový intenzívny pobyt tréning. Pobytom sa Lei
zlepšil  zdravotný  stav.  
Finančný dar bol použitý na absolvovanie trojtýždňového
rehabilitačného pobytu v Centre Slniečko.

 
9

Mária
Šárossyová

Branislav  Šaróssy,
Zora Šarossyová

Ľubotice 400,00 €

Zorka  a  Branko  majú  ťažké  degeneratívne  ochorenie
mozgu a praktickou slepotou a je nevyhnuté pracovať s
nimi  dennodenne.  Pravidelné  cvičenie,  individuálne
vzdelávanie,  Biofeedback,  zraková  stimulácia  sa  stali
neoddeliteľnou  súčasťou  ich  života.  
Pobyty v centrách ako je Svetielko pomáha nám rodičom
zvládnuť  túto  komplexnú  starostlivosť.
Zorka  sa  v  minulom  roku  nádherne  rozrozprávala,  je
podstatne  vnímavejšia,  zosilnela  a  učí  sa  chodiť  v
chodítku.  
Brankov  stav  je  vážnejší  už  od  narodenia,  preto  je
veľkým potešením, že po absolvovaní pravidelnej liečby
mu mohli  znížiť  dávky  liekov,  čím je  vnímavejší,  lepšie
spolupracuje,  a  snaží  sa  sám  komunikovať.  
Finančný príspevok, bol  použitý pre Zorku a Branka na
úhradu  rehabilitačného   pobytu  v  Centre  Svetielko  v
Prešove.

 
1
0

Maria Marcinová
Imrich Marcin a Ella
Marcinová

Sabinov 400,00 €

Ella a Imrich majú diagnostikovanú DMO kvadruspastickú
formu. Diagnóza im nedovoľuje žiť plnohodnotný život.
Absolvujú mnohé rehabilitácie a terapie. Jedným z nich
bol intenzívny tréning. Pobytom sa Elle a Imrichovi zlepšil
zdravotný  stav.  
Finančný dar bol  použitý na absolvovanie intenzívneho
tréningu v Centre Svetielko v Prešove.

 
1
1

Adriana
Súkovská

Nina Dlugošová Bžany 200,00 € Ninka  trpí  hypotonickým  syndrómom  a  epilepsiou.
Absolvovala  rehabilitáciu  v  Centre  Svetielko.  Cvičenie,
ktoré Filipko absolvoval trvalo tri týždne. Rehabilitácia jej
veľmi  zlepšila  zdravotný  stav.   
Finančný  dar  bol  použitý  na  uhradenie  rehabilitácie  v
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centre Svetielko. 

 
1
2

Renáta Triščová Timotej Trišč Svinia 200,00 €

Timotej  absolvoval  rehabilitačné  cvičenie  v  Centre
Svetielko  pravidelne  2  x  do  týždňa  v  poobedných
hodinách - po škole. Cvičí hlavne na uvoľňovanie svalstva
a  následne  jeho  posilňovanie,  trénuje  stoj  s  čo
najmenšou  oporou  a  chôdzu  s  barlami.  Časť  cvičenia
prebiehala v špeciálnom obleku a v špeciálnej "klietke",
kde cvičil  pomocou pružných lán. Posilňuje aj  chrbát a
brušné svalstvo. Chôdza s barlami mu ide ťažko, príčinou
je  okrem  fyzických  problémov  aj  strach,  že  ho  nikto
nedrží  a  barly  nie  sú  pre  neho  dostatočne  stabilné.
Chôdza  za  ruku  mu  ide  oveľa  lepšie.  Za  posledné  2
mesiace sa zlepšil aj v oblasti sebaobsluhy - obliekanie,
vyzliekanie,  hygiena.  Aj  keď  je  pred  Timkom ešte  veľa
práce, celá rodina verí, že spoločne dosiahne stav, kedy
bude viesť samostatný život.

