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Príhovor  
riaditeľa CpF

Milí priatelia.

Nie technológie, nie materiál, nie peniaze, ale človek!

Nie, nechcem zdôrazňovať človeka ako stred vesmíru, najdokonalejšieho tvora pod 
slnkom či zázrak prírody. O pýche človeka a jeho pádoch z pomyselných výšin už 
z dejín všeličo vieme. 

Nechcem ani znížiť hodnotu technického pokroku, materiálneho bohatstva či peňazí, 
ako užitočných nástrojov, ktoré pomohli ľudstvu k nebývalému sociálnemu rozvoju
a bez ktorých by sa nám všetkým žilo určite inak a ťažšie (hoci možno nie menej 
šťastne, a áno, počujem aj výčitky o nerovnomernom rozdelení týchto 
statkov). 

Do tretice nechcem zabudnúť ani na to, že pre ich skutočný 
alebo vnímaný nedostatok ich niekedy, ba často považujeme za 
dôležitejšie, než v skutočnosti sú. 
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Mal som v živote to šťastie, že som zažil ako 
mladý človek dobu pred r. 1989. Považujem 
to za veľké obohatenie seba, akokoľvek to 
môže znieť paradoxne. Rovnako som mal 
šťastie priamo zažívať celé obdobie zmeny 
r. 1989. A šťastie do tretice: študoval som 
pomerne abstraktné vedy - filozofiu a históriu 
- čo mi dodnes pomáha nazerať na človeka 
a jeho snaženie z nadhľadu.  Tieto tri 
skúsenosti ma natoľko poznačili, že 
považujem za úplne prirodzené, že robím to, 
čo robím. Cez našu prácu v neziskovej 
organizácií sa snažím spoluvytvárať priestor 
pre čo najviac ľudí, aby sa mohli čo 
najslobodnejšie sebavyjadriť v čo najširšom 
význame slova. Čím ďalej, tým viac som 
utvrdzovaný v  presvedčení, že k efektívnej 
sociálnej zmene - t. j. zmene správania sa 
ľudí, skupín, organizácií, kultúr - je kľúčom 
človek, jeho motivácia, vnútorné zdroje 
energie a vzťahy, a nie hierarchia, autorita, 
represia, moc, tabuľky, byrokracia či 
indikátory. Teším sa z toho, že sme v CpF našli 
model, ako takúto kultúru pestovať a rozvíjať, 
v prostredí, ktoré nie je vždy takémuto 
postoju prajné. Verím, že to má zmysel.

Chcem však týmto krédom – zvolaním – pripomenúť, čo 
v chvate dní a v zaujatí každodennej činnosti ostáva skryté 
a nerozpoznané:  že za úsilím, s ktorým sa v našej práci denne 
stretávame, za niekedy nudnými, ale potrebnými číslami, 
tabuľkami a štatistikami, ako aj za príbehmi stovák ba tisícok 
rôznych aktivít, projektov, grantov, ktorým sme trochu 
pomohli, je konkrétny, neopakovateľný človek, osoba, 
jednotlivec. 

Podobne je to aj s našou prácou. Sú za ňou konkrétni ľudia, ktorí 
jej odovzdali kus duše, srdca, času, vôle, záujmu a energie. Nie 
je to samozrejmé, a hoci niekto môže namietnuť: veď nie ste 
dobrovoľníci, ste za to platení – aj tak budem tvrdiť, že to nie je 
samozrejmé. Chcem tým povedať, že za tým, čo si 
prečítať na nasledovných stranách, sú aj naši ľudia, ktorí dávajú 
svojej práci jedinečnú pečať, tvár a osobný vklad. 

Aj preto sme sa rozhodli túto výročnú správu rámcovať 
v osobnejšom tóne a bližšie predstaviť ľudí, ktorí v CpF 
pracujú – v podobe drobných medailónikov s kreslenými  
portrétmi. 

Príjemný deň!

                                                                     Boris Strečanský
                                                                             riaditeľ

môžete 
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Kto sme a čo je naším cieľom 
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Centrum pre filantropiu, n. o. (CpF), s poslaním rozvíjať 
filantropiu a občiansku spoločnosť založili v auguste 2002 Boris 
Strečanský, Zuzana Thullnerová a Marcel Dávid Zajac ako nezis-
kovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby. 
CpF je registrované Obvodným úradom v Bratislave v registri 
neziskových organizácií pod č. OVVS-530/49/2002-NO. 

Darcom – nadáciám, neziskovým organizáciám, obchodným 

spoločnostiam alebo jednotlivcom, ktorí chcú darovať svoje 
financie, čas, energiu či schopnosti na pomoc ľuďom, ktorí ju 
potrebujú, poradíme spôsob, ako darovať. 
Pomôžeme im zorientovať sa v téme, ktorú chcú podporovať, 
a navrhneme aj spôsob, akým možno čo najúčinnejšie pomôcť 
a danú oblasť rozvíjať. 
Pomáhame prerozdeľovať finančné prostriedky čo najprehľad-
nejším spôsobom s jasne definovanými podmienkami 
a požiadavkami. Výsledky o udelení podpory sú verejne 
dostupné na internete u nás alebo u našich partnerov 
a sú poskytované všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu, aj ďalším 
záujemcom, ktorí o ne prejavia záujem, samozrejme, pri 
zachovaní ochrany osobných údajov.

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 pre darcovstvo a občiansku spoločnosť. 
Podporujeme dobrú prax v činnosti a riadení nadácií. 
Prepájame rôzne prostredia a pomáhame vzájomnému 
porozumeniu a spolupráci pri realizovaní verejnoprospešných 
cieľov. 
Hlavným nástrojom sociálneho rozvoja, ktorý napomáhame, sú 
otvorené grantové programy. Ich dôležitým atribútom je 
otvorenosť, transparentnosť a prístupnosť. 

�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

Centrum pre filantropiu svojimi aktivitami:
1. spája tých, ktorí chcú darovať svoje zdroje, s tými, 

ktorí pomoc potrebujú, 
2. rozvíja a rozširuje myšlienkový i fyzický priestor na 

pôsobenie aktívnych ľudí vo verejný prospech.

Hodnoty, v ktoré veríme:

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 
veľmi dôležitú pre širšie sociálne 
a politické zdravie našej spoločnosti.
�Podpora lídrov. Odvaha byť osob-

ným príkladom, správnym lídrom – aj to 

je to, čo chceme podporovať. Treba 
oceňovať skutočné líderstvo, nie to 
celebritné, ktoré sa dnes často prezen-
tuje v médiách.
�Počúvanie slabších a znevýhod-
nených. Chceme, aby naše programy boli 
citlivé aj voči volaniam slabších 
a znevýhodnených, ktorí nemali v živote 
šťastie ako tí zdravší a bohatší.

