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dnešným 5%-tám sú asi nemysliteľné. Ešte veľa 
rokov potrvá, kým mnohí ľudia nebudú chcieť 
odhodiť PET fľašu po opekačke v prírode len tak 
(možno vtedy už PET fľaše ani nebudú). A mnoho 
rokov uplynie, kým sa človek na vozíčku bude môcť 
pohybovať po verejných priestranstvách bez bariér. 

Máme preto čakať a nič nerobiť? Stovky štipendií, 
projektov či iniciatív, ktoré každoročne v spolupráci 
s našimi partnermi podporíme, spoluvytvárajú tieto 
ostrovčeky malých veličín – jednotlivcov, 
štipendistov, aktivistov, učiteľov a mnohých ďalších, 
ktoré sa o niečo usilujú, nečakajú, konajú. Možno aj 
napriek tým viditeľným trendom či proti prúdu. Či sa 
cez ich pôsobenie vytvára nová kvalita, neviem. Ale 
viem, že aj vďaka nim sa zvyšuje potenciál pre zmenu 
v každej z oblastí, o ktorých sa hovorí – vo vzdelávaní, 
miestnom rozvoji, sociálnej integrácii, ochrane 
životného prostredia či ochrane kultúrneho 
dedičstva. 

Boris Strečanský

Príhovor riaditeľa CpF
  
Milí priatelia,

Môžu finančné príspevky, dary či granty od nadácií, 
príspevky z 2% z dane či  iných súkromných 
filantropických zdrojov niečo pozitívne zmeniť 
v oblasti vzdelávania, komunitného rozvoja, 
sociálnej integrácie, ochrany životného prostredia či 
kultúrneho dedičstva? 

Iste, všetko sú to témy vyžadujúce nasadenie veľkých 
zdrojov a vyžadujúce viac času na to, aby bol viditeľný 
výsledok nielen na úrovni jednotlivca, ale aj na 
úrovni inštitúcii či systému. Niekedy je však toto 
očakávanie paralyzujúce. Veľké zdroje a veľa času 
nikdy nemáme a nebudeme mať. Asi by sme sa na ne 
nemali spoliehať. Život beží svojim tempom 
a výdavky na školstvo vo výške 20% HDP oproti 

Príhovor riaditeľa

Združenie Slatinka



V oblasti služieb darcom ponúkame:

1. Spravovanie, riadenie alebo pomoc pri 
s p r á v e  g r a n t o v ý c h ,  p o d p o r n ý c h  
a rozvojových programov.

2. Vzdelávacie, organizačné a informačné 
služby v oblasti prípravy, realizácie, 
manažmentu a hodnotenia grantových 
a iných podporných alebo rozvojových 
programov.

3. Tvorbu stratégii filantropických programov 
a programov  sociálnej zodpovednosti, 
podľa stratégie a priorít darcu. 

4. Navrhovanie zaujímavých filantropických 
a charitatívnych projektov. 

5. Pomoc pri prerozdelení 2-% podielu 
zaplatenej dane z príjmu firmy. 

6. Pomoc pri zakladaní nadácií alebo 
nadačných fondov a ich spravovaní. 

7. Navrhovanie a realizáciu dobrovoľníckych 
programov.

Ochrana osobných údajov

Vzhľadom k povahe našej práce máme vypracovaný 
bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov 
a vyškolených pracovníkov na zabezpečenie ochrany 
osobných údajov na základe zákona č. 428/2002 Z.z.

Kto sme a o čo nám ide

Centrum pre filantropiu, n. o. (CpF), vzniklo v auguste 
2002 ako nezisková organizácia poskytujúca 
všeobecne prospešné služby. 

Zakladateľmi sú Boris Strečanský, Zuzana 
Thullnerová a Marcel Dávid Zajac. 

Hodnoty, v ktoré veríme:
  
�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.
   

V rámci napĺňania nášho poslania 
realizujeme tieto aktivity:
 

Poslaním Centra pre filantropiu, n. o., je rozvoj 
filantropie a občianskej spoločnosti.

�Rozvoj darcovstva - firemného a individuálneho.

�Vzdelávacie a výskumné aktivity na témy 
filantropie, dobročinnosti, občianskej spoločnosti, 
miestneho a regionálneho rozvoja. 

�Vzdelávacie, organizačné a informačné služby 
v oblasti prípravy, realizácie, manažmentu a hod-
notenia grantových a iných rozvojových programov. 

Kto sme4
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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 posudzo-
vateľov 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.

Výsledky našej práce pravidelne zverejňujeme, aby 
sa o nich ľudia dozvedeli. Ako mimovládna nezisková 
organizácia sa vyjadrujeme aj k niektorým 
spoločenským otázkam týkajúcim sa občianskej 
spoločnosti, filantropie, dobrovoľníctva a životného 
prostredia. V priebehu roka 2010 bolo meno našej 
organizácie spomenuté v celoslovenských médiách 
40-krát.

Naša pridaná hodnota:

�posilňujeme mimovládne neziskové organizácie,
�zvýrazňujeme hlas aktívnych občanov, 
�podporujeme inováciu, ktorá smeruje k zvýšenej 
kvalite života vo vzdelávaní, v sociálnej sfére, kultúre, 
životnom prostredí a iných oblastiach.

Okrem podpory neziskovým organizáciám, 
aktivistom či obciam ponúkame zaujímavé 
informácie, pohľady a námety na premýšľanie 
o otázkach občianskej angažovanosti a filantropie aj 
verejnému a podnikateľskému sektoru, odborníkom, 
študentom i politikom. 

Prispievame do diskusie o vytváraní vhodného 
právneho a daňového prostredia na darcovstvo 
a občiansku spoločnosť. 

Podporujeme dobrú prax v činnosti a riadení nadácií 
a firemnej filantropie. 

Prepájame rôzne prostredia a pomáhame 
vzájomnému porozumeniu a spolupráci pri 
realizovaní verejnoprospešných cieľov. 
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Spolupráca s Nadáciou SPP
Mgr. Milica Danková, programová manažérka
Mgr. Monika Lacková, junior programová manažérka
Mgr. Ivana Vasiľová, programová asistentka

Spolupráca s Ekofondom
Mgr. Zuzana Behríková, programová manažérka
Mgr. Lucia Kyseľová, junior programová manažérka
Hana Šipošová, projektová koordinátorka 
Viktor Dúbrava/Veronika Světlíková (od júna 2010), 
programová asistentka

Spolupráca s Nadáciou Tatra banky
Mgr. Marcel Dávid Zajac, senior programový 
manažér
Ing. Kristína Hulmanová, programová asistentka

Externé spolupracovníčky 
a spolupracovníci
Katarína Balanová, Lenka Bradňanská, Mária 
Čápová, Martina Čápová, Beáta Gajdošechová, Lucia 
Gavulová, Martin Holík, Bianka Mateášiková,  Olívia 
Mihálová , Hana Ondrušová, Petra Szaboová, 
Norbert Varga, Monika Veliká, Karol Vlasák, Zuzana 
Zbončáková.

Všetci ľudia pracujúci pre CpF dodržiavajú politiku 
nekonfliktnosti záujmov, tzn. členovia správnej rady 
ani interní pracovníci organizácie nemôžu mať 
z grantových programov, ktoré spravujeme, žiaden 
materiálny benefit. 

Naši ľudia

Správna rada
Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady
Ing. Dušan Šemrinec
Mgr. Lucia Gregorová 
Mgr. Zuzana Thullnerová 

Riaditeľ
Mgr. Boris Strečanský 

Pracovníčky/pracovníci
Mgr. Marcel Dávid Zajac, zástupca riaditeľa
Mgr. Zuzana Thullnerová, senior programová 
manažérka
Ing.  Tomáš Tahy, programový manažér 
(do septembra 2010)
Mgr. Jana Marková / Bc. Ivana Janská 
(od augusta 2010), office manažérka 

Spolupráca s Nadáciou Orange
Mgr. Lucia Gregorová, programová manažérka 
(od septembra 2010 na materskej dovolenke)
Mgr. Erika Škultétyová, programová manažérka 
Mgr. Monika Daňová, junior programová 
manažérka (od septembra 2010)
Mgr. Katarína Baraniková / Lucia Babálová 
(od septembra 2010), programová asistentka 
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43. Ing. Beáta Hirt - Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská Bystrica
44. PhDr. Ľudovíta Hlobeňová - Rehabilitačné centrum ADELI, Piešťany 
45. Mgr. Viera Hojnošová - Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, 

Bratislava 
46. Mgr. Marián Horanič - Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava 
47. Mgr. Karol Horváth - Slovenský rozhas, Bratislava 
48. Bc. Martina Ilavská - Komunitná nadácia Liptov, Liptovský Hrádok 
49. PaedDr. Jana Izraelová - Domov sociálnych služieb Symbia, Zvolen 
50. Jana Jakubčiaková - Komunitná nadácia Liptov, Liptovský Hrádok 
51. prof. Ing. Jozef Jandačka - Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, 

Katedra energetickej techniky, Žilina 
52. Šarlota Jeneiová - Regionálna rozvojová agentúra Južný región, 

Štúrovo 
53. Mgr. Eva Jonisová - Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Brezno 
54. Mgr. Miriam Juhanesovičová - Rehabilitačné centrum ADELI, 

Piešťany 
55. Ing. Jaroslav Juriga - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, Bratislava 
56. Mgr. Timea Kardoš - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, Ústav humanitných štúdií, Bratislava 
57. Ladislav Kerekeš - Česká televize, Košice 
58. Mgr. Boris Klohna - Občianske združenie ZOM Prešov - združenie 

zdravotne postihnutých, Prešov 
59. Ivana Kmeťová - OZ Návrat, Bratislava 
60. Mgr. art. Monika Kompaníková - výtvarníčka a spisovateľka, 

Bratislava
61. Mgr. Ľubica Konečná - Základná škola, Podjavorinskej ul., Bratislava 
62. Mgr. Marta Kopecká - Komunitné združenie Zemianske Kostoľany, 

Zemianske Kostoľany 
63. Mgr. Elena Kopcová - Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, 

Bratislava 
64. Marta Kopecká - Komunitné združenie Zemianske Kostoľany, 

Zemianske Kostoľany 
65. Ing. Pavol Kosa - Slovenská inovačná a energetická agentúra, 

Banská Bystrica 
66. PaedDr. Mária Kosová - Gymnázium Česká, Bratislava 
67. Mgr. Marianna Koščušová - Základná škola Matky Alexie, Bratislava 
68. Mgr. Ing. PhD. Urban Kováč - Virtual Scientific Laboratories, 

Bratislava 
69. Mgr. Danka Kozinková - Občianske združenie Rovnováha, Žilina 
70. Rastislav Král - Karpatská nadácia, Košice 
71. Tomáš Kráľ - Siemens, s. r. o., Bratislava 
72. RNDr. Ľubica Krištofová - Záhorské osvetové stredisko, Senica 
73. Mgr. Martin Kríž - Základná škola S MŠ Veľké Leváre, Gelnica 
74. Adriana Kružliaková - OZ Návrat, Bratislava 
75. Ing. Martina Kubanová - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 