 
1
3

Sylvia Mihalíková Filip Havaj Sabinov 200,00 €

Filipko  vďaka  podpore  mohol  absolvovať  rehabilitačné
cvičenie metódou v Centre Svetielko v Prešove. Cieľom
bolo  pomôcť  získať  Filipovi  vlastnú  stabilitu,  zlepšiť
hrubú a jemnú motoriku, držanie tela a taktiež podporiť
komunikáciu. Cvičenie, ktoré Filipko absolvoval trvalo tri
týždne. Každý deň absolvoval oxygenoterapiu, rašelinové
zábaly,  neurostimulačnú  masáž  a  viacero  cvičiacich
systémov.  Počas  terapie  mal  Filipko  oblek,  ktorý
napomáhal k navodeniu správnych pohybových vzorcov,
normalizoval  svalový  tonus,  obnovoval  správne držanie
tela,  zlepšoval  uvedomovanie  si  vlastného  tela  a
podporoval kontrolu hlavy a trupu. Výsledok rehabilitácie
je  vidieť  hlavne  v  maličkostiach.  
Finančný dar bol použitý na absolvovanie trojtýždňového
rehabilitačného pobytu v Centre Svetielko v Prešove.

 
1
4

Prokešová Martin Prokeš Topoľčany 200,00 €

Martin absolvoval v Bojniciach kúpeľný pobyt na 21 dni.
Po  konzultácii  lekára  absolvoval  proceduri  ako  vírivku,
ktorá  mu uvoľňovala  svalstvo  na  dolných  končatinách,
magnetoterapia  stimuluje  bunky,  parafango  je  suchý
bahenný zábal alebo  parafínové zábaly svojou teplotou
uvoľňujú svalstvo po ktorom nasledovala klasická masáž.
Svoj  voľný  čas  trávil  vo  fitnes,  soľnej  jaskyni   alebo v
bazéne .  Počas tohto pobytu, prišlo po určitom čase k
zlepšeniu chôdze, k uvoľneniu skrátených šliach, zlepšila
sa  hybnosť.  Finančný  dar  bol  použitý  na  uhradenie
rehabilitácií v Bojnických kúpeľoch.

 
1
5

Ing.  Anna
Dubielová

Anastázia Dubjelová
a  Michaela
Dubjelová

Spišská
Teplica

                 2
00,00 € 

Finančná dar použili na zakúpenie koenzýmu a vitamínov.
"Ešte  raz  sa  Vám a vašej  nadácii  chceme veľmi  pekne
poďakovať za poskytnutý finančný príspevok a pomohli
nám  takto  pred  Vianocami  odľahčiť  náš  rodinný
rozpočet."

 
1
6

Viera Minaričová Peter Minarič Báhoň
                 3
00,00 € 

Peťkovi  pobyt  v  rehabilitačnom  Centre  Adeli  nielej
pomohol,ale  bol  aj  zásadným  krokom  v  posilnení
svalstva.  Je  už  naozaj  len  malý  krôčik  od  samostatnej
chôdze.  Peťko  má,  aj  podľa  vyjadrenia  lekárov,
predpoklady  a  chodiť  bude.  
Takže by sme aj Vám radi  poďakovali  za pomoc.  Peťko
musí  naďalej  veľa  cvičiť,  posilovať  a  pokiaľ  to  bude
možné sa opäť  vrátiť  a  zvonu absolvovať  rehabilitačný
kurz v Adeli.

 
1
7

Valéria
Marczinová 

Dávid Marczin Borša
                 3
00,00 € 

Dávid  absolvoval  rehalilizáciu  Adeli  Medical  Centre  v
marci  2016.  Zmyslom  terapie  je  aby  sa  zlepšil  jedo
zdavotný  stav  a  chodil  po  svojich  nôžkach  bez  pomoci
iných  ľudí.  Finančný  dar  bol  použitý  na  absolvovanie
rehabilitácie. 

 
1
8

Marcela
Matovičová

Marcela
Matovičová

Hnúšťa
                 3
00,00 € 

 Marcela Matovičová absolvuje rehabilitáciu.
Finančný dar bude použitý na absolvovanie rehabilitácie.