Rok 2009 bol pre nás výzvou, ako docieliť, 
aby nám zverené finančné zdroje na 
verejnoprospešný účel nadobúdali 
väčšiu pridanú sociálnu hodnotu. 
Dlhodobo sa snažíme, aby tieto zdroje:  
�posilňovali mimovládne neziskové 

organizácie,
�zvýrazňovali hlas aktívnych občanov, 
�podporovali inováciu, ktorá smeruje 

k  zvýšenej  kval i te  ž ivota  vo 
vzdelávaní, v sociálnej sfére, kultúre, 
ž i v o t n o m  p ro s t r e d í  a  i ný c h  
oblastiach.

Roky skúseností nám ukazujú, že 
kráčame správnym smerom: našou 
úlohou do budúcnosti je byť aj naďalej 
dobrým sprostredkovateľom a prepájať 
tých, ktorí majú zdroje, s tými, ktorí ich 
potrebujú (tretí sektor, aktívni občania). 
Rovnako je našou ambíciou prepájať 
praktickú filantropiu s vytváraním 
priestoru na reflexiu a hodnotenie 
diania v tejto oblasti.
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V oblasti služieb darcom ponúkame:
1. Spravovanie, riadenie alebo podieľanie sa na správe či 

riadení grantových a podporných alebo rozvojových 
programov.

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

3. Poradenstvo pri vytváraní filantropickej stratégie 
a programu sociálnej zodpovednosti, podľa záujmov 
a priorít darcu.

4. Návrh zaujímavých filantropických a charitatívnych 
projektov, pomoc pri ich spravovaní. 

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

6. Pomoc pri riadení nadácií alebo nadačných fondov, 
spravovanie ich činnosti a vytváranie dobročinných 
programov, ktoré aj realizujeme. 

A to nie je všetko! V rámci nášho poslania sa snažíme 
o napĺňanie našich cieľov – rozvoj filantropie a posilňovanie 
občianskej spoločnosti – aj ďalšími aktivitami a programami. 
Napríklad: 

1. Pripravujeme rôzne typy školení na témy filantropie, 
dobročinnosti, občianskej spoločnosti, miestneho 
a regionálneho rozvoja. 

2. Organizujeme konferencie a semináre, ale aj kampane. 
3. Naše skúsenosti vieme vyhodnotiť a na základe nich 

publikujeme analytické a hodnotiace správy. 
4. Taktiež poskytujeme vzdelávacie, organizačné 

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

Snažíme sa dodržiavať zásady, ktoré sú pre nás dôležité. 
Vyžaduje to povaha našej práce. Patria k nim najmä:
�Transparentnosť poskytovania grantov. Vždy vopred 
zverejníme ciele, podmienky a kritériá výberu projektov, aby 
boli každému jasné pravidlá. Do súťaže o podporu sa môže pri-
hlásiť ktokoľvek, kto spĺňa kritériá oprávnenosti. O výsledkoch 
posudzovania informujeme nielen uchádzačov, ale aj širokú 
verejnosť. Zverejňujeme mená posudzovateľov projektov.
�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 niekto-
rým spoločenským otázkam týkajúcim sa 
občianskej spoločnosti, filantropie 
a životného prostredia. V priebehu roka 
2009 bolo meno našej organizácie 
spomenuté v médiách 34-krát.

Považujeme za dôležité udržiavanie 
a rozvíjanie vzťahov s podobnými 
organizáciami, ako je naša, v širšom 
regióne strednej Európy, 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 občian-
skej spoločnosti. Preto sme členmi či 
spoluzakladateľmi viacerých iniciatív:

�DEMIJOHN - virtuálny regionálny 
think-tank pre občiansku spoločnosť 
z a s t r e š u j ú c i  Č e s k ú  r e p u b l i k u ,  
Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Na 
spoločných stretnutiach (v r. 2009 
v Budapešti) 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, Rumunsko) 
a Roots and Wings - Workshop for 
Development and Change (Budapešť, 
Maďarsko). 

�Sme spoluzakladateľmi (s SK-NIC, 
a. s.) neziskovej organizácie 4People, 
n. o., ktorá je zameraná na výskum, 
vývoj,  vedecko-technické služby 
a informačné služby prostredníctvom 
prevádzkovania internetového portálu 
www.ludialudom.sk, zameraného na 
podporu a propagáciu dobročinnosti 
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a darcovstva v záujme internetovej komunity. Náš riaditeľ je 
členom správnej rady a predseda správnej rady a zakladateľka 
CpF sú členmi dozornej rady tejto organizácie.
 
�R. 2009 sme sa zapojili do projektu Európskeho centra pre 
neziskové právo (ECNL, Budapešť), ktorý bol zameraný na 
prieskum možností  udržateľnosti  ľudskoprávnych 
a watchdogových MVO z desiatich nových členských krajín EÚ, 
keďže práve tieto organizácie trpia nedostatkom zdrojov i širšej 
verejnej podpory, pričom ich rola v ochrane ľudských práv 
a dobrého spravovania spoločnosti rastie.

�Podieľame sa na práci nezávislého monitorovacieho tímu 
pre fondy EÚ, ktorý združuje zástupcov mimovládnych 
organizácií zaoberajúcich sa využívaním fondov EÚ a ich 
verejným spolufinancovaním a regionálnou politikou. Cieľom 
tímu je podporovať demokratickú účasť verejnosti na 
programovaní verejných fondov, presadzovať súlad medzi 
správou verejných fondov a verejným záujmom, vykonávať 
nezávislý monitoring programovania a správy verejných 
fondov, navrhovať zlepšenia v týchto oblastiach, informovať 
o svojich zisteniach verejnosť a koordinovať postup MVO. 
(http://www.eufondy.org/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=25&Itemid=116)

�Predseda Správnej rady CpF je členom Rady vlády SR pre 
mimovládne neziskové organizácie. Rada je poradným 
a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky na podporu 
č innost i  mimovládnych  nez iskových  organizác i í .  
(http://www.mensiny.vlada.gov.sk/index.php?ID=6601)

�Podieľali sme sa na založení Slovenského centra 
fundraisingu, ktorého poslaním je rozvoj profesionálneho 
fundraisingu (získavania zdrojov) a financovania verejno- 
i súkromnoprospešných aktivít, mimovládnych organizácií, 
verejných a súkromných inštitúcií a občianskych iniciatív na 
Slovensku i v zahraničí. (www.fundraising.sk)

�Sme členom 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 je členom poradného výboru, kde 
sprostredkúva pohľad zo strednej a z východnej Európy na 
problematiku komunitných nadácií a komunitnej filantropie. 
(www.wingsweb.org)

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

�Baumit, spol. s  r. o.,
�East-West Management Institute, 

New York
�EkoFond, n. f.
�European Center for Not-for-

Profit Law, Budapešť
�I n s t i t u t e  fo r  S u s t a i n a b l e  

Communities, Skopje
�Nadácia Orange/Konto Orange, 

n. f.
�Nadácia otvorenej spoločnosti - 

Open Society Foundation
�Nadácia SPP
�Nadácia Tatra banky
�Nadace Via, Praha
�Siemens, s. r. o.
�Siemens Program and System 

Engineering, s. r. o.
�Trust for Civil Society in Central 

and Eastern Europe, Varšava
�SK-NIC, a. s.2
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Ľudia v Centre pre filantropiu (a okolo)

Roku 2009 u nás interne pracovalo 18 ľudí. 
 predložených r. 2009 do 

 hodnotilo 212 externých posudzovateľov 
a posudzovateliek. 
   