Modra 
76. Mgr. Mária Kunstová - Rodinné centrum, Nové mesto nad Váhom 
77. Mgr. Natália Kušnieriková - FBE Bratislava s.r.o., Bratislava 
78. PhDr. Leo Kužela - novinár, etnológ, Trenčín 
79. Ján Laluch - SPP, a.s., Bratislava 
80. doc. RNDr. CSc. Anton Lavrin - Technická univerzita v Košiciach, 

Košice 
81. doc. Ing. CSc. Ján Lešinský - Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, Strojnícka fakulta, Bratislava 
82. Dr. Ing. Zuzana Letková - UNDP, Bratislava 
83. prof. RNDr. PhD. Milan Malcho - Žilinská univerzita, 

Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky, Žilina 
84. Mgr. Mária Mangová - Slovenský rozhlas, Bratislava 
85. Lenka Marešová - Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava 
86. Mgr. Marcela Maslová - Združenie Orava pre demokraciu vo 

vzdelávaní, Dolný Kubín 
87. MUDr. Juraj Mesík - Svetová banka, Banská Bystrica 
88. Alena Mičicová - Slovenská akademická informačná agentúra 

Žilina, n. o., Žilina 
89. Mgr. Soňa Michalíková - Centrum pre medzinárodnoprávnu 

ochranu detí a mládeže, Bratislava 
90. Mgr. Tomáš Mikolaj - Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Lodno 
91. Mgr. Edita Mikušková - Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava 
92. Mgr. Katarína Minárová - Karpatská nadácia, Prešov 
93. Mgr. Katarína Minarovičová - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, Katedra etickej a občianskej výchovy, 
Občianske združenie EsFem, Bratislava 

94. Mgr. Iveta Mišová - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v SR, Bratislava 

Na hodnotení grantových programov 
s nami v roku 2010 spolupracovalo 
165 posudzovateľov a posudzo-
vateliek, z ktorých niektorí posudzo-
vali viaceré programy:

P. č. - Titul - Meno - Priezvisko - Zamestnanie - Mesto

1. Mgr. Marek Adamov - Občianske zduženie Truc sphérique, Žilina 
2. Mgr. Jana Andreasová - Centrum komunitného rozvoja, Nitra 
3. Mgr. Katarína Babčáková - Národné osvetové centrum, 

Ústav tradičnej kultúry, Bratislava 
4. Ing. akad. arch. Vladimír Bahna - Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, Bratislava 
5. Mgr. Marína Bartoňová - Združenie Nová nádej Slovensko, 

Nízkoprahový klub Kaspian, Bratislava 
6. Monika Benková - Fond sociálneho rozvoja, Čierny Balog 
7. Ing. Nora Beňáková - OZ Človek v ohrození, Bratislava 
8. Mgr. Blanka Berkyová - Magistrát mesta Košice, 

Oddelenie sociálnych vecí, Košice 
9. Mgr. Róbert Blaško - Mestský úrad v Žiline, Žilina 
10. Ing. Ľubomír Blaško - SPP, a.s., Bratislava 
11. Ing. Juraj Bojkovský - Tatra banka, a.s., Bratislava 
12. Mgr. Ivana Brezinská - Občianske zduženie Petržalské ihriská, 

Bratislava 
13. Mgr. Miroslav Cangár - Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, 

Bratislava 
14. Ing. Samuel Čičmanec - SPP, a.s., Bratislava 
15. Ing. Darina Čierniková - Rada mládeže Žilinského kraja, Žilina 
16. Mgr. Dáša Čiripová - Slovenský divadelný ústav, Bratislava 
17. PaedDr. Mária Čunderlíková - Centrum Memory, n. o., Bratislava 
18. Mgr. Dáša Čúzyová - Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava 
19. Mgr. Ivor Dian - Gymnázium L. Novomeského, Bratislava 
20. Ing. Darina Diošiová - Priatelia Zeme - CEPA, Uňatín 
21. doc. PhDr. Ing. PhD. Antonie Doležalová - Vysoká škola ekonomická 

Praha,Katedra institucionální ekonomie, Praha 
22. Mgr. PhD. Zuzana Duchová - Kultúrny kontaktný bod, Bratislava 
23. Mgr. Petra Ďurišová - Centrum environmentálnej a etickej výchovy 

Ž.I.V.I.C.A, Bratislava 
24. Mgr. Daniela Facunová - Základná škola Petra Škrabáka, 

Dolný Kubín 
25. Oľga Feldeková - novinárka a spisovateľka, Bratislava 
26. Drahoslava Finková - Revia - Malokarpatská komunitná nadácia, 

Pezinok 
27. Ing. Ľuboš Fussek - Baumit, spol. s r.o., Bratislava 
28. Mgr. Andrea Gajdošová - Voices, n.o., Bratislava 
29. Ing. PhD. Adriana Galbavá - Ministerstvo zahraničných vecí SR, 

Bratislava 
30. prof. Ján Garaj - Slovenská technická univerzita v Bratislave, 

Bratislava 
31. Ing. Pavol Gašpierik - Slovenská technická univerzita, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Bratislava
32. Eva Gažová - Slovenská olympijská marketingová, Bratislava 
33. Bc. Ján Glemba - Súkromná základná škola waldorfská, Bratislava 
34. Peter Gonda - Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava
35. Mgr. Martina Grochalová - eRko, Bratislava 
36. Mgr. Monika Grochová - Záujmové združenie žien Fenestra, 

zakladateľka, Košice 
37. Mgr. Vanda Grolmusová - Orange Slovensko, a. s., Bratislava 
38. Mgr. Martina Gymerská - Asociácia supervízorov a sociálnych 

poradcov, Bratislava 
39. prof. doc. Ing. PhD. Igor Hantuch - Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, Bratislava 

40. Mgr. Marcela Havrilová - Junior Achievement Slovensko, n. o., 
Bratislava 

41. PhDr. Anna Hazuchová - Domov seniorov Archa, Bratislava 
42. Ing., Mgr. Zuzana Heiden - Združenie Orava pre demokraciu vo 

vzdelávaní, Bratislava  
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141. Mgr. Valéria Szomolai - Fórum inštitút pre výskum menšín, 
Šamorín 

142. Mgr. PhD. Andrea Šalingová - Tatra banka, a.s. Bratislava 
143. doc. Radovan Šebesta - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie, Bratislava 
144. Mgr. Pavol Široký - Za matku Zem o.z., Bratislava 
145. PaedDr. Zlatica Šramová - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky, Bratislava 
146. Ing. Stanislav Štefan - Združenie pre rozvoj južného Zemplína, 

Trebišov 
147 Mgr. PhD. Erika Tichá - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky, Stupava 
148. RNDr. Eva Tomaschová - Baumit, spol. r.o., Bratislava 
149. Mgr. Ivana Tóthová - OZ Návrat, Bratislava 
150. Terézia Turiaková - Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Podvysoká 
151. Mgr. Martina Tvrdoňová - Občianske združenie WellGiving, 

Lozorno 
152. Mgr. Andrea Uhrínová - Bratislavská vysoká škola práva, 

doktorandka, Bratislava 
153. Ing. Paulína Urdová - Občianske združenie SOSNA, Družstevná pri 

Hornáde 
154. Mgr. Kristína Vandová - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Filozofická fakulta, Katedra kulturológie, Bratislava 
155. Mgr. PhD. Lucia Vaňová - Detský domov Bratislava - Podunajské 

Biskupice, Bratislava 
156. PhDr. Ľubica Vavrová - Change Facilitation, s. r. o., Bratislava 
157. PhDr. PhD. Irena Vitálošová - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce, Bratislava 
158. doc. Ing. Viktor Wittlinger - Akadémia tretieho veku, Pezinok 
159. PhDr. CSc Helena Woleková - SOCIA - nadácia na podporu 

sociálnych zmien, Bratislava 
160. PhDr. Viera Záhorcová - Občianske združenie Inklúzia, Agentúra 

podporovaného zamestnávania, n. o., Bratislava 
161. Mgr. Mariana Záturová - Mestský úrad v Nitre, oddelenie 

kultúry a športu, Nitra 
162. Mgr. Marek Zeman Tatra - banka, a.s., Bratislava 
163. Mgr. Jenka Zemanová - SPP, a.s., Bratislava 
164. Petra Žiaranová - Siemens, s. r. o., Bratislava 
165 doc. Mgr. ArtD. Eva Žilineková - Vysoká škola múzických umení, 

Divadelná fakulta, Bratislava

Ďakujeme im za spoluprácu.

P. č. - Titul - Meno - Priezvisko - Zamestnanie - Mesto
  
95. RNDr. PhD. Andrej Mock - Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 

Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied, 
Košice 

96. Ing. Peter Mozolák - SPP, a.s., Bratislava 
97. Mgr. Alžbeta Mračková - Občianske združenie C.A.R.D.O., Bratislava 
98. Myrtil Nagy - Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín 
99. Mgr. Zuzana Nemcová - Arcidiecézna charita Košice, Košice 
100. doc. Ing. CSc. Anna Neumannová - Ekonomická univerzita 

v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Bratislava 
101. Ing. Petra Nguyenová - Tatra banka, a.s., Bratislava 
102. Bc. Denisa Nincová - Občianske združenie Dlaň, Lučenec 
103. Ing. Juraj Novák - Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava 
104. Mgr. Viera Olejčeková - učiteľka základnej školy na dôchodku, 

Bratislava
105. PhDr. CSc. Dušan Ondrušek - Partners for Democratic 

Change of Slovakia, Bratislava 
106. Mgr. Ľubica Oreská - SPP, a.s., Bratislava 
107. Zlatica Orgoníková - Centrum voľného času, Nová Dubnica 
108. Martin Páleník - Unicef Slovensko, Bratislava 
109. PhDr., CSc. Pavol Pánik - Združenie Orava pre demokraciu 

vo vzdelávaní, Bratislava 
110. Mgr. Alena Pániková - Nadácia otvorenej spoločnosti - 

Open Society Foundation, Bratislava 
111. Emília Pastirčáková - Komunitná nadácia Prešov, Prešov 
112. PhDr. Igor Pašmík - Prvá rozvojová regionálna a vidiecka agentúra, 

Brezno 
113. prof. doc. JUDr. CSc Mária Patakyová - Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného, 
finančného a hospodárskeho práva, Bratislava 

114. Mgr. Barbora Paulenová - Komunitná nadácia Bratislava, 
Bratislava 

115. Ing. Martina Paulíková - Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica 
116. Mgr. Martina Petijová - SOCIA - nadácia na podporu sociálnych 

zmien, Bratislava 
117. PaedDr., PhD. Alica Petrášová - Prešovská univerzita, Pedagogická 

fakulta, Prešov 
118. Mgr. Iva Pipíšková - Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu 

detí a mládeže, Bratislava
119. Mgr. Dana Plučinská - Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš, Poprad 
120. Ing. Jozef Podola - dôchodca, SPP, a.s., Kopčany 
121. prof. doc. Ing. PhD. Jaroslav Polec - Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra 
telekomunikácií, Bratislava 