 Eva Rošteková Marek Roštek Ľubochňa                  1 Marek  Roštek  absolvoval  operáciu  nohy.  V  decembri
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1
9

00,00 € 

2015  mu  po  mesiaci  a  pol  zložili  sadru  a  začali  s
rehabilitáciou ešte v nemocnici v Žiline. Pred Vianocami
pokračoval v rehabilitácii v Špecializovanej rehabilitačnej
nemocnici  v  Dunajskej  Lúžnej.  Vo  februári  2016
rehabilitoval  v  ŠLÚ Marína  v Kováčovej,  kde sa  mu už
podarilo  rozcvičiť  nohu  na  80%,  no ešte  mal  problém
oproti stavu pred operáciou pri poskusoch o postavenie
sa z vozíka. Pokračovali v cvičení v Tetis Dunajská Lužná v
marci  2016,  kde sa  upravilo aj  postavovanie z  vozíka.  
Marek  má  po  prvej  operácii  a  podarilo  sa  úspešne
rozcvičiť  nohu  po  sadrovaní  po  operácii  achilovky  na
pravej  nohe.  Finančný dar  bol  použitý na absolvovanie
rehabilitácie v TETIS s.r.o. v Dunajskej Lužnej. 

 
2
0

Františka
Olexová

Vladislav Gašpar Zvolen
                 3
00,00 € 

Projekt  bol  zameraný  na  absolvovanie  rehabilitačného
pobytu v centre  Neurino Šamoríne.  Syn pani  Františky
Vladislav  trpí  diagnózou  DMO  a  vyžaduje  si  pozornosť
špecializovaného  tímu  fyzioterapeutov.  Pravidelné
navštevovania  tohto  zariadenia  majú  prínos  pre
Vladislava.  U  Vladka  bol  po  absolvovaní  pobytu  vidieť
zjavný pokrok predovšetkým v sede s oporou na rukách a
v  držaní  hlavičky  vzpriamene.  Taktiež  bola  u  neho
zaznamenaná  aj  mentálna  zmena  vo  zvýšení  jeho
emociálnych  a  verbálnych  prejavov.
Finančný  dar  bol  použitý  na  uhradenie  rehabilitčného
pobytu v centre Neurino.

 
2
1

Lucia
Kačmarčíková

Adam Kačmarčík
 Spišská
Belá

                 3
00,00 € 

Cieľom podpory bolo absolvovanie rehabilitácie Adamka
Kačmarčíka v neurorehabilitácii v Šoproni. Terapia trvala
7  dní,  kde  Adamko  absolvoval  dva  krát  denne  TDC
megnetoterapiu  (  prikladanie  špeciálneho  magnetu  na
určené  miesta  ne  temene  hlavy).  Stimuluje  mozgové
centrá, ktoré prebúdzajú  nervové spojenia z mozgu do
celého tela. Taktiež napomáha na rozvoj reči. Raz denne
absolvoval  DC  magnetoterapiu.
Dva krát denne absolvoval cvičenia: nožičky v závesoch s
váhou a cvičenie pohybových vzorcov. Adamka učili plaziť
sa,  štovrnožkovať,  udržiavať  lepšie  stabilitu,  spevniť
chrbátik  a  učil  sa  chôdzu  v  závesnom  zariadení.
Raz  denne  absolvoval  celotelovú  masáž  na  uvoľnenie
svalstva,  šliach  a  kĺbov  a  na  vyrovnanie  svalového
tonusu.

 
2
2

Denis Targoš Silvia Targošová
Liptovská
Lužná

                 3
00,00 € 

Denis  bol  v  kúpeloch  Kováčová  v  novembri  2015,  kde
absolvoval  28  dňový  pobyt.V  marci  2016  absolvoval
rehabilitačný  pobyt  v  Dunajskej  Lužnej.  Kúpelná  liečba
mu  prospieva  pri  uvoľnení  svalstva  a  rozcvičovaní
skrátených svalov.. Finančné prostriedky boli použité na
rehabilitáciu v Kovačovej, Tenis s.r.o. v Dunajskej Lužnej a
MUDr. Sergejovi Fedorovi za kraniosakrálnu terapiu.