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. 
Externí posudzovatelia grantových programov nemôžu žiadať 
o finančný príspevok z programu, ktorého sú posudzovateľmi. 

Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady
Ing. Dušan Šemrinec, ING Bank, a. s.
Mgr. Martina Tvrdoňová, o. z. WellGiving (do 2. apríla 2009)
Mgr. Lucia Gregorová 
Mgr. Zuzana Thullnerová 

Mgr. Boris Strečanský 
    

Mgr. Marcel Dávid Zajac, senior programový manažér
Mgr. Zuzana Thullnerová, senior programová manažérka
Mgr. Lucia Gregorová, programová manažérka 
Mgr. Milica Danková, programová manažérka
Mgr. Zuzana Behríková, programová manažérka
Ing. Tomáš Tahy, programový manažér (od januára 2009)

Mgr. Erika Škultétyová, junior programová manažérka 
Mgr. Monika Lacková, junior programová manažérka
Hana Šipošová, projektová koordinátorka 
Veronika Uherková (do júna 2009)      /
      Ing. Kristína Hulmanová (od septembra 2009), programová asistentka
Mgr. Lucia Kyseľová, programová asistentka
Mgr. Barbora Wienerová (do júla 2009)      /
      Mgr. Katarína Baraniková (od augusta 2009), programová asistentka
Mgr. Andrea Körtvélyessyová (do mája 2009)      /
      Mgr. Iva Vasiľová (od júna 2009), programová asistentka
Sandra Škultétyová (do septembra 2009)      /
      Bc. Ivana Jánska (od augusta 2009), office manažérka 

Lenka Bradňanská, Zuzana Kiňová, Kristián Stohl, Martin Holík, Olívia 
Mihálová, Jana Marková, Lívia Kunáková, Hana Ondrušová, Karol 
Vlasák, Andrea Danechová, Katarína Balanová

Štyritisícšesťsto šesťdesiatpäť projektov
39 grantových programov

Správna rada

Riaditeľ

Pracovníčky/pracovníci

Externí spolupracovníci

     

    

    

Naši pravidelní dodávatelia 
služieb – Ľudia okolo CpF
WEBMIN, s. r. o. – pomáha nám s web-
stránkou www.cpf.sk, t. j. registruje domény, 
dodala nám vlastný redakčný systém 
WEBMIN, ktorý je určený na administráciu 
internetovej stránky, a pomáha nám 
s printovým dizajnom tlačených publikácií
Garant Partner Legal, s. r. o. – poskytuje nám 
právne služby
Bilanx Partners, s. r. o. – zabezpečuje nám 
účtovníctvo a mzdovú agendu
EKOway, s. r. o. – skartuje nám papier
ChangeNet – poskytuje nám adresy 
elektronickej pošty a registráciu domén 
webstránok
Regina - Ing. Pavol Regina – nakupujeme 
v jeho on-line obchode kancelárske potreby

   

Ako sme projekty posudzovali?
   

Riadili sme sa zásadou, že dôležitým – ak nie 
najdôležitejším – prvkom pri hodnotení 
darcovstva je jeho otvorenosť, prehľadnosť 
a prístupnosť. 
Aj preto považujeme za najprehľadnejší 
spôsob darúvania otvorené grantové 
programy, v ktorých uchádzači súťažia so 
svojimi návrhmi, lebo majú jasne určené 
podmienky a požiadavky. 
Informácia o možnosti získať dar je 
medial izovaná v širokej  verejnosti ,  
konzultácie sú poskytované všetkým, ktorí 
prejavia záujem, kritériá posudzovania sú 
známe, a tak šanca získať dar je pre všetkých 
rovnaká. Hodnotenie projektov v našom 
systéme nezávisí od jedného človeka a jeho 
subjektívnych názorov či pocitov: o projek-
toch rozhodujú nezávislí posudzovatelia 
a posudzovateľky, či už so znalosťou regiónu, 
alebo s  expertnou znalosťou témy 
a prostredia, ktoré posudzujú. 

Výsledky podpory sú 
dostupné na internete 

a  s ú  z a s i e l a n é  
v š e t k ý m ,  č o  s a  

zúčastnili výberu, a 
ď a l š í m ,  k t o r í  

majú záujem. 
V CpF som začala pracovať počas vysokoškolského štúdia 
psychológie na Filozofickej fakulte UK, bola to moja prvá skúse-
nosť s neziskovým sektorom. Rok 2009 bol pre mňa už tretím 
rokom na pozícii programovej koordinátorky programov pre 
Nadáciu Orange. Práca, ktorú robím, je zaujímavá najmä vďaka 
množstvu inovatívnych aktivít a inšpiratívnych ľudí, ktorých mám 
možnosť stretnúť. Baví ma, že môžem byť pri tom, ako realizujú 
svoje nápady. Popri svojej práci sa venujem aj ďalším aktivitám. 
Kreatívni ľudia ma sprevádzajú aj na prednáškach psychológie, ktoré 
vediem už tretí rok na Katedre marketingovej komunikácie Filozofickej 
fakulty UK. Okrem študentov vzdelávam aj dospelých, a hoci v našej 
organizácii patrím skôr k tichým pozorovateľom, v lektorskej činnosti sa 
zameriavam najmä na tréning komunikačných zručností.
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Komu sme roku 2009 pomáhali realizovať grantové programy a aktivity?
Bolo to týchto šesť organizácií:

Zoznam 179 posudzovateľov a posudzovateliek, ktorí sa roku 2009 zúčastnili hodnotení predložených 
žiadostí do jednotlivých grantových programov:

42. Mgr. Zuzana Heidingerová - Orange Slovensko, a. s., Bratislava
43. Ing. Beáta Hirt - Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská Bystrica
44. PhDr. Ľudovíta Hlobeňová - Rehabilitačné ADELI centrum, Piešťany
45. Ing. arch. Boris Hochel - architekt, Bratislava
46. Mgr. Viera Hojnošová - Rada pre poradenstvo v sociálnej práci,  