122. PhDr. Darina Ráčková - stredoškolská učiteľka, Nitra 
123. Ing. PhD. Ľubomíra Radosová - SPP, a.s., Bratislava 
124. Mgr. Katarína Radvanská - Bratislavské regionálne ochranárske 

združenie, Bratislava 
125. Ing. Branislav Rajčáni - Ekonomická univerzita, 

Národohospodárska fakulta, doktorand, Bratislava 
126. Zuzana Recsková - Zväz telesne postihnutej mládeže, Bratislava 
127. PhDr. Saskia Repčíková - Asociácia súkromných škôl a školských 

zariadení Slovenska, Bratislava 
128. doc. RNDr. CSc. Vladislav Rosa - bývalý hlavný školský inšpektor, 

spoluautor projektu Milénium, Bratislava 
129. Mgr. Ľubov Sakalová - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Humenné, Humenné 
130. Ing. Juraj Sciranko - SPP, a.s., Bratislava 
131. Mgr. Apolónia Sejková - Sigordská spoločnosť, záujmové združenie 

právnických osôb, Prešov 
132. Ing. Tomáš Sepp - Baumit, spol. s r. o., Bratislava 
133. Tarwinderjit Singh - Lepší svet, n.o., Bratislava 
134. Mgr. Beáta Sklenárová - Základná škola, Šaľa 
135. Vladimír Skokňa - Klub iSENIOR, Bratislava 
136. Ing. Vladimír Slezák - Siemens, s. r. o., Bratislava 
137. prof. Ing. PhD. Zuzana Sternová - VVÚPS-NOVA, výskumno-

vývojový ústav pozemných stavieb, spol. s r. o., Bratislava 
138. RNDr. PhD. Anna Strešňáková - Ekonomická univerzita 

v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, 
Katedra matematiky, Bratislava 

139. Mgr. Dana Struhárová - Jazdecko-rehabilitačné centrum 
Lesan, n. o., Opatovce

140. Ing. Martin Svetlík - SPP, a.s., Bratislava 
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Naše výsledky v roku 2010

S našimi partnermi sme zrealizovali 48 grantových programov, v ktorých bolo podporených 3 785 uchádzačov 
celkovou sumou 5,7 milióna euro.

   
Reagujeme na aktuálne potreby 
v spoločnosti

Po povodniach, ktoré v máji a júni roku 2010 postihli 
v nebývalej miere aj Slovensko sa zdvihla obrovská 
vlna solidarity. Mnohí ľudia pomáhali či už 
finančnými príspevkami alebo materiálnymi darmi. 
Na našej web stránke sme pravidelne aktualizovali 
informácie o prebiehajúcich verejných zbierkach. Na 
kritickú situáciu reagovali okamžite aj naši partneri. 
Poskytli pomoc finančnú i materiálnu podľa svojich 
možností a dostupných informácií z regiónov. 
Veríme, že aj vďaka tejto pomoci sa podarilo zmierniť 
následky prírodnej katastrofy, ktorá postihla 
Slovensko.

Počet 
grantových 
programov  

Počet 
prijatých 
žiadostí 

Počet 
podporených 

žiadostí 

Poskytnutá 
suma 

 
Počet 

posudzovateľov 

Nadácia Orange  10  1 782  704 645 660 € 110 
Nadácia SPP  11  1 355  448 2 461 152 € 43 

Nadácia Tatra banky  13  415  203 751 013 € 42 

EkoFond, n. f.  7  2 350  1 913 1 586 034 € 25 

Baumit, spol. s r. o.  2  72  19 22 499 € 6 

Siemens, s. r. o.  5  516  498 234 635 € 7 

Spolu:  48  6 490  3 785 5 700 993 € 233 
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Naši partneri

Otvorené grantové programy

Nadácia Orange
Nadácia SPP
Nadácia Tatra banky
EkoFond, n. f.
Baumit, s. r. o.
Siemens, s. r. o.

V spolupráci s našimi partnermi realizujeme 
Otvorené grantové programy  a podporu 
partnerských projektov iných neziskových subjektov 
v definovaných verejnoprospešných oblastiach.

Dôležitým atribútom grantových programov je ich 
otvorenosť, transparentnosť a prístupnosť.

Veríme, že grantový proces je najprehľadnejším 
spôsobom prerozdeľovania finančných prostriedkov. 
Programy majú jasne definované podmienky 
a požiadavky, dopredu pomenovaný proces 
hodnotenia cez nezávislú hodnotiacu komisiu. 
Výsledky podpory sú verejne dostupné. 

Filantropia

Rozvoj firemného darcovstva 

Firemnému darcovstvu na Slovensku venujeme 
veľkú časť nášho času. Spoločne s našimi partnermi 
vykonávame rôzne verejnoprospešné aktivity. 
Myslíme si, že dobročinnosť firiem je jedným zo 
spôsobov, ako prepojiť podnikateľskú sféru 
s potrebami spoločnosti. Mnohé firmy sa chcú 
dobrovoľne angažovať vo verejne prospešných 
projektoch s cieľom podporiť rozvoj komunity, 
v ktorej pôsobia. Tieto ich aktivity sú nad rámec 
komerčnej činnosti firmy, hoci často spolu súvisia. 

Aj keď prax v tejto oblasti je veľmi rôznorodá, 
cez vzájomnú spolupráci s našimi partnermi sa 
s n a ž í m e  h ľ a d ať  c e st u  m e d z i  t ra d i č ný m  
darcovstvom – charitou, a modernejšími podobami 
darcovstva – ktoré môžeme nazvať filantropiou. 
Hlavný rozdiel vidíme v očakávanom efekte daru: 
v prípade charity ide o odstránenie okamžitého 
utrpenia, bolesti a naplnenie akútnej potreby, 
v prípade filantropie o riešenia na úrovni osobnej, 
organizačnej alebo sociálnej zmeny – teda rozvoja. 

Mnohé firmy poskytujú svoje prostriedky 
racionálnym spôsobom. Chcú podporovať najmä 
riešenia, ktoré idú ku koreňom problému. Takéto 
úsilie podporujeme a oceňujeme. Preto aj 
filantropické darcovstvo, ktoré sa snažíme rozvíjať, 
venuje svoje zdroje do tém cielene a dlhodobo.

Firemná filantropia10
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Ochrana a podpora vzdelávania

  

Rozvoj a podpora filantropie

Firemná filantropia

   

 Názov grantového programu Partner  

1 Zamestnanecký grantový program spoločnosti Orange Slovensko, a.s.  Nadácia Orange  

2 Zamestnanecký grantový program spoločnosti SPP, a.s.  Nadácia SPP  

3 Zamestnanecký grantový program Dobré srdce spoločnosti Tatra banky, a.s.  Nadácia Tatra banky

4 Zamestnanecký grantový program spoločnosti Siemens  Siemens, s.r.o.  

5 Darujte Vianoce  Nadácia Orange  

6 Fond sociálne slabých a chorých Nadácia Orange  

7 Program na podporu jednotlivcov v núdzi Nadácia SPP  

8 Matchingový program Pridáme sa Nadácia SPP  

Názov grantového programu

 

Partner

 

1

 

Grantový program Školy pre budúcnosť 

 

Nadácia Orange

 

2

 

Otvorená výzva pre MVO v

 

oblasti vzdelávania

 

Nadácia Orange

 

3

 

Grantový program Šanca pre ta lenty

 

Nadácia Orange

 

4

 

Cena Nadácie Orange

 

Nadácia Orange

 

5

 

Štipendijný program Hlavička

 

Nadácia SPP

 

6

 

Klub Hlavičiek

 

Nadácia SPP

 

7

 

Grantový program podpory kvality vzdelávania na vybraných vysokých školách 
s ekonomickým, manažérskym alebo technickým zameraním.

 
Nadácia Tatra banky

8

 

Grantový program Vedieť viac

 

Nadácia Tatra banky

9

 

Štipendijný program Študenti do sveta

 

Nadácia Tatra banky

10

 

Grantový program E Talent

 

Nadácia Tatra banky

11

 

Ceny Nadácie Tatra banky za

 

Najlepší študentský business plán

 

Nadácia Tatra banky

12

 

Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT

 

Nadácia Tatra banky

13

 

EkoFond pre školy –

 

súťaž pre II. stupeň základných škôl 

 

Ekofond n.f.

 

14 EkoFond pre školy: Základné školy – Vzdelávacia platforma Ekofond n.f.

Trenčianska nadácia - Trenčianske korzo



 

 
Názov grantového programu

 
Partner

 
1
 

Grantový program Zelená pre seniorov
 

Nadácia Orange
 

2
 

Grantový program Štipendium pre znevýhodnených
 

Nadácia Orange
 

3
 

Grantový program Prekročme spolu bariéry
 

Nadácia Orange
 

4
 

Grantový program Kultúra bez bariér
 

Nadácia Orange
 5 Grantový program Opora Nadácia SPP

Názov grantového programu

 

Partner

 
1 Ceny Nadácie Tatra banky za umenie

 

Nadácia Tatra banky

2 Grantový program Šanca pre Váš región

 

Nadácia Orange

3 Grantový program Dedičstvo regiónov

 

Nadácia SPP

 
4 Účasť na Grantovom programe Obnovme si svoj dom

 

Nadácia SPP

 
5 Program podpory komunít

 

Nadácia SPP

 
6 Program Spoločnými silami pre región

 

Nadácia SPP

 
7 Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť

 

Baumit, s.r.o.

 
8 Kogenerácia a

 

trigenerácia na báze zemného plynu

 

Ekofond n.f.

 
9 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

 

Ekofond n.f.

 
10 Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu

 

Ekofond n.f.

 
11 Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave Ekofond n.f.

12 Príspevok na kondenzačný kotol na zemný plyn Ekofond n.f.

Podpora integrácie a skvalitnenia života znevýhodnených skupín

  

Zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt

Firemná filantropia12

Súťaž Ekofond pre školy 



  

Hlavnými cieľmi tohto projektu sú predovšetkým 
rozvoj individuálnej filantropie, zvyšovanie 
transparentnosti v neziskovom sektore a tiež 
vytváranie dlhodobých vzťahov medzi darcami 
a príjemcami podpory. 

Easy Giving – projekt podpory 
pravidelného darcovstva

V novembri 2010 do nášho tímu pribudol Igor 
Polakovič, ktorý sa dlhé roky venoval fundraisingu 
pre Greenpeace doma i v zahraničí. Cieľom projektu 
Easy Giving je odstraňovanie bariér pre získavanie 
finančných darov od jednotlivcov a zjednodušenie 
nástrojov pravidelného darcovstva prostredníctvom 
platobných kariet, mobilných platieb, jednoduchého 
zadávania inkasa  (direct debit) a trvalých príkazov.

Súčasťou projektu je aj zázemie na vytvorenie 
Koalície na podporu individuálneho darcovstva, 
platformy pre vzájomnú spoluprácu a zdieľanie 
skúseností medzi mimovládnymi neziskovými 
organizáciami na poli získavania zdrojov od 
individuálnych darcov. 