 
2
3

Martina
Kaňuková

Michal Kaňuk V.Lomnica
                 3
00,00 € 

Miskom absolvovali pobyt v Adeli, v termíne od 22.2-5.3
2016.  Fyzioterapeuti  sa  zamerali  na  krokovanie,  na
chôdzu.  Používali  špeciálne rehabilitačné choditko,  kde
bol  oblečený  v  obleku,ktorý  sa  používa  pri  cvičení  v
Adeli.  Doma,  po  pobyte  vidia  pokrok  v  prekladaní
noziciek,takže krokuje s pomocou držania ho.  Finančný
dar bol použitý na neurorehabilitačný program v  Adeli
Medical Centre v Piešťanoch.

 
2
4

Marianna
Horňáková

Horňáková
Stanislava

Opatovce
                 3
00,00 € 

Zakúpili špeciálne upravený kočík KIMBA NEO.

 
2
5

Ivana Hadžalová Sebastián Hadžala Vyšný Žipov                  3
00,00 € 

Sebastiánko  má  DMO,  kvadruspastickú  formu.
Sebastiánko absolvoval rehabilitáciu v centre Svetielko v
Prešove. Sebastiánko absolvoval terapi Therasuit. V sede
je  stabilnejší,  Moorov  reflex  je  menej  výrazný  vo
všetkých polohách v sede. Svalový tonus sa mu podarilo
znížiť.  Výrazným  pokrokom  bol  dosiahnutie  polohy  na
štyroch  a  štvornožkovanie  za  pomoci  druhej  osoby.  
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Finančný dar bol použitý na absolvovanie rehabilitácie. 

 
2
6

Miroslava
Trávničková

Kamila Trávničková Pezinok
                 3
00,00 € 

Kamilka  v  dňoch  18.1.-30.1.2016  absolvovala
rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Centre v Piešťanoch.
Každodenná  viachodinová  rehabilitácia  zahŕňala
individuálne  navrhnutý  program  neurofyziologických
cvičení  a  kryokontrastnú  terapiu.  V  rámci  nej  bola
aplikovaná liečba sírnym bahnom, klasická masáž celého
tela  a  končatín.  Na  zvýšenie  efektívnosti
neurofyziologických  cvičení  boli  poskytnuté doplňujúce
terapie:  manuálna  terapia,  oxygenoterapia,
magnetoterapia.  
Výsledky liečby: zlepšenie celkových motorických funkcií,
nárast  svalovej  sily  v  svaloch  chrbta,  prednej  brušnej
steny  a  končatín.  Všetky  cvičenia  vykonáva aktívnejšie,
zvýšila  sa  odolnosť  voči  vykonávanej  fyzickej  záťaži,
uvoľnenie  svalovej  tuhosti  hlavne  v  oblasti  dolných
končatín. Finančný dar bol použitý na neurorehabilitačný
program v  Adeli Medical Centre v Piešťanoch.

 
2
7

Ing.Monika
Kubíniová

Martin Kubíni Brezno
                 3
00,00 € 

Martin  absolvoval  rehabilitačný  pobyt  v  TheraSuit.
Rehalilitáciou sa zlepšilo držanie hlavy, hybnosť dolných
aj  dolných  končatín,  posilnili  sa  mu  chrbtové  svaly.
Zlepšenie  hybnosti  pomáha  pri  každodenných
činnostiach  a  manipolácii  s  Martinkom.
Finančný dar bol použitý na absolvovanie rehabilitácie v
OZ Daruj nádej v Banskej Bystrici. 

2. Podpora vzdelávania 

V tejto oblasti sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať na podporu IT talentovaných detí a mladých ľudí na
základných školách so sociálne znevýhodneného prostredia. S cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných IT
schopností poskytnutím finančnej podpory, v max. výške 300 € pre jedného žiadateľa. 

Zámerom programu je podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj IT talentu detí, mládeže a mladých ľudí,
vo veku od 10 do 16 rokov, navštevujúcich základnú školu.
Chceme vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých IT talentov a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.