Bratislava
47. Mgr. Marián Horanič - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,  

Bratislava
48. prof. Ing. Peter Horbaj, PhD. - Technická univerzita v Košiciach, 

Strojnícka fakulta, Košice
49. Mgr. Karol Horváth - Slovenský rozhlas, Bratislava
50. Mgr. Ivica Hricová - Orange Slovensko, a. s., Bratislava
51. Mgr. Zuzana Humajová - Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 

Bratislava
52. Bc. Martina Ilavská - Komunitná nadácia Liptov, Liptovský Hrádok
53. PaedDr. Jana Izraelová - Domov sociálnych služieb Symbia, Zvolen
54. Jana Jakubčiaková - Komunitná nadácia Liptov, Liptovský Hrádok
55. doc. Ing. Jozef Jandačka - Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, 

Katedra energetickej techniky, Žilina
56. prof. Ing. František Janíček, PhD. - Slovenská technická univerzita 

Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Bratislava
57. Ing. Elena Jankovičová - Cykloklub Poľana, Detva
58. Šarlota Jeneiová - Regionálna rozvojová agentúra Južný región,  

Štúrovo
59. Mgr. Miriam Juhanesovičová - Rehabilitačné ADELI centrum, Piešťany
60. Ing. Jaroslav Juriga - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, Bratislava
61. PhDr. Martina Justová - Občianske združenie MAJÁK, Zlaté Moravce
62. Mgr. Timea Kardoš - Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická 

fakulta, Ústav humanitných štúdií, Bratislava
63. Mgr. Mária Kelcová - Štátny pedagogický ústav, Bratislava
64. Ladislav Kerekeš - Česká tisková kancelář, Košice
65. Mgr. Boris Klohna - Občianske združenie ZOM Prešov - združenie 

zdravotne postihnutých, Prešov
66. Mgr. art. Monika Kompaníková - výtvarníčka a spisovateľka, Bratislava
67. Mgr. Ľubica Konečná - Základná škola, Podjavorinskej ul., Bratislava
68. Ing. Tibor Konušiak - Orange Slovensko, a. s., Bratislava
69. Mgr. Elena Kopcová - Asociácia supervízorov a sociálnych 

poradcov, Bratislava
70. Marta Kopecká - Komunitné združenie Zemianske Kostoľany, 

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

Bystrica
72. Mgr. Marianna Koščušová - Základná škola Matky Alexie, Bratislava
73. Mgr. Ing. Urban Kováč, PhD. - Virtual Scientific Laboratories, Bratislava
74. Mgr. Danka Kozinková - Občianske združenie Rovnováha, Žilina
75. Tomáš Kráľ - Siemens, s. r. o., Bratislava
76. PhD. Andrea Kráľovičová - DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie,  

Bratislava
77. RNDr. Ľubica Krištofová - Záhorské osvetové stredisko, Senica
78. Mgr. Martin Kríž - Základná škola s MŠ Veľké Leváre, Gelnica
79. PhDr. Slavoj Krupa, PhD. - Rada pre poradenstvo v sociálnej práci,  

Bratislava
80. Ing. Martina Kubanová - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 

Modra
81. Ing. Peter Kupčík - Úrad Košického samosprávneho kraja, Košice
82. Mgr. Natália Kušnieriková - FBE Bratislava, s. r. o., PDCS - Partners for 

Democratic Change Slovakia, Bratislava
83. PhDr. Leo Kužela - novinár, etnológ, Trenčín
84. Mgr. Adriana Kvaková - Občianske združenie Návrat, Bratislava

P. č. - Titul - Meno priezvisko - Zamestnanie - Mesto
1. Mgr. Marek Adamov - Občianske zduženie Truc sphérique, Žilina
2. Ida Adolfová - Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská Bystrica
3. Mgr. Jana Andreasová - Centrum komunitného rozvoja, Nitra
4. Ing. arch. akad. arch. Vladimír Bahna - Slovenská technická univerzita 

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

Nízkoprahový klub Kaspian, Bratislava
6. Mgr. Blanka Berkyová - Magistrát mesta Košice, oddelenie sociálnych 

vecí, Košice
7. Mgr. Róbert Blaško - Mestský úrad v Žiline, Žilina
8. Ing. Ľubomír Blaško - SPP, Bratislava
9. Ing. Juraj Bojkovský - Tatra banka, Bratislava
10. Mgr. Lenka Bradňanská - na materskej dovolenke, liečebná 

pedagogička, Bratislava
11. Mgr. Ivana Brezinská - Občianske zduženie Petržalské ihriská,

Bratislava
12. Monika Budovcová - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

Fond sociálneho rozvoja, Čierny Balog
13. Mgr. Daniel Bútora - Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava
14. Mgr. Miroslav Cangár - Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, 

Bratislava
15. prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc. - Univerzita Komenského

v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej
a teoretickej chémie, Bratislava

16. Ing. Samuel Čičmanec - SPP, Bratislava
17. Ing. Darina Čierniková - Rada mládeže Žilinského kraja, Žilina
18. Mgr. Dáša Čiripová - Divadelný ústav, Bratislava
19. PaedDr. Mária Čunderlíková - Centrum Memory, n. o., Bratislava
20. Mgr. Dáša Čúzyová - Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava
21. Mgr. Ivor Dian - Gymnázium L. Novomeského, Bratislava
22. Ing. Darina Diošiová - Priatelia Zeme - CEPA, Uňatín
23. Mgr. Viera Dubačová - Občianske združenie Divadlo z Pasáže, Banská 

Bystrica
24. Mgr. Petra Ďurišová - Centrum environmentálnej a etickej výchovy 

Ž.I.V.I.C.A, Bratislava
25. Mgr. Daniela Facunová - Základná škola Petra Škrabáka, Dolný Kubín
26. Mgr. Dáša Facunová - Základná škola Martina Hattalu, Dolný Kubín
27. Drahoslava Finková - Revia - Malokarpatská komunitná nadácia,  

Pezinok
28. Mgr. Michal Frank - Prešovský Korzár, Prešov
29. Ing. Ľuboš Fussek - Baumit, spol. s r.o., Bratislava
30. Mgr. Erika Galanská - Občianske združenie Jablonka, Jablonové
31. Eva Gažová - Slovenská olympijská marketingová - sport, s. r. o., 

Bratislava
32. Bc. Ján Glemba - Súkromná základná škola waldorfská, Bratislava
33. Mgr. Monika Grochová - Záujmové združenie žien Fenestra, Košice
34. Mgr. Vanda Grolmusová - Orange Slovensko, a. s., Bratislava
35. Mgr. Martina Gymerská - Asociácia supervízorov a sociálnych 

poradcov, Bratislava
36. Štefan Hajdu - Občianske združenie Fundament, Rimavská Sobota
37. prof. doc. Ing. Igor Hantuch, PhD. - Slovenská technická univerzita 