Rozvoj individuálneho 
darcovstva 

Popri spolupráci s firemnými partnermi a pos-
kytovaní darcovských služieb je našou snahou 
posilňovať aj rozvoj individuálneho darcovstva, ktoré 
považujeme za kľúčové pre zdravý rast občianskej 
spoločnosti. Našou stratégiou je rozvíjať nástroje 
uľahčujúce individuálne darcovstvo, či už v podobe 
internetového darcovského portálu alebo 
odstraňovaním bariér pre darcovstvo v platobnom 
styku. Aktivity v tejto oblasti sa snažíme financovať 
predovšetkým z vlastných zdrojov, ktoré vytvárame 
svojou činnosťou.  Tiež ich realizujeme v partner-
stvách s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi z prostredia 
firiem i neziskoviek.
  

Darcovský internetový portál  
www.ludialudom.sk 
  
Portál "Ľudia ľuďom" je nástroj pre všetkých, ktorí 
chcú pomáhať druhým cez internet.

Prevádzkovateľom portálu je nezisková organizácia 
4People, n. o., ktorú založila spoločnosť SK-NIC, a. s., 
a Centrum pre filantropiu. Našou úlohou je odborne 
dohliadať na opodstatnenosť projektu v oblasti 
filantropie. Ľudia ľudom je univerzálny webový 
portál, kde žiadajú pomoc ľudia, ktorí ju potrebujú,
a darcovia ich tu vyhľadávajú a môžu on-line 
finančne podporiť.

V roku 2010 sa nám podarilo darcovský portál 
pripraviť, spustiť a rozbehnúť. Veríme, že postupne 
budú na ňom pribúdať ďalšie a ďalšie výzvy 
a predovšetkým, že osloví množstvo nových darcov.

Stránka svojim používateľom poskytuje všetky 
základné funkcie potrebné pre poskytnutie a prijatie 
daru: prihlásiť sa s výzvou (registrácia príjemcu), 
nechať si ju overiť (certifikovať) treťou osobou alebo 
organizáciou; na druhej strane: vyhľadávať výzvy 
podľa vlastných kritérií, zoradiť ich podľa vlastných 
preferencií, pozitívne alebo negatívne ohodnotiť, 
poslať výzvu ďalej (prostredníctvom e-mailu lebo 
sociálnych sietí), alebo ju priamo finančne podporiť 
(napríklad cez službu TatraPay-CardPay alebo 

vlastnú platbu – zadanie jednorazového alebo 

trvalého tuzemského platobného príkazu). Spolu 
s platbou môže jednotlivým príjemcom napísať 
krátky odkaz. Svoje minulé dary si darca môže 
sledovať v rámci svojho darcovského účtu na portáli. 

Individuálne darcovstvo 13
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hodnotiacej komisie udelilo 3 ceny podľa odbornej 
kvality práce a inovatívneho prístupu k téme: 

 Ing. Veronika Mokrejšová, 
názov diplomovej práce: CSR v praxi českých firem – 
komparace sdělení českých a zahraničních firem,
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta 
mezinárodních vztahů, Katedra mezinárodního 
obchodu

 Mgr. Diana Dombrovská, 
názov diplomovej práce: Členstvo v dobrovoľníckej 
organizácii a zmena osobnej a sociálnej identity 
mladých ľudí, 
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 
Inštitút psychológie

 Bc. Mária Grebečiová, 
názov bakalárskej práce: Účasť dobrovoľníkov na 
práci so znevýhodnenými skupinami, 
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra 
andragogiky

Výber z najzaujímavejších a najprínosnejších pasáží 
predložených prác vydávame každoročne vo forme 
zborníka. 

Projekt realizujeme z prostriedkov získaných 
z 2% podielu dane z príjmu. 

2. miesto:

2. miesto:

3. miesto:

Ceny boli odovzdané na spoločenskom stretnutí CpF 
a priateľov „Inšpirujme sa navzájom“, ktoré sa konalo 
v design factory v Bratislave v decembri 2010.

A kt i v i t y  rozv í j a j ú c e  
k u l t ú r u  d a r c o v s t v a  
a aktívneho občianstva

Osvetu v oblasti filantropie a občianskeho 
angažovania sa považujeme za kľúčovú pre naše 
poslanie. 

Cena za najlepšiu ročníkovú, baka-
lársku alebo diplomovú prácu na 
tému Filantropia

Prostredníctvom súťaže oživujeme pojem 
„filantropia“ medzi vysokoškolákmi. Vedieme ich 
k tomu, aby sa zamysleli nad darcovstvom ako takým 
a jeho prínosom pre život jednotlivcov aj 
spoločnosti. Súťaž je určená vysokoškolským 
študentom, ktorí sa rozhodli filantropiu hlbšie 
preskúmať v teoretickej či praktickej rovine. 

Do 4. ročníka súťaže sa prihlásilo 8 študentov 
a študentiek spoločenských a humanitných odborov. 
Predkladané práce sa zaoberali problematikou 
firemnej filantropie, charity a dobrovoľníctva, ich 
koreňov, vývojom a rolou v súčasnosti i v dejinách. 
Novinkou tohto ročníka bolo sprístupnenie súťaže aj 
českým študentom. Partnerom pre Českú republiku 
bola Nadace Via.

Centrum pre filantropiu na základe odporúčania 
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Centrum pre filantropiu prispelo 
k rozvojovej pomoci darom pre 
Afriku.

Rozhodli sme sa z vlastných zdrojov poskytnúť dar 
1 500 eur prostredníctvom Arusha Municipal 
Community Foundation v meste Arusha v Tanzánii 
pre účely zlepšenia prípravy stravy pre Kaloleni 
Primary School (Základná škola v jednej zo štvrtí 
mesta Arusha) a Vocational Training Center 
(Stredisko odbornej prípravy).

Škola a Stredisko sa nachádzajú v centrálnej oblasti 
mesta Arusha, v ktorom žije 350 tisíc obyvateľov. 
V meste sa nachádzajú viaceré slumy. Školu 
navštevuje 115 detí (64 chlapcov a 51 dievčat), 
z ktorých sú mnohé zo slumov. 

Variče, ktoré sú vyrábané v Tanzánii, boli 
nainštalované v časti budovy Strediska. Problém 
pôvodných varičov, ktoré mali charakter nekrytého 
ohniska, bola jednak ich energetická neefektívnosť 
(únik tepla, množstvo paliva) ako aj zdravotné riziko 
(zadymenie, nedobré spaľovanie), ktoré sú 
pôvodcom mnohých chorôb. V súčasnosti môžu tak 
lepšie, efektívnejšie a predovšetkým lacnejšie 
pripraviť teplú stravu deťom pri menšej spotrebe 
paliva. Pre väčšinu detí je jedlo a nápoje v škole 
podstatnou zložkou denného príjmu potravy.

Súťaž o najlepšiu esej pre študentov 
stredných škôl zameranú na rozvo-
jovú problematiku a slovenskú 
rozvojovú spoluprácu

Cieľom súťaže bolo podporiť medzi študentmi 
stredných škôl, učiteľmi a odbornou verejnosťou 
diskusiu o príčinách a následkoch globálnej chudoby, 
nerovnosti, zaostalosti a o zapojení sa Slovenska do 
rozvojovej spolupráce; obohatiť existujúce osnovy 
a  výukový proces a  posi ln iť  schopnost i  
stredoškolských študentov v oblasti výskumu, 
štylistických a argumentačných zručností. 

Do súťaže sa zapojili študenti z 57-ich stredných škôl, 
ktorí celkovo predložili 80 esejí. Eseje hodnotila 
osemčlenná odborná komisia podľa zverejnených 
kritérií. Hodnotiaca komisia rozhodla v prvom kole 
výberu o 10-tich najlepších prácach, z ktorých na 
spoločnom stretnutí vybrala víťazov súťaže 
umiestnených na prvých troch miestach.

, cestu do Bosny a Hercegoviny v hodnote 
2 254 eur, získal Radovan Potočár z Gymnázia 
Andrea Vrábla v Leviciach za esej s názvom 
Bludný kruh chudoby.

, účasť na Letnej škole rozvojovej spolupráce 
v Olomouci v hodnote 250 eur, získal Boris Gaštan 
z Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci za 
esej s názvom Chlebom a soľou do Afriky.

, poukážku na nákup Fair trade produktov 
v hodnote 50 eur, získal Michal Mitrík z Gymnázia 
P. J. Šafárika v Rožňave za esej s názvom Keby som 
mal dostatok prostriedkov... a Alexandra Ščepánová 
z Obchodnej akadémie Nevädzová v Bratislave za 
esej s názvom Nauč sa žiť!   

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže viedli 
„kolektívnu bubnovačku“ lektori z Etnobubnovej 
školy Rytmika. Svoje rozvojové aktivity prezentovali 
zástupcovia neziskových organizácií Unicef, MAGNA 
deti v núdzi, eRko – Hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí a Človek v ohrození.

Súťaž bola vyhlásená v rámci programu Slovenskej 
rozvojovej pomoci – Slovakaid. Zadávateľom súťaže 
bolo Bratislavské regionálne centrum Rozvojového 
programu Spojených národov (UNDP BRC). Hlavným 
konzultantom a garantom odbornej časti súťaže bolo 
občianske združenie Človek v ohrození. Ceny do 
súťaže venovalo Ministerstvo zahraničných vecí SR, 
ktoré bolo garantom celej súťaže.

1. cenu

2. cenu

3. cenu

Osveta 15

Variče v Kaloleni Primary School v Tanzánii



Štúdia  "Udržateľnosť  ľudsko-
právnych, advokačných a watch-
dogových MNO v nových členských 
krajinách EÚ"

Od roku 2009  spolupracujeme na projekte 
zameranom na udržateľnosť ľudskoprávnych, 
advokačných a watchdogových MNO v nových 
členských krajinách EÚ.  CpF zrealizovalo prieskum 
potrieb a možností financovania takýchto organizácií
 v kontexte Slovenska.

Práve tieto organizácie dodnes zohrávajú významnú 
úlohu v rozvoji demokracie v nových členských 
štátoch Európskej únie a pri riešení kľúčových otázok 
ľudských práv. Ich dlhodobá udržateľnosť je však 
ohrozená kvôli zníženiu zahraničnej finančnej 
podpory, ktorá bola ich hlavným zdrojom, ale tiež i 
kvôli iným faktorom, ako sú zložitosť využívania 
dostupných verejných zdrojov, nedostatočné interné 
kapacity pre čerpanie grantov z EÚ a neschopnosť 
využívať potenciál domácich zdrojov.

Celkovým zámerom projektu je zlepšiť dlhodobú 
udržateľnosť a posilniť potenciál spomínaných 
mimovládnych organizácií  prostredníctvom 
komplexného výskumu a advokácie. Výstupy 
projektu, návrhy a odporúčania pre nové členské 
krajiny EÚ budú zverejnené v roku 2011.