Počet predložených žiadostí: 1
Počet podporených projektov: 1
Vyčlenená suma:  300 € 

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení: 
Enikö Trupová, vedúci tímu marketingu / úsek podpory predaja Slovanet, a.s.
Mgr. Jana Skýpalová, marketingový koordinátor Slovanet, a.s.
Mgr. Zuzana Thullnerová, za Nadáciu Centra pre filantropiu

Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:

P.č.
Podporená
organizácia/
fyzická osoba

Názov
podporeného
verejnoprospeš
ného projektu

Výška
podporenej
sumy

Anotácia k podporenému projektu

1 Ondrej Vábel Pinf Hry           300 €
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VI. Celkové náklady v členení na náklady podľa jednotlivých druhov činností  nadácie a osobitne
výšku nákladov na správu nadácie

PREHĽAD NÁKLADOV v EUR
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 26 090,00

Branislav Dávid 2 500,00
Marcela Tomčíková 2 000,00
Anna Maruniaková 330,00
Cena pre finalistu projektu ReŠtart Slovensko 1 000,00
Nadačný fond Pre zdravé pľúca: finančný príspevok pre pacientov s CHOCHP 13 260,00
Nadačný fond Slovanet:  finančný príspevok pre rodiny s deťmi s detskou 
mozgovou obrnou, podpora IT talentov

7 000,00

Poskytnuté príspevky právnickým osobám 17 288,00
         Plamienok, n.o. 3 600,00
         Svetielko pomoci, n.o. 1 200,00
         Svetielko nádeje, o.z. 1 200,00
         Občianske združenie Milan Štefánik 300,00
         SOVA - občianske združenie na podporu nadaných detí 3 000,00
         Zabudnutá Čertež, n.o. 1 500,00
         Klub Vojenskej Histórie Laugarício, o.z. 1 500,00
         Detské mestečko Trenčín 660,00
         Detský domov Žakarovce 330,00
         Centrum pre rodinu – Pezinok 330,00
         Občianske združenie Bublina 660,00
         Asociácia pomoci postihnutým ADELI, o.z. 2 350,00
         SCCG, občianske združenie 370,00
         Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 288,00
Poskytnuté dary vecné 9 635,96
Poskytnuté dary finančné 2 050,00
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 30 004,65
Náklady na správu nadácie 37 560,57

Audit 240,00
Notár 77,05
 Poštovné, kolky a iné poplatky 181,40
 Bankové poplatky 182,78
Propagácia verejnoprospešného účelu 1 213,86
 Režijné náklady 2 027,60
Tvorba a update web stránky, programovanie 4 666,58
 Administrácia nadácie 29 881,30
Rozpustenie nevyužitej rezervy na audit -760,00
Rozpustenie nevyužitej rezervy na výročnú správu -150,00

Náklady nadácie celkom 122 629,18
Ostatné náklady 1,03
         Daň z kreditných úrokov 1,03
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VII. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU v EUR
Tržby z predaja služieb 4100,54
Vecný dar (spoločnosť Siemens, a.s. Bratislava) 9 635,96
Dar (Siemens, a.s.) 10 318,00
Dar (Hurricane, s.r.o.) 3 000,00
Dar pre projekt ReŠtart Slovensko 2014 (Nadácia Orange) 1 000,00
Dar (Slovanet, a.s.) 13 300,00
Dar (Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG) 15 963,13
Drobné dary 103,26
Dary spolu 53 320,35
Grant pre projekt STARTLAB.sk 25 000,00
Úroky prijaté 6,26
Prijaté príspevky od fyzických osôb 0,00
Prijaté príspevky od iných organizácií 0,00
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 40 203,06
Príjmy nadácie celkom 122 630,21

VIII. Ostatné informácie 

V roku 2015 správca Nadácie CpF ani členovia iného orgánu nepoberali odmeny za výkon funkcie.

V roku 2015 došlo k zmenám v nadačnej listine a v zmene adresy:
Dňa  1.9.2015  bola  Ministerstvom  vnútra  zapísaná  do  registra  nadácií  zmena  adresy  Nadácie  Centra  pre
filantropiu na Baštová 5, 811 03 Bratislava.

Správna rada nadácie neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť vo výročnej správe uvedené.

Kontaktné údaje:
Nadácia CpF, Baštová 5, 811 03 Bratislava 
tel. č.: 0918/ 76 29 24, e-mail: thullnerova@changenet.sk 
www.cpf.sk/sk/nadacia-cpf/   
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