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

38. Ing. Lívia Haringová - Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica
39. Mgr. Marcela Havrilová - Junior Achievement Slovensko, n. o.,  

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

vzdelávaní, Bratislava

2
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139. Vladimír Skokňa - Klub SENIOR, Bratislava
140. Ing. Vladimír Slezák - Siemens, s. r. o., Bratislava
141. PhDr. Eva Smiková, PhD. - Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie, Bratislava
142. Silvia Sokolová - Úrad Košického samosprávneho kraja, Košice
143. prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. - VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový 

ústav pozemných stavieb, spol. s r. o., Bratislava
144. RNDr. Anna Strešňáková, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, 

Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra matematiky, Bratislava
145. Mgr. Dana Struhárová - Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan, n. o., 

Opatovce
146. Ing. Martin Svetlík - SPP, Bratislava
147. Mgr. Valéria Szomolai - Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
148. Mgr. Andrea Šalingová, PhD. - Tatra banka, Bratislava
149. doc. Radovan Šebesta - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie, Bratislava
150. Mgr. Mária Šeligová - Rodinné centrum Manna, Nové Mesto nad 

Váhom
151. Mgr. Michal Šima - Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická 

fakulta, Bardejov
152. Mgr. Gabriela Šramková - na materskej dovolenke, liečebná 

pedagogička, Bratislava
153. PaedDr. Zlata Šramová - Univerzita Komenského v Bratislave, 

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

Trebišov
155. Ing. Viera Štupáková - Prešovská bicyklová skupina Kostitras, Prešov
156. Mgr. Erika Tichá, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky, Stupava
157. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. - Ekonomická univerzita v Bratislave, 

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Košice
158. RNDr. Eva Tomaschová - Baumit, spol. r.o., Bratislava
159. Mgr. Ivana Tóthová - Občianske združenie Návrat, Bratislava
160. Terézia Turiakova - Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Podvysoká
161. Mgr. Martina Tvrdoňová - Občianske združenie WellGiving, Lozorno
162. Mgr. Andrea Uhrínová - Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva,  

Bratislava
163. doc. Ing. František Urban, CSc. - Slovenská technická univerzita

 v Bratislave, Bratislava
164. Ing. Paulína Urdová - Občianske združenie SOSNA, Družstevná pri 

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

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

Biskupice, Bratislava
167. PhDr. Ľubica Vavrová - Change Facilitation, s. r. o., Bratislava
168. prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc. - Technická univerzita vo Zvolene, 

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Zvolen
169. PhDr. Irena Vitálošová, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, 

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

sociálnych zmien, Bratislava
172. Ing. Zuzana Záborská - Mestský úrad Spišská Nová Ves,

Spišská Nová Ves
173. PhDr. Viera Záhorcová - Občianske združenie Inklúzia, Agentúra 

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

a športu, Nitra
175. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, Ústav humanitných štúdií, Bratislava
176. Mgr. Marek Zeman - Tatra banka, Bratislava
177. Mgr. Jenka Zemanová - SPP, Bratislava
178. Petra Žiaranová - Siemens, s. r. o., Bratislava
179. doc. Mgr. art. Eva Žilineková, ArtD. - Vysoká škola múzických umení, 

Divadelná fakulta, Bratislava

33 posudzovateľov posudzovalo dva grantové programy. 

P. č. - Titul - Meno priezvisko - Zamestnanie - Mesto
85. doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc. - Technická univerzita v Košiciach, Košice
86. doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. - Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, Strojnícka fakulta, Bratislava
87. Mgr. Peter Ľuptáčik - Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 

Prírodovedecká fakulta, Košice
88. Mgr. Andrea Makišová - Metodicko-pedagogické centrum, Trenčín
89. Mgr. Iveta Malachovská, PhD. - Nadácia Orange, Bratislava
90. prof. RNDr. Milan Malcho, PhD. - Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, 

Katedra energetickej techniky, Žilina
91. Mgr. Mária Mangová - Slovenský rozhlas, Bratislava
92. Lenka Marešová - Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava
93. Mgr. Marcela Maslová - Združenie Orava pre demokraciu vo 

vzdelávaní, Dolný Kubín
94. Mgr. Richard Medal - Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín
95. MUDr. Juraj Mesík - Svetová banka, Banská Bystrica
96. Alena Mičicová - Slovenská akademická informačná agentúra Žilina,

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

detí a mládeže, Bratislava
98. Mgr. Tomáš Mikolaj - Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Lodno
99. Mgr. Edita Mikušková - Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava
100. Mgr. Katarína Minárová - Komunitná nadácia Prešov, Prešov
101. Mgr. Katarína Minarovičová - Univerzita Komenského v Bratislave, 

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

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

103. RNDr. Andrej Mock, PhD. - Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 
Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied, Košice

104. Mgr. Alžbeta Mračková - Občianske združenie C.A.R.D.O., Bratislava
105. Ing. Peter Muránsky - SPP, Bratislava
106. Myrtil Nagy - Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
107. Mgr. Zuzana Nemcová - Arcidiecézna charita Košice, Košice
108. doc. Ing. Anna Neumannová, CSc. - Ekonomická univerzita 

v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Fakulta 
podnikového manažmentu, Bratislava

109. Ing. Petra Nguyenová - Tatra banka, Bratislava
110. Mgr. Viera Olejčeková - na dôchodku, bývalá učiteľka na základnej 

škole, Bratislava
111. Mgr. Ľubica Oreská - SPP, Bratislava
112. Zlatica Orgoníková - Centrum voľného času, Nová Dubnica
113. Mgr. Miroslav Palec - Nadácia Intenda, Bratislava
114. PhDr. Pavol Pánik, CSc. - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, Katedra etickej a občianskej výchovy, Bratislava
115. Mgr. Alena Pániková - Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society 

Foundation, Bratislava
116. Emília Pastirčáková - Komunitná nadácia Prešov, Prešov
117. PhDr. Igor Pašmík - Prvá rozvojová regionálna a vidiecka 

agentúra, Brezno
118. prof. doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc. - Univerzita Komenského 

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

119. Mgr. Kristína Paulenová - Nadácia - Centrum súčasného umenia,  
Bratislava

120. Ing. Martina Paulíková - Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica
121. Ing. arch. Zora Pauliniová - PDCS - Partners for Democratic Change 

Slovakia, Bratislava
122. Mgr. Martina Petijová - SOCIA - nadácia na podporu sociálnych 