Projekt realizujeme v spolupráci s Civil Society 
Development Foundation Budapešť a medzinárodnou 
spoločnosťou Political Capital Policy Research and 
Consulting Institute Budapešť. Koordinátorom 
projektu je Európske centrum pre neziskové právo 
(ECNL) a realizuje sa s podporou Open Society 
Institute (OSI) v rámci Programu pre ľudské práva 
a dobrého spravovania spoločnosti (Human Rights 
and Governance Grants Program).

Delíme sa o naše skúsenosti z rozvoja 
komunitných nadácií na Slovensku

Skúsenosti, ktoré sme získali prácou na projektoch 
a programoch podporujúcich vznik a rozvoj 
komunitných nadácii na Slovensku v rokoch 1996 až 
2006, 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 CpF poskytlo 
technickú asistenciu a poradenstvo neziskovej 
organizácii ARC, ktorá v r. 2010 rozbiehala program 
rozvoja komunitných nadácií v Rumunsku a podelilo 
sa rumunskými kolegami o svoje skúsenosti. 
Podobne sme pomohli aj vznikajúcej komunitnej 
nadácii v Budapeštianskom okrese Ferencváros. 
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�Aktívne sme sa zúčastnili prípravy podkladov pre 
vytvorenie základnej koncepcie a štatútu Splnomoc-
nenca Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 
Hlavnou úlohou splnomocnenca pre rozvoj 
občianskej spoločnosti je vytvoriť priestor na účinnú 
komunikáciu medzi vládou a verejným sektorom 
a mimovládnymi organizáciami. Návrh mu prisudzu-
je aj úlohu vytvárať a zosúlaďovať koncepciu rozvoja 
občianskej spoločnosti, upravovať mechanizmy 
financovania projektov mimovládnych organizácií či 
pripravovať zákony na rozvoj neziskového sektora.

�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 

občanskou společnost (Praha, Česká Republika), 
Association for Community Relations (Kluž - Napoka, 
Rumunsko) a Roots and Wings - Workshop for 
Development and Change (Budapešť, Maďarsko). 

�Klub profesionálnych fundaiserov v Českej 
republike ponúka príležitosť na výmenu skúseností, 
formuluje a propaguje etické a profesionálne zásady 
praxe fundraisingu a snaží sa o kultiváciu 
a profesionalizáciu fundraisingu v našom prostredí. 
Členstvo v klube nám umožňuje zúčastňovať sa 
stretnutí, konferencií, získavať kontakty a podporu 
pri nadväzovaní medzinárodnej spolupráce.

�Sme členom siete Worldwide Initiatives for 
Grantmaker Support (WINGS). 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.

�V roku 2010 sme sa tiež podieľali v spolupráci 
s prof. Lesterom Salamonom a s East-West 
Management Institute (New York, USA) na projekte 
Philanthropication thru Privatization. Ide o unikátny 
výskumný projekt zameraný na lepšie porozumenie 
možnostiam, ako využiť  prípadné prí jmy 
z privatizácie na rozvoj filantropických inštitúcií.

MEDZINÁRODNE

Členstvo v organizáciách 
a medzinárodná spolupráca

DOMA

Považujeme za dôležité udržiavanie a rozvíjanie 
vzťahov s podobnými organizáciami, ako je naša, 
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:

�
fundraisingu
Spolupodieľali sme sa na príprave a organizácii 
1. slovensko-českej konferencie o fundraisingu zo 
súkromných zdrojov: Nestojí to za to...(!?), ktorá sa 
konala 11. novembra v Bratislave a zúčastnilo sa jej 
90 účastníkov zo Slovenska a Čiech. Konferencia bola 
prvou väčšou príležitosťou na výmenu skúseností pri 
získavaní súkromných zdrojov, sieťovanie  a zdieľanie 
know-how medzi profesionálmi v tejto oblasti. 
Slovenské centrum fundraisingu vzniklo v roku 2009 
z iniciatívy expertov z organizácií: PANET, PDCS, 
Greenpeace Slovensko, WellGiving a Centrum pre 
filantropiu. Jeho poslaním je rozvoj profesionálneho 
fundraisingu a financovania verejno- i súkromno-
prospešných aktivít, mimovládnych organizácií, 
verejných a súkromných inštitúcií a občianskych 
iniciatív na Slovensku i v zahraničí.

�Podieľame sa na práci Nezávislého monitoro
vacieho tímu pre fondy EÚ, ktorý združuje zástupcov 
mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa 
v y u ž í va n í m  fo n d o v  E Ú  a  i c h  ve re j ný m  
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. 

�Predseda Správnej rady CpF bol v r. 2010 členom 
Rady vlády SR pre mimovládne neziskové 
organizácie. Rada pôsobila ako poradný a iniciatívny 
orgán vlády Slovenskej republiky na podporu 
činnosti mimovládnych neziskových organizácií. 

S p o l u p rá ca  s o  S l o ve n s k ý m  c e nt ro m  

-

Občianska spoločnosť 17



  

Naša vďaka patrí taktiež všetkým, ktorí nám 
poukázali 2% zo zaplatenej dane z príjmu fyzických 
osôb.

Za ústretovú spoluprácu ďakujeme aj pravidelným  
dodávateľom služieb: 

�Bilanx Partners, s. r. o. – zabezpečuje nám 
účtovníctvo a mzdovú agendu,

�ChangeNet – poskytuje nám adresy 
elektronickej pošty a registráciu domén 
webstránok,

�Garant Partner Legal s. r. o. – poskytuje nám 
právne služby,

�Level IT s.r.o. – správa siete a IT služby,
�Webmin,  s .  r.  o.  – pomáha nám 

s webstránkou www.cpf.sk, t. j. spravuje 
doménu, dodala nám vlastný redakčný 
systém WEBMIN a pomáha nám s dizajnom 
a printom publikácií.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým darcom a partnerom za ich 
podporu, štedrosť a prejavenú dôveru:

�Baumit, spol. s r.o.
�design factory
�East-West Management Institute, New York
�EkoFond, n. f.
�European Center for Not-for-Profit Law, 

Budapešť
�Nadácia Orange
�Nadácia otvorenej spoločnosti - Open 

Society Foundation
�Nadácia SPP
�Nadácia Tatra banky
�Orange Foundation, Paríž
�Siemens, s. r. o.
�Siemens Program and System Engineering, 

s.r.o.
�SK-NIC, a. s.
�Trust for Civil Society in Central and Eastern 

Europe, Varšava
�United Nations Development Programme, 

Bratislava
�Worldwide Initiatives for Grantmaker 

Support - WINGS

Poďakovanie18
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Finančná správa 2010

Súvaha v EUR

  

Aktíva Stav k 31. 12. 2010 Stav k 31. 12. 2009  

Nehmotný investičný majetok  1 394 1 394  

Hmotný investičný majetok  15 992 15 992  

Oprávky k hmotnému a nehmotnému investičnému majetku  -11 997 9 881  

Stále aktíva spolu 5 389 7 505  

Pohľadávky, preddavky  57 370 13 131  

Finančný majetok: bankové účty, pokladňa  193 036 176 992  

Prechodné účty aktívne  10 032 7 198  

Obežné aktíva spolu 260 483 197 321  

Aktíva celkom  265 873 204 826  

   

Pasíva Stav k 31. 12. 2010 Stav k 31. 12. 2009  

Základné imanie  8 460 8 460  

Fondy organizácie  135 734 135 734  

Nerozdelený zisk minulých rokov  29 971 7 429  

Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia  33 511 20 217  

Vlastné zdroje spolu  207 676 171 840  

Rezervy 5 773 4 118  

Dlhodobé záväzky organizácie  700 548  

Záväzky z obchodného styku organizácie  14 243 23 320  

Výnosy budúcich období  37 480 5 000  

Cudzie zdroje spolu 58 196 32 986  

Pasíva celkom  265 873 204 826  

Divadlo z Pasáže
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Výkaz ziskov a strát v EUR

Prijaté príspevky 2-% podielu zaplatenej dane z príjmu  126 082  134 741  

Služby pre firemných partnerov 436 220  332 737  

Nadácia Orange – dar na povodne 25 000  -  

Siemens s.r.o. – dar na povodne 161 849  -  

United Nations Development Programme – súťaž esejí študentov  10 291  6 390  

European Center for Not- for- Profit Law – výskumný projekt 13 122  -  

Open Society Foundation – rozvoj portálu ľudiaľuďom.sk 9 000  -  

Iné prijaté dary 5 000  1 660  

Cestovné granty  3 360  800  

Služby ostatné  38  11 877  

Úroky 100  197  

Príjmy celkom 790 062 499 574

Výdavky  Stav k 31. 12. 2010  Stav k 31. 12. 2009  

Poskytnuté granty z 2-% podielu zaplatenej dane z príjmu 137 113  115 480  

Dary 3 620  1 162  

Projekt Povodne - nákup spotrebičov 154  637  -  

Projekt Povodne - súvisiace náklady 1 650  -  

Mzdy a odmeny, odvody do fondov  178 200  128 209  

Externí dodávatelia služieb  118 935  109 837  

Posudzovanie predložených projektov  10 436  7 906  

Nájomné náklady a energie 24 997  21 175  

Projekt Ekobonus 9 953  -  

Nákup IM do 100 eur 293  36  

Nákup IM do 1 700 eur 5 601  2 476  

Poštovné a kuriérske náklady 7 030  5 124  

Kopírovanie 365  391  

Cestovné náklady, parkovné 13 463  5 825  

Diaľničná známka, cestná daň 43  151  

Opravy auta 1 058  3 389  
Náklady na reprezentáciu 7 932  1 456  
Odborné preklady a korektúry 1 331  -  
Telekomunikačné náklady 9 838  8 468  
Služby v oblasti výpočtovej techniky 10 103  11 498  
Webhosting 979  2 177  
Audítorské služby, vedenie účtovníctva a  mzdovej agendy  18 113  19 106  
Právne služby 14 243  13 935  
Prednášková činnosť, školenia 828  -  
Spotrebný materiál  (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, PHM, literatúra)  13 373  9 126  
Likvidácia odpadu 285  200  
Ostatné dane a poplatky 329  44  
Odpisy 2  116  4 542  
Ostatné prevádzkové náklady 1 271  442  
Bankové poplatky, ostatné poplatky  817  1 722  
Ostatné služby  7 475  5 376  
Kurzové straty 124  74  

 
 

Príjmy  Stav k 31. 12. 2010  Stav k 31. 12. 2009  

Výdavky celkom 756 552  479  357  
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Výsledovka v EUR

Rok 2010 predstavoval výraznejší nárast ako príjmov tak aj výdavkov oproti predchádzajúcim rokom. Tento 
nárast bol daný predovšetkým mimoriadnymi okolnosťami spôsobenými povodňami, ktoré zasiahli začiatkom 
leta Slovensko. Narástol však aj počet grantových programov a tiež počet prijatých žiadostí ako počet 
poskytnutých príspevkov a grantov a narástol aj počet posudzovateľov. Odhliadnuc od tejto mimoriadnej 
okolnosti sa finančná situácia CpF v roku 2010 dá považovať za stabilizovanú a mierne rastúcu. Zisk, ktorý 
vytvárame reinvestujeme do nových aktivít , ktorými sa snažíme rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť, 
a ktoré by sme inak nemohli realizovať (napríklad portál ľudiaľuďom.sk, projekt podpory individuálneho 
darcovstva – Easy Giving), alebo do vnútorného rozvoja organizácie. 