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

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

a mládeže, Bratislava
125. Mgr. Dana Plučinská - Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš, Poprad
126. Mgr. Miroslava Pokorná - Orange Slovensko, a. s., Bratislava
127. Mgr. Zuzana Poláčková - UNDP Bratislava Regional Centre, Bratislava
128. prof. doc. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Slovenská technická univerzita 

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

129. PhDr. Miroslav Pospíšil, CSc. - Centrum pro výzkum neziskového 
sektoru, Brno

130. Ing. Ľubomíra Radosová, PhD. - SPP, Bratislava
131. Zuzana Recsková - Zväz telesne postihnutej mládeže, Bratislava
132. PhDr. Saskia Repčíková - Forel International School, Bratislava
133. prof. doc. RNDr. Ján Sabo, CSc. - Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej biofyziky, Košice
134. Mgr. Ľubov Sakalová - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Humenné, Humenné
135. Ing. Juraj Sciranko - SPP, Bratislava
136. Mgr. Apolónia Sejková - Sigordská spoločnosť, záujmové združenie 

právnických osôb, Prešov
137. Ing. Tomáš Sepp - Baumit, spol. s r. o., Bratislava
138. Ing. Helena Skalská - SPP, Bratislava
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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 verejnoprospešných 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 snažíme hľadať cestu medzi 

tradičným 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. 

Obe formy vnímame ako potrebné.

Mnohé firmy poskytujú svoje prostriedky racionálnym 
spôsobom: zvažujú, hodnotia a prehodnocujú. 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.

Spolupráca s: 

Nadáciou Orange 
Nadáciou SPP 

Nadáciou Tatra banky
EkoFondom, n. f.

so spoločnosťou Baumit, s. r. o. 
so spoločnosťou Siemens, s. r. o.

Kolegyňa 
finalizujúca 
výročnú správu mi 
na margo nedodania tohto textu v termíne 
(resp. 34 dní po termíne) dala na nástenku 
osobnú výstrahu: Som schopná? Alebo nie? 
A ja si s čistým svedomím môžem odpovedať, 
že som bola schopná obhájiť na  MATFYZ-e 
diplomovku na tému filantropia; že som 
schopná robiť prácu v neziskovkovom 
sektore, ktorá nie je určite monotónna, ale 
o to náročnejšia, a dúfam, že budem schopná 
ešte dlho byť súčasťou CpF a držať sa jeho 
tempa, z ktorého sa málokedy poľavuje. Ale 
keď sa poľaví, tak to stojí za to. A aj preto sa 
môžem pred ostatnými pochváliť, že som 
schopná tešiť sa ráno do práce, čo mi väčšina 
priateľov úprimne závidí.

Mojím rodným mestom je Veľký Krtíš. 
Vysokoškolské štúdiá som strávila v Nitre, 
odkiaľ som roku 2003 odišla s čerstvým 
magisterským titulom zo sociálnej práce. 
Ako čerstvá absolventka som si to 

namierila rovno do tretieho sektora 
a pustila sa do práce (sociálnej) 

v utečeneckom tábore. Moje 
ďalšie kroky viedli do Banskej 

Bystrice, kde som sa začala 
venovať komunitnej práci 
a zapájaniu občanov do vecí 

verejných. Komunitná práca na 
sídliskách ma zaviedla až do 

Petržalky, kde sme rôznymi projektmi 
rozhýbali komunitu a pomohli zlepšiť 

spoluprácu občanov, samosprávy a organizácií. Skúsenosti zo 
spájania zúročujem aj dnes v CpF. Už tretí rok koordinujem grantové 
programy pre Nadáciu SPP a teším sa, že tak môžem prepájať tých, čo 
majú, s tými, čo potrebujú.

2
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Spolupráca s Nadáciou Orange

S neinvestičným fondom Konto Orange spolupracujeme od jeho vzniku, už 10 rokov. Naša spolupráca pokračuje aj po 
auguste 2009, keď sa zmenila jeho právna forma z neinvestičného fondu na nadáciu. Nadácia Orange sa tak stala súčasťou 
skupiny nadácií fungujúcich v krajinách, kde pôsobí spoločnosť Orange a ktoré sú koordinované Orange Foundation so 
sídlom v Paríži.
    

Roku 2009 sme s Nadáciou Orange spolupracovali na zaujímavej úlohe: pripraviť a strategicky naplánovať jej činnosť 
v budúcich rokoch. Bolo potrebné stanoviť, akým smerom sa bude nadácia uberať v oblastiach podpory, kam bude 
smerovať pomoc a akým spôsobom. Výsledkom našich spoločných rozhovorov bolo niekoľko nových, zaujímavých 
programov, ktoré mali odozvu u cieľových skupín. Vznikol napríklad program pre mimovládne organizácie na podporu 
vzdelávania a premenu tradičného školstva, ale aj program na podporu okrajových skupín a ich integráciu do spoločnosti či 
program na podporu ľudí v postroduktívnom veku.
Našu spoluprácu vnímame ako neustále spoločné hľadanie nových príležitostí, možností a spôsobov, ako byť nápomocní 
a reagovať na aktuálne potreby ľudí, ktorí sú okolo nás a potrebujú našu pomoc či podporu.

Rozvoj a podpora vzdelávania
Novinkou v roku 2009 bola Otvorená výzva pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania. Jej cieľom je presadiť 
dlhodobé pozitívne zmeny, ktoré by mali viesť k zvyšovaniu kvality vzdelávania.
   

Vzdelávacie programy sú zamerané na všetky typy škôl. Na základných školách sme realizovali už 7. ročník programu Školy 
pre budúcnosť. Ten má podporovať tvorivých učiteľov a učiteľky, ktorí sa snažia učiť zaujímavo 
a rozvíjať u detí tvorivé a samostatné myslenie.

Pre študentov stredných a vysokých škôl sme realizovali program Šanca pre talenty, ktorý 
dáva nadaným jedincom možnosť rozvíjať tvorivosť, talent a pomáha zvyšovať odborný 
i osobnostný rast.
Pre študentov stredných a vysokých škôl so zdravotným postihnutím sme opätovne 
vyhlásili program Štipendium pre znevýhodnených. Roku 2009 sa konal už 4. ročník tohto 
programu –podporili sme študentov, ktorí napriek svojmu hendikepu vedia, čo chcú 

v živote dosiahnuť, a odvážne bojujú so všetkými prekážkami.

Sociálna integrácia
Aj v tejto oblasti sme v spolupráci s Nadáciou Orange vytvorili niekoľko 
zaujímavých programov.
Program Prekročme spolu bariéry je určený pre zdravotne a sociálne 
znevýhodnené skupiny obyvateľov. Jeho cieľom je zvýšiť ich šance na 
zaradenie sa do spoločnosti, aby neboli v sociálnej izolácii, a vylepšiť im 
prístup k rôznym oblastiam spoločenského života. 

   

   

   

   

   

   

Roku 2009 sme spoločne s Nadáciou Orange ponúkli občanom 10 grantových programov. Na základe grantových výziev 
nám bolo doručených 1855 žiadostí o podporu. Z nich bolo finančne podporených 605, a to celkovou sumou 663-tisíc €.

Svoju inklináciu k pomoci iným som sa 
rozhodla rozvíjať už počas vysokoškolského 
štúdia liečebnej pedagogiky na Pedagogickej 
fakulte UK. Záľubu som našla predovšetkým 
v štúdiu arteterapie, muzikoterapie a terapie 
hrou, ktoré v sebe spájajú prvky umenia 
a pomoci iným. Počas svojej diplomovej práce 
som sa venovala pomoci deťom z neúplných 
rodín, skúmala rolu otca a matky v rodine. 
V CpF pracujem od roku 2004, na pozícii 
programovej koordinátorky pre grantové 
programy Nadácie Orange dodnes. Som 
rada, že som mohla stáť pri zrode niekoľkých 
zaujímavých grantových programov, ako aj 
aktivít, ktoré pomáhajú ľuďom a robia náš 
svet krajším a ľudskejším.
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Cieľom programu Zelená pre seniorov je podporiť zaujímavé, 
inovatívne projekty pre seniorov, ktoré riešia ich integráciu, dávajú im 
možnosť sebarealizácie a pomáhajú zvýšiť kvalitu ich života. 
    

Charitatívny program Darujte Vianoce je pre ľudí, ktorí to majú v živote 
ťažké: sú chorí, majú postihnutého člena rodiny, sú bez rodinného 
zázemia, bez strechy nad hlavou, opustení. Na druhej strane je aj 
o ľuďoch, ktorí majú veľké srdce a najmä otvorené oči pre potreby ľudí 
v núdzi a ktorí sú ochotní pomáhať tam, kde je to potrebné. V programe 
spájame ľudí, ktorí potrebujú pomoc, s ľuďmi, ktorí chcú pomáhať.

Program Kultúra bez bariér chce sprístupniť ľuďom s rozličným 
zdravotným či sociálnym znevýhodnením kultúru a umenie.

Rozvoj a podpora regiónov 
Šanca pre váš región je už päťročný otvorený program, ktorý podporuje 
také iniciatívy občanov, čo smerujú k zvyšovaniu kvality života 
obyvateľov vo svojej obci, mestskej časti či v celom regióne. 
    

Zamestnanecký grantový program je určený zamestnancom 
spoločnosti Orange Slovensko, a. s. Už šiesty rok sa zameriava na 
podporu tých, ktorí sú aktívni vo svojej komunite a popri svojej práci sa 
venujú dobrovoľníckej činnosti a aktivitám v prospech verejnosti.

   

   



Spolupráca s Nadáciou SPP

12

Absolvovala som štúdium kulturológie na 
Filozofickej fakulte UK. Takže som sa motala 
najmä okolo kultúry. Keď ma šťastena zaviala 
do CpF, otázniky v tvárach ľudí, na ktoré som 
si zvykla pri zmienke o kulturológii, sa ešte 
viac predĺžili pri zmienke o filantropii. Ťažko 
sa to veru vysvetľuje, ale nevadí, stojí to za to. 
Nuž teda od roku 2005 pracujem na 
programoch a podpore Nadácie SPP, a keď to 
čas a prostredie umožní, tak aj na iných 
projektoch. Myslím, že našu prácu najlepšie 
vystihuje veta, ktorú povedal kolega Dávid 
počas výskumného projektu Efektívne 
súkromné darcovstvo: „Tí, ktorí stoja medzi 
dvoma barikádami , sú prví na odstrel.“ Ja len 
dúfam, že stihneme urobiť ešte veľa dobrých 
a prospešných vecí, kým nás jedna alebo 
druhá strana odstrelí.
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S Nadáciou Slovenského plynárenského priemyslu spoluracujeme už päť rokov v celej šírke správy nadácie: radíme 
v oblasti výberu tém, vybrané témy spracovávame do grantových programov, ktoré pomáhame účinne a prehľadne riadiť. 
Podporujeme aj činnosť nadácie.

Nadácia SPP využíva naše služby, pretože poznáme potreby neziskového sektora na Slovensku, máme know-how v oblasti 
legislatívy, darcovstva, vyhlasovania grantových programov a administratívy. Nadácia SPP je každoročne najväčším 
prijímateľom 2 % z daní, ktoré jej poskytuje jej zriaďovateľ – SPP, a dcérske spoločnosti.
Spoločnosť SPP poskytuje podporu verejnoprospešným účelom aj inak: roku 2009 už po štvrtýkrát vyhrala v rebríčku 
TOP firemný filantrop. V tom roku venovala z vlastného rozpočtu na verejnoprospešné aktivity 1 643 099 €.

Nadácia SPP okrem grantových programov pomáha aj tak, že vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy 
prispievajú k napĺňaniu jej poslania. Partnerské projekty majú spoločné črty – svojím zameraním sú inovatívne, týkajú sa 
celého Slovenska, prípadne majú modelový charakter vo svojom regióne, majú dosah na celú spoločnosť a prinášajú 
konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. 

Rozvoj a podpora vzdelávania
Štipendijný program Hlavička prebiehal za našej asistencie už piaty rok. Je zameraný na podporu stáží vysokoškolských 
študentov a doktorandov v zahraničí. Podporení študenti zo všetkých piatich ročníkov programu sa mohli stať členmi 
Klubu Hlavičiek, v rámci ktorého môžu absolvovať vzdelávacie tréningy či získať doplnkový grant pre svoju univerzitu a na 
verejnoprospešné aktivity. 

Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt 
V grantovom programe Obnovme si svoj dom sme Nadácii SPP pomáhali pri spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. 

Program bol zameraný na rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok. 

Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
Piaty ročník programu Opora bol zameraný na podporu inštitucionálneho rozvoja 
mimovládnych organizácií, ktoré sa snažili novátorskými metódami včleniť a integrovať 
ľudí telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnených, dôchodcov či ženy a deti v krízových 
centrách. V programe boli podporené aj individuálne plány rozvoja osobnosti klientov 
v zariadeniach sociálnej starostlivosti, kde žijú.

Podpora charitatívnych a filantropických aktivít 
Cieľom Zamestnaneckého grantového programu je podporovať dobročinnosť medzi 

zamestnancami SPP. Ak sa niektorý zo zamestnancov snaží vo svojom voľnom 
čase realizovať vo verejnoprospešných aktivitách, mohol aj r. 2009 požiadať 

o grant z tohto programu. Pre zamestnancov sme zrealizovali aj dva 
dobrovoľnícke dni v Bratislave a Košiciach.