Z hľadiska štruktúry príjmov prevažujú príjmy zo spolupráce s našimi firemnými partnermi. Príjmy z 2% z dane 
zaznamenali mierne zníženie oproti roku 2009. Významný nárast zaznamenali dary, čo bolo spôsobené už 
spomenutými okolnosťami povodní. Z hľadiska výdavkov sme poskytli viac darov a grantov z 2% z dane oproti 
roku 2009 ako aj viac darov v súvislosti s povodňami. Celkovo sme pomohli prerozdeliť sumu 5 700 993 eur, 
pričom náklady na mzdy, služby, nájomné, réžiu a monitoring projektov predstavovali 461 182 eur.

Štruktúra príjmov

Štruktúra nákladov

Výsledovka   2010  2009
Príjem  790 062  499 574
Výdaj  756 552  479 357
Hospodársky výsledok/zisk  33 511  20 217

Prijaté príspevky z 2%: 126 082 € (15,95 %)
Služby: 436 258 € (55,22 %)
Prijaté granty a dary: 227 622 € (28,82 %)
Úroky:         100 €   (0,01 %)

15,95%
55,22%

28,82%

0,01%

4,70%

56,26%

39,04%

Administratívne náklady: 425 680 € (56,26 %)
Posudzovanie a monitoring projektov:    35 502 €   (4,70 %)
Poskytnuté granty a dary: 295 370 € (39,04 %)

 2007 2008 2009 2010 

Počet grantových programov 25 38 40 48 

Počet prijatých žiadostí 3 578 2 843 4 665 6 490 

Počet podporených žiadostí 1 070 1 333 1 717 3 785 

Poskytnutá suma v eur 5 808 936 € 7 838 375 € 3 019 477 € 5 700 993 € 

Počet posudzovateľov/posudzovateliek  189 201 212 233 

Počet interných pracovníkov/pracovníčok  12 17 18 20 
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Prehľad poskytnutých grantov v roku 2010

     

V grantovom programe Tu sa nám páči, tu chceme žiť, realizovanom spolu so spoločnosťou Baumit, bolo 
podporených 12 verejnoprospešných projektov celkovou sumou 16 599 eur:

   

Spoločnosť Baumit podporila aj partnerské projekty iných organizácií, spolu 8 projektov v sume 6 900 eur:

P. č. Názov žiadateľa Projekt/účel 
Darovaná 

suma  Miesto  

1 Nadácia Rozum a Cit Pomoc náhradným rodinám a rodinám s ťažko zdra votne 
postihnutým dieťaťom 4 000  €  Žilina  

2 
Arusha Municipal 
Community Foundation, 
Arusha- Tanzánia 

Varné centrum pre prípravu stravy pre základnú školu  

v Kaloleni 
    1  500 €  Arusha-  

Tanzánia  

3 Veronika Mokrejšová 
Cena za najlepšiu ročníkovú, bakalársku alebo diplomovú 
prácu na tému Filantropia, 2. miesto  

         343 €  Praha  

4 Diana Dombrovská 
Cena za najlepšiu ročníkovú, bakalársku alebo diplomovú 
prácu na tému Filantropia, 2. miesto  

         333 €  Košice  

5 Mária Grebečiová 
Cena za najlepšiu ročníkovú, bakalársku alebo diplomovú 
prácu na tému Filantropia, 3. miesto  

          166 €  Bratislava  

6 Radovan Potočár 

Súťaž o najlepšiu esej pre študentov stredných škôl 
zameranú na rozvojovú problematiku a slovenskú 
rozvojovú spoluprácu, 1. miesto  

1  278 €  Levice  

 

 

1
 Združenie na záchranu 

Lietavského hradu
 Vytvorme expozičnú miestnosť na zrúcanine!

       
1 450 € 

 
Lietava

 

2
 Základná organizácia č. 6 

Slovenského zväzu 
ochrancov prírody a krajiny

 
Záchrana kríža na Roháči -

 
symbolu Kvačianskej doliny

       
1 375 € 

 
Bratislava

 

3 Divadlo z pasáže, n.o. Opravme si fontánu       1 660 €  Banská 
Bystrica  

4 
Združenie občanov pre 
rozvoj aktivít mesta Detva 
"Aktívne mesto" 

Informujme všetkých, ako znižovať záťaž na ŽP  1 650 €  Detva  

5 Obec Korytárky 
Pamätná izba v Korytárkach zameraná na fujaru,  
ktorá je zapísaná ako kultúrne dedičstvo UNESCO  

     1 460 €  Korytárky  

6 Obec Geraltov Obnova kultúrneho dedičstva: Zvonica Závadka        1 360 €  Terňa  

7 
Obec Vígľašská Huta - 
Kalinka 

Vyčistenie minerálneho prameňa "VERA"  a oprava 
informačnej tabule 

       800 €  Slatinské Lazy  

8
 

OZ Jablonka
 

Ekopark pri Kaplnke
     

1 500 € 
 
Jablonové

 
9

 

Občianske združenie 
Pajštún

 

Pajštúnsky rínek -
 
verejný park v Borinke

 
1 534 € 

 
Borinka

 
10

 
Obec Bernolákovo

 
Informačný stôl -

 
okno do sveta

 
1 660 € 

 
Bernolákovo

 
11

 
Obec Vyšný Komárnik

 

Revitalizácia verejného priestoru s obnovou obecnej 
studne

 
      

1 000 € 
 

Vyšný 
Komárnik

 12
 

Lyžiarsky klub
 

Čergov-
 

miesto športu v prírode
      

1 150 € 
 

Sabinov
 

P. č.
 

Názov žiadateľa
 

Názov projektu
 Projekt 

podporený 
sumou

Miesto
 

P. č.
 

Názov žiadateľa
 

Názov projektu
 Projekt 

podporený 
sumou

 
Miesto

 

1 SCK Cyklo Tour Súľov Author bikemaratón Súľovské skaly 2010           400 €  Súľov  

2 Obec Socovce VII. ročník súťaže dobrovoľníckych požiarnych družstiev           300 €  Obec Socovce

3 Občianske zduženie Vodný 
Hrad Tretia kniha      1 000 €  Sereď  

4 
Komunitná nadácia 
Bratislava 

Preteky kačíc, benefičné filantropické podujatie       1 000 €  Bratislava  

5 Martin Gsandtner On responsive information and variations in architecture       1 000 €  Bratislava  

6 
Rehabilitačné centrum 
Harmony, n.o. 

Rozšírenie terapeutickej metodiky „Koordinačná 
dynamická terapia podľa prof. Schalowa“  

     2 000 €  Bratislava  

7
 

Občianske združenie Hory a 
mesto

 
Hory a mládež

      
1 000 € 

 
Bratislava

 

8
 

La Strada, s.r.o.
 

Adventný koncert v Novom Meste nad Váhom s názvom 
„Slovenské Vianoce“

 
      

200 € 
 

Nové Mesto 
nad Váhom
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Partnerské projekty iných organizácií podporené spoločnosťou Siemens, spolu 10 projektov v sume 26 644 eur:

  

V Zamestnaneckom grantovom programe spoločnosti Siemens bolo podporených 114 projektov celkovou 
sumou 52 148 eur: 

P. č.
 

Názov žiadateľa
 

Názov projektu
 

Projekt 
podporený 

sumou
 

Miesto
 

Teplička nad 

1
 

Artforum, spol s.r.o.
 

Ja a
 

môj brat, kniha Broni Schraggerovej
      

1
 

500 € 
 
Bratislava

 

2 Hádzanársky klub Stupava Tatranček minihádzaná       1  660 €  Bratislava  

3 Roman KARCOL SYGA 2010        660 €  Vrútky  

4 Matej PONECHAL SYGA 2010          660 €  
Váhom  

5 Medik - M, n.o. Príspevok na schodolez      6  000 €  Martin  

6 Michal Barczi Štipendium        664 €  Trenčín  

7 
Univerzitná nemocnica 
Bratislava 

Vybudovanie Centra excelentnosti pre cievne mozgové 
príhody pri 1. neurologickej klinike LF UK a UNB  

     3  000 €  Bratislava  

8 
Občianske združenie pre 
TRANSPLANTÁCIE BUNIEK 

Podpora výskumu a  liečby onkologických pacientov     10  000 €  Bratislava  

9
 

Marek Lászlo
 

Interaktívny Hub elektromotor pre robotické platformy
     

1
 

000 € 
 
Bratislava

 

10
 

Slovenský výbor Svetovej 
energetickej rady

 

Účasť na 21. svetovom energetickom kongrese 
     

1
 

500 € 
 
Bratislava

 

1 Francesco-regionálne autistické centrum Prístroj bio-feedback 1 000 € Prešov
2 Náruč – Pomoc deťom v kríze Obnova vybavenia domova 1 000 € Žilina

 

3
Domov sociálnych služieb pre deti 
a dospelých

Miestnosť na Snoezelen terapiu 1 000 € Bratislava

4

 

Domovské vzdelávacie centrum n. o.

 

Vybavenie tréningovej kuchyne

             

128 € 

 

Dunajská Lužná
5

 

Eva Gnothová

 

Pobyt v DSS Senecio

             

500 € 

 

Bratislava
6

 

Autistické centrum Rubikon, n.o.

 

Vybavenie cvičnej pracovnej kuchynky

             

982 € 

 

Košice

 

7

 

Materská škola pri zdravotníckom 
zariadení

 

Zostava nábytku

             

990 € 

 

Bratislava

8

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou 
v Žiline, Neurochirurgické oddelenie

 

Monitor na sledovanie vitálnych funkcií

          

1 000 € 

 

Žilina

 

9

 

OZ Pro Vida

 

Diagnostické a terapeutické materiály

          

1 000 € 

 

Bratislava

10

 

Občianske združenie Červený Nos 
Clowndoctors

 

Zdravotní klauni

          

1 000 € 

 

Bratislava

11

 

Kostolná Mária rod. Hlinčíková

 

Príspevok pre rodinu vo finančnej tiesni

             

500 € 

 

Žilina

 

12

 

Technická fakulta SPU v Nitre

 

Prestavba stroja

             

650 € 

 

Nitra

 

13

 

RZ  pri MŠ Šťastná 26

 

Stoličky pre materskú škôlku

             

330 € 

 

Bratislava
14

 

Spojená škola, Trnavská 2

 

Výmena kuchynskej linky

             

660 € 

 

Senec

 

15

 

Združenie sclerosis mulitplex Nádej

 

Príspevok pre chránenú dielňu

             

660 € 

 

Bratislava
16

 

Materská škola, Bancíkovej 2

 

Školský dvor

             

330 € 

 

Bratislava
17

 

Beata Kovačičová

 

Príspevok na invalidný vozík pre syna

             

333 € 

 

Nová Dedinka
18

 

Materská škola, Trebišovská 11

 

Školský dvor

             

330 € 

 

Košice

 

19

 

Občianske združenie priateľov Bulharskej 
školy Christa Boteva

 

Detské ihrisko

             

330 € 

 

Bratislava

20

 

Športový klub sánkarov Helcmanovce

 

Pretekárske kombinézy pre členov klubu

             

330 € 

 

Helcmanovce
21

 

Združenie pre podporu rodín a detí

 

Hračky a materiál

             

230 € 

 

Malacky

 

22

 

Stredoslovenské múzeum v

 

Banskej 
Bystrici

 

Tvorivé dielne

             

495 € 

 

Banská Bystrica

23

 

Materská škola, Cottbuská č. 34

 

Detské ihrisko

             

330 € 

 

Košice

 

24

 

Tomáš Harčarik

 

Liečba v Adeli

             

330 € 

 

Košice

 

25

 

Jana Kubincová

 

Liečba v kúpeľoch

             

330 € 

 

Žilina

 

26

 

Občianske združenie Športový klub 
LABDA

 

Detský turnaj

             

165 € 

 

Senec

 

                

P. č. Názov žiadateľa Názov projektu
Projekt 

podporený 
sumou

Miesto
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29
Základná škola s Materskou školou, 
Krivec 1355

Didaktické pomôcky 660 € Hriňová

30

 

Obec Plavecký Mikuláš

 

Vybavenie posilňovne

             

330 € 

 

Plavecký 
Mikuláš

 

31

 

Občianske združenie pre liečbu 
popálenín

 

Detský letný liečebno-rehabilitačný pobyt

             

660 € 

 

Košice -

 

Šaca

32

 

Rodičovské Združenie pri materskej škole

 

Športové pomôcky

             

330 € 

 

Nitra

 

33

 

Krízové stredisko DÚHA

 

Vybavenie zariadenia

             

495 € 

 

Bratislava

34

 

Centrum voľného času, Gessayova

 

Detské tábory

             

330 € 

 

Bratislava -
Petržalka

 

35

 

Spojená škola, Dolinského 1

 

Výchovno vzdelávacie pomôcky

             

660 € 

 

Bratislava

36

 

Spojená škola, Školská 370/19

 

Športové vybavenie

             

330 € 

 
Nitrianske 

Pravno

 

37

 
Školský športový klub  KAC Jednota 
Košice

 
Športové vybavenie

             

330 € 

 

Košice

 

38

 
Spojená škola, Materská škola, Fučíkova 
366

 
Dopravné ihrisko

             

495 € 

 

Sládkovičovo

39

 

Materská škola Kysak

 

Detské ihrisko

             

330 € 

 

Kysak

 

40

 

Materská škola Rovniankova 8

 

Školské ihrisko

             

330 € 

 

Bratislava

41

 
Združenie prirodzeného života a

 
výchovy 

(ZPVAŽ –
 

„Ľalia“) 
 

Zariadenie centra

             
330 € 

 
Prievidza

 

42
 

Rodičovské združenie pri Materskej škole 
vo Veľkých Uherciach

 Vybavenie MŠ
             

330 € 
 
Veľké Uherce

43
 

Materská škola Hrádok
 

Vybavenie MŠ
             

330 € 
 

Hrádok
 

44
 

Folklórny súbor Čarnica
 

Kroje
             

495 € 
 

Košice
 

45
 

Vlasta Garajová
 

Finančná pomoc sociálne slabej rodine
             

330 € 
 Žiar nad 

Hronom
 

46
 Rodičovské združenie pri

 
Materskej škole 

Ul. D. Krmana 
 Učebná pomôcka LEGO

             
330 € 

 
Prievidza

 

47
 Základná škola –

 
1.-4. ročník s

 
materskou 

školou Malženice
 Pomôcky pre telesnú aktivitu

             
305 € 

 
Malženice

 

48 Maroš Milo Príspevok na zariadenie MiniLink REAL-Time              330 €  Zemianske 
Kostoľany  

49 Základná organizácia Slovenského zväzu 
telesne postihnutých  Náklady na spoločenské podujatie              330 €  Dunajská 

Streda  

50 Materská škola Žirafka Altánok v školskej záhrade              330 €  Liptovský 
Mikuláš  

51 Spojená škola, Komárňanská 28 Súčiastky pre praktické vyučovanie              660 €  Nové Zámky  

52 Meduška n.o Cvičíme pre zdravie              330 €  
Trnava -  

Modranka  

53 Materská škola, Vazovova 16 Vybavenie školského dvora              294  €  
Bratislava-

Staré Mesto  
54 Materská Škola Dechtice Detské ihrisko             330 €  Dechtice  
55 Šachový klub Prievidza Turnaje v šachu             330 €  Prievidza  
56 Maják – občianske združenie Vybavenie učebne             330 €  Zlaté Moravce  
57 Hipony hypoterapeutické centrum Preteky pre deti             330 €  Bratislava  
58 Materská škola Barónka 17 Športové náradie             330 €  Bratislava  

59
 

OZ
 

Rodičovské združenie pri MŠ ul. 
Ružová 

 
Vybavenie triedy

             
330 € 

 
Stupava

 
60

 
Mesto

 
Svit
 

Mesto Svit-
 
Zariadenie opatrovateľskej služby

             
660 € 

 
Svit

 
61

 

Materská škola na ulici Cyrila a
 

Metoda 
vo Vrútkach

 

Detské ihrisko
             

330 € 
 

Vrútky
 

62
 

MŠ pri ZŠ Česká
 

Detské ihrisko
             

330 € 
 

Bratislava
 63

 
Združenie Strom

 
Detský tábor

             
330 € 

 
Košice

 64
 

Materská škola Družicová 5
 

Detský kútik
             

330 € 
 

Košice
 65

 
ZŠ Leopoldov

 
Výučba cudzích jazykov

             
330 € 

 
Leopoldov

 66
 

Slnečný lúč, denné sanatórium pre deti
 

Pomôcky na zlepšenie jemnej motoriky
             

650 € 
 

Trnava
 67

 
Občianske združenie Galant

 
Tvorivé dielne 

             
330 € 

 
Bratislava

 68

 
Základná škola Rudina

 
Vybavenie učebne informatiky

             
495 € 

 
Rudina

 69

 

Občianske združenie Tomášičkár PLUS

 

Športové aktivity

             

330 € 

 

Bratislava

 70

 

Materská škola Abrahám

 

Dopravné ihrisko

             

330 € 

 

ABRAHÁM

 71

 

Športový klub stolného tenisu zdravotne 
postihnutých Valaliky

 

Nákup športových potrieb

             

330 € 

 

Valaliky

 72

 

DOMKA –

 

stredisko Senica

 

Rozvoj aktivít s deťmi

             

275 € 

 

Senica

 73 STROM centrum voľného času Prímestské detské tábory 330 € Žilina
74 Základná škola, Martinská 20 Multimediálna učebňa 330 € Žilina

27 Dobré ráno, neinvestičný fond Domov sociálnych služieb Sibírska 330 € Bratislava

28

 

Základná škola, Mierové námestie 
255/27

 

Oživenie knižničného fondu

             

330 € 

 

Handlová
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              78

 

Rodičovské združenie pr i Materskej škole

 

Detské ihrisko

             

330 € 

 

Závod

 
79

 

Detský domov Nádej

 

Poznávací zájazd

             

660 € 

 

Bernolákovo
80

 

Materská škola, Hájske

 

Detské ihrisko

             

330 € 

 

Hájske

 
81

 

Základná škola sv. Vojtecha

 

Detský muzikál 

             

330 € 

 

Vráble

 82

 

Základná škola s

 

materskou školou 
Slovenský Grob

 

Nákup  učebných pomôcok do materskej školy

             

320 € 

 

Slovenský Grob

83

 

Basketbalový klub Petržalka

 

Letný tréningový tábora dievčat

             

495 € 

 

Bratislava
84

 

Materská škola (MŠ) v Stupave

 

Detské dopravné prostriedky do škôlky

             

330 € 

 

Stupava

85

 

Domoc sociálnych služieb Méta

 

Starostlivosť pre 87 detí a dospelých s

 

mentálnym, 
telesným a

 

duševným postihnutím

 
            

297 € 

 

Martin

86

 

Adrián Žatko

 

Príspevok na notebook

             

300 € 

 

Trnava
87

 

Diana Hluchová

 

Príspevok na zdravotné pomôcky

             

330 € 

 

Malženice
88

 

Peter Macho  

 

Príspevok na športové aktivity 

             

330 € 

 

Malženice
89

 

ILCO KLUB stomikov v Trnave

 

Kultúrne akcie pre stomikov

             

660 € 

 

Voderady
90

 

Združenie deti a umenie

 

Tvorivé dielne

             

520 € 

 

Bratislava
91

 

Občianske združenie Otvorené srdce

 

Pomoc pre ľudí závislých od alkoholu, nealkoholových drog 

            

495 € 

 

Trnava

 
92

 

Združenie Detský smiech

 

Klub náhradných rodín

             

660 € 

 

Mníchova 
Lehota

93

 

Materská škola Óvoda, Cyrilometodská

 

Obnova hračiek v MŠ

             

329 € 

 

Nové Zámky
94

 

Ružena Schrödlová

 

Finančná pomoc sociálne slabej rodine

             

330 € 

 

Trnava
95

 

Peter Vidra

 

Príspevok na digitálny fotoaparát

             

330 € 

 

Žilina

 

96

 

DSS Martin –

 

Priekopa

 

Nová kuchynská linka 

             

308 € 

 

Martin

97

 

Detský domov, J. Kráľa 574/17

 

Resuscitačné sety určené na kompletnú resuscitáciu 
detí umiestnených v 2 domoch detského domova

 
            

660 € 

 

Bojnice

98

 

Dobrý anjel, n.o. 

 

Podpora Marty Spodníkovej

             

330 € 

 

Nižný Slavkov

99

 

Maják n.o.

 

Maľba a umelecká tvorba je pre mladých hlucho 
slepých ľudí 

 
            

650 € 

 

Sady nad 
Torysou

100

 

Dávid Martiniak

 

Príspevok na schodolez

             

330 € 

 

Žilina

 

101

 

Materská škôlka, Stránske

 

Nový interiér do MŠ

             

639 € 

 

Rajecké Teplice

102

 

Komunita Ľudovítov, n.o.

 

Resocializačné stredisko zamerané na pomoc drogovo 
závislým deťom a mladým dospelým

 
            

660 € 

 

Palárikovo časť 
Ľudovítov

103

 

Stanislava Loziňáková

 

Finančná pomoc sociálne slabej rodine

             

330 € 

 

Handlová

104

 

DeD Studienka-CSS

 

Výučba anglického jazyka v školskom roku 2010/2011 
pre detí  z detského domova

 
            

660 € 

 

Bratislava

105

 

Fašanková

 

Alena

 

Finančná pomoc sociálne slabej rodine

             

330 € 

 

Liptovská 
Sielnica

106

 

Dagmar Ondrušková

 

Finančná pomoc sociálne slabej rodine

             

330 € 

 

Žilina
107

 

Občania obci, OZ

 

Divadelné predstavenie

             

482 € 

 

Cerovo
108

 

APPA

 

Liečba v centre ADELI

             

660 € 

 

Piešťany
109

 

Dom Svitania, n.o.

 

Zakúpenie digitálnej videokamery

             

660 € 

 

Jakubov
110

 

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

 

Vianočné darčeky

             

660 € 

 

Bratislava
111

 

Renáta Navojova/Nikolíniová

 

Príspevok na lieky

             

330 € 

 

Trnava

112
Slovenská Spoločnosť pre Spina bifida  
a/ alebo Hydrocefalus

Kúpa invalidného vozíka 660 € Smolenice

113 Martin Čičo Finančná pomoc sociálne slabej rodine 330 € Bratislava
114 Inkubátor talentov Pomoc drogovo závislým ľuďom 495 € Budmerice

   
   76

 

Občianske združenie Slovenský turistický 
spolok HIKING

 

Turistický chodník

 
77

Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická

Stavebnice na výuku elektrotechniky

              
               

            

330 € 

 

Bratislava

 
660 € Prešov

                 
75 Občianske združenie Pajštún Detské ihrisko 330 € Borinka

Obec Lupoč



Centrum pre filantropiu získalo dar 25 000 eur od Orange Foundation, ktorý bol použitý na priamu podporu 
rodín postihnutých povodňami:

Sprostredkovanie daru nových domácich spotrebičov rodinám postihnutým 
povodňami:

Spoločnosti Siemens sme pomáhali s distribúciou a darovaním 528 nových domácich spotrebičov (chladnička, 
práčka, sporák) 360 rodinám zo 14-tich miest a obcí východného Slovenska, z Handlovej a Novákov. Materiálna 
pomoc bola postupne distribuovaná v Kendiciach, Sabinove, Sulíne, Malčiciach, Oboríne, Kežmarku, Hnilčíku, 
Gelnici, Čani, Nižnej Myšli, Gyňove, Sadoch nad Torysou, v Košiciach - Krásnej a Ploskom. 

Projekt bol financovaný zo zbierky spoločností skupiny Siemens na Slovensku, ktoré rodinám postihnutým 
povodňami venovali spoločne 154 637 eur (z toho 16 839 eur bolo vyzbieraných medzi zamestnancami 
spoločnosti). Celkový objem darovaných spotrebičov predstavoval sedem veľkých nákladných kamiónov.

P. č.  Meno žiadateľa              Miesto Projekt podporený sumou
1 Mgr. Helena Kmetzová  Nižná Myšľa 2 500 € 
2 Ing. Mária Cengelová Nižná Myšľa 2 500 € 
3 Anna Peterčáková  Nižná Myšľa 1 500 € 
4 Ľuboš Peterčák Nižná Myšľa 1 500 € 
5 Michal Tancoš  Malčice 2 000 € 
6 Ing. Marián Mordavský Kapušany 2 500 € 
7 Peter Hangurbadžo Podolínec 2 000 € 
8 Iveta Pompová Podolínec 1 000 € 
9 Eduard Pompa Podolínec 1 000 € 

10 Marcela Hangurbadžová Podolínec 700 € 
11 Alojz Hangurbadžo Podolínec 500 € 
12 Nora Tancošová  Malčice 700 € 
13 Henrieta Kináčová Malčice 500 € 
14 Vlasta Bujnovská Podolínec 1 000 € 
15 Silvia Šušlaková Malčice 1 500 € 
16 Martin Zupko Nižná Myšľa 2 000 € 
17 Žaneta Henkelová Nižná Myšľa 1 000 € 
18 Anna Belúchová Hraň 600 €

Povodne na Slovensku
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Our major activities:

�Development of giving  - corporate and 
individual.

�Educational and research activities about 
philanthropy, volunteering, civic society, local and 
regional development. 

�Educational, organizational and information 
services in the area of preparation, implementation, 
realization, management and evaluation of grant 
and development programs.

We provide following services to 
donors:

1. Management and administration of grant 
schemes and development programs.

2. Educational, organizational and information 
services in the field of preparation. 
implementat ion,  management and 
evaluation of grant and development 
programs.

3. Creating a philanthropic strategies and 
a social responsibility programs, according 
to the priorities of the donor.

4. Designing interesting philanthropic and 
charitable projects and their administration.

5. Help with the allocation of the 2% of 
corporate and personal income tax.

6. Assistance in establishing corporate 
foundations or foundations funds.

7. Volunteer programs.

In 2010, we have supported 3 785 individuals and 
organizations that submitted their projects to 48 
grant programs, which have been screened and 
reviewed by 233 external assessors,  by  the total 
amount of 5,7 mil. euro. 

English Summary of the 
Annual Report 2010

The Center for Philanthropy n.o. (CpF) was 
established in 2002 as a non-profit organization, 
providing non-profit public-benefit services.

The founders are Boris Strečanský, Zuzana 
Thullnerová and Marcel Dávid Zajac.

Values we believe in: 

�Solidarity. Solidarity among generations and 
groups as well as global solidarity is important to us. 
It is an expression of pro-social behavior and interest 
in others. The term was and still is devaluated by 
political often false rhetoric (communist rhetoric in 
the past), however, its non-deformed content is still 
valid. 

�Social change. Our programs often include 
changes aimed at individuals and groups, 
nevertheless, changes on the social level are 
probably the most ambitious. We therefore 
appreciate the courage of those who strive to 
achieve these changes in the spirit of humanism, 
tolerance, culture and non-violence. 

�Active citizens. We perceive the value of active 
citizenship and initiative as very important for the 
health of our society. 

�Supporting leaders. Even though the never 
ending dispute between collective and individual 
does not have a clear solution we consider the role of 
personal example and courage to be a leader as very 
important in civil context. This value raises the 
question of the characteristics of real leadership 
versus celebrity leadership as presented in media 
today. 

�Listening to the weaker and disadvantaged. We 
want our programs to be sensitive also to voices of 
the weaker and disadvantaged who have not had so 
much luck as the healthy and rich. 

Our mission is the development of philanthropy 
and civil society.

We consider public education in the field of 
philanthropy and civil engagement as our key role.
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1. Education development and enhancement
2. Charity and philanthropic activities
3. Support of disadvantaged groups of people
4. Development and protection of cultural 

values and environment

   
�Online giving portal www.ludialudom.sk, 
focused on supporting and promoting philanthropy 
in the interest of the Internet community.
�Easy Giving is a  new project to support and 
extend regular individual giving. Part of the  project 
is establishment of the NGOs Coalition for individual 
giving.

  

   

II. Development of Individual Giving

  

III. Public education, development and 
research activities to support donorship 
and active citizenship

We are responding to the current 
needs

During May and June 2010 Slovakia was affected by 
the massive floods. Many people decided to give 
financial or material donation to the most affected 
regions.  Our partners responded immediately to the 
critical situation. They provided financial and 
material assistance within their possibilities and 
regarding information from the regions. In addition 
to other activities CpF regularly updated information 
about the public collection held on our website. We 
believe that also with our assistance it was possible 
to reduce consequences of natural disasters that 
damaged Slovakia.

CpF gift to Arusha Community Foundation, Tanzania

In 2009 we decided to make a gift of 1.500 euro to 
the Kaloleni Primary School and Vocational Training 
Center aimed to improve the food preparation for 
more than 100 children from slums while improving 
the energy efficiency of the cooking stoves.   
Donation was made to through the Arusha 
Municipal Community Foundation who operates in 

Arusha – Tanzania and which identified the recipient 

school and managed the process. 

In cooperation with our corporate partners we 
implement OPEN GRANT PROGRAMS and support 
partnership  projects of other NGOs in different 
public welfare areas.

The most important aspects of our grant programs 
are openness, transparency and accessibility.

Our aim is to develop following areas by means of 
our partners' grant programs:

I. Development of Corporate Philanthropy

 

Grant 
programs

 

Registered
project

proposals 

Supported
projects

 

Total amount
of support 

 

Evaluators
 

Orange Foundation 10  1 782  704 645 660 € 110 
SPP Foundation 11  1 355  448 2 461 152 € 43 

Tatra banka Foundation 13  415  203 751 013 € 42 

EkoFond, n. f.  7  2 350  1 913 1 586 034 € 25 

Baumit, spol. s r. o.  2  72  19 22 499 € 6 

Siemens, s. r. o.  5  516  498 234 635 € 7 

Total:  48  6 490  3 785 5 700 993 € 233 

Maják n.o.
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�The Government Council for NGOs. The Council 
is an advisory and initiative body of the Slovak 
republic Government to support the activities of 
NGOs. 
�We have actively participated in the preparation 
of documents for establishing the basic concept and 
charter of the new Government Plenipotentiary for 
Civil Society.
�DEMIJOHN - virtual regional think-tank for the 
civil society covering Czech Republic, Slovakia, 
Hungary and Romania.
�The Slovak Fundraising Centre, whose mission is 
to develop professional fundraising and financing 
public and private activities, NGOs, public and 
private institutions and civic initiatives at home and 
abroad.
�The Club of Professional Fundraisers in Czech 
Republic makes opportunity to share know-how and 
experience among experts and to develop and 
promote ethical standards in fundraising. 
�The Worldwide Initiatives for Grantmaker 
Support (WINGS). WINGS is a global network of 
more than 140 member associations and support 
organizations serving grantmakers to come together 
to create opportunities for mutual learning and 
support, develop mutual cooperation and 
contribute to the strengthening of philanthropy on 
a global scale. 

We would like to thank all our donors and partners 
for their support, generosity and expressed trust.

�

the issue of Philanthropy
�The Best Essay Competition for high school 
students focusing on the issue of Development Aid 
and Slovak Development cooperation 
�Support of Community Foundations concept in 
Slovakia and Central Europe
�Monitoring of legal and tax framework for civil 
society in Slovakia
�Participation in the project „Upholding 
Sustainability of Voices for Human Rights“ – A Study 
on the Sustainability of Human Rights and 
Accountability Watchdog NGOs in ten new member 
states of the European Union

�Non-profit organization 4People, n. o., which 
focuses on research, development, scientific and 
technical services and information services through 
t h e  o p e r a t i o n  o f  a n  I n t e r n e t  p o r t a l  
www.ludialudom.sk.
�The Independent Monitoring Team for EU funds, 
which brings together representatives of NGOs 
dealing with the use of EU funds and their public co-
financing and regional policy. 

CpF Award of the Best Diploma Thesis concerning 

We consider it important to maintain and develop 
relations with similar organizations such as ours, in 
the wider region of Central Europe, with a view to 
sharing their experiences and reflections. Therefore, 
we are the co-founders and members of several 
initiatives at home and abroad:
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