Roku 2009 sme spoločne s Nadáciou SPP zrealizovali 10 grantových programov. Na základe výziev nám bolo doručených 
906 žiadostí o podporu, z ktorých bolo finančne podporených 392, a to celkovou sumou 2 milióny 839-tisíc €.

Matchingový program Pridáme sa je určený ľuďom a organizáciám, 
ktorí v rámci charitatívnych aktivít robia verejnú finančnú zbierku. 
K vyzbieraným peniazom im Nadácia SPP doloží rovnakú čiastku, 
maximálne však do výšky 1660 eur.

Programami pre ľudí v núdzi chce nadácia reagovať na potreby tých 
najzraniteľnejších – teda ekonomicky a sociálne znevýhodnených ľudí.
Do programu Spolu pomôžeme viac sme zapojili zamestnancov SPP, 
ktorí mali možnosť prispieť šiestim sociálne slabým rodinám.
V programe O krok vpred Nadácia SPP prispela tým, čo to potrebujú, na 
liečbu a rehabilitáciu v centre Adeli v Piešťanoch a hipoterapiu 
v Jazdecko-rehabilitačnom centre Lesan, n. o.

Komunitný rozvoj 
V programe Municipality a v Programe podpory komunít sme pomohli 
s rozvojom komunitného života vo vybraných regiónoch Slovenska.
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Spolupráca s Nadáciou Tatra banky

S Nadáciou Tatra banky spolupracujeme od roku 2005. Nadácii poskytujeme poradenstvo, organizáciu grantových 
programov, ale aj pravidelnú kontrolu podporených verejnoprospešných aktivít a hodnotenie podporených projektov. 

Nadácia Tatra banky uzatvorila roku 2009 partnerstvo s vydavateľstvom Eastone Books a týždenníkom Trend a založili 
Knižnú edíciu Nadácie Tatra banky. Jej cieľom je vydať počas roka deväť slovenských prekladov knižných noviniek 
z vydavateľstva Harvard Business Press. Edícia je určená študentom a pedagógom, ktorí budú môcť nájsť tieto knihy vo 
svojich školských knižniciach ako dar Nadácie Tatra banky.

Rozvoj a podpora vzdelávania
Grantový program Študenti do sveta podporoval vysokoškolských študentov, aby sa zúčastnili zahraničných študijných 
pobytov, letných škôl, stáží a výskumných pobytov na niektorej z významných univerzít v zahraničí.
  

V programe Orchestrálna akadémia sme pomáhali s udeľovaním štipendií v rámci projektu nazvaného Projekt 
orchestrálnej praxe poslucháčov vysokých hudobných umeleckých škôl v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. 
Štipendiá získali študenti, ktorí sa zapojili do prípravy a realizovania koncertných vystúpení a tvorby zvukového záznamu 
Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.
   

Z grantového programu E-Talent sme pomohli Nadácii Tatra banky podporiť výskumné a vedecké práce študentov, 
doktorandov, učiteľov a vedeckých pracovníkov v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. 

Cieľom grantového programu Vedieť viac bolo podporiť aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových 
organizácií, ktoré mali za cieľ napomôcť rozvoj vzdelávania na slovenských vysokých školách.

Oblasť podpory charitatívnych a filantropických aktivít
Zamestnanecký grantový program Dobré srdce podporuje individuálne darcovstvo zamestnancov Tatra banky Group, 
ktorí využili možnosť darovať svoje 2 % niektorej mimovládnej organizácii. Vďaka tomuto 
programu môžu pre ňu matchingovým spôsobom získať ďalšie peniaze.

V programe Partnerstvá v regiónoch nadácia už roku 2006 našla v každom 
samosprávnom kraji jednu mimovládnu neziskovú organizáciu, významnú vo svojej 
komunite. Uzatvorila s ňou trojročný partnerský vzťah. Nadácia aj roku 2009 
podporila každú z týchto organizácií sumou 6638 eur, čím posilnila ich 
inštitucionálne a programové kapacity.

Program podpory výnimočnosti – Ceny Nadácie Tatra banky

Roku 2009 sme spoločne zrealizovali 7 grantových programov, v ktorých sme podporili 127 projektov celkovou sumou 
279-tisíc €. Spolupracovali sme s 22 partnerskými organizáciami na rôznych projektoch v celkovej sume 435-tisíc €. 
V Programe podpory výnimočnosti sme udelili 15 cien Nadácie Tatra banky v troch kategóriách.
   

  

  

   

   

Môj najobľúbenejší vtip je, ako major 
Vyskočil oznámil vojakovi Dubovi, že mu 
zomrela mama. Major Vyskočil bol citlivý a 
chcel to vojakovi riecť citlivo. Dal nastúpiť 
celú rotu na buzerplac a hovorí: „Nech urobia 
krok dopredu všetci tí, ktorí majú mamu.“ 
Ďalšia veta: „Kam sa tlačíte, vojak Dub?“
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Cena Nadácie Tatra banky za Najlepší študentský business plán je 
určená pre tímy študentov, ktorí si vypracujú vlastné podnikateľské 
nápady formou business plánu. Víťazky súťaže Jana Gecelovská, Anna 
Pigulová, Zuzana Židuliaková sa tento rok zúčastnili na prestížnej 
medzinárodnej letnej škole Discover Management Program na Bled 
School of Management v Blede.

Cenu Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT 
nadácia udeľuje v spolupráci s vedením Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave. Tento rok bola ocenená Ing. Lenka Litvová 
s prácou Multimediálna aplikácia pre mobilné zariadenie pod vedením 
Ing. Aleny Kovárovej. 

Ceny Nadácie Tatra banky za umenie každoročne putujú do rúk 
popredných slovenských umelcov, a to už 14 rokov. Laureátmi 14. 
ročníka Cien Nadácie Tatra banky za výnimočný prínos v oblasti 
umenia sa stali: Peter Kerekes za réžiu filmu Ako sa varia dejiny, Boris 
Kudlička za scénografiu divadelného predstavenia Orfeus a Eurydika, 
Dalibor Jenis za výnimočný umelecký výkon v uplynulom období, Pavol 
Rankov za román Stalo sa prvého septembra a Dezider Tóth, ktorý tvorí 
a vystavuje pod menom Monogramista T. D., za autorský album 
Repartitúry.
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V CpF pracujem už dva roky, starám sa 
o programy a aktivity neinvestičného fondu 
EkoFond. Každodenné stretnutia s rôznymi 
starostami, zástupcami škôl či firiem ma 
presviedčajú o tom, že som neštudovala 
diplomaciu nadarmo. Moja práca je často 
o rokovaní a hľadaní kompromisov, ale najmä 
je to stála výzva – prepájať svet biznisu so 
svetom verejnoprospešných organizácií. 
A vďaka mojim kolegom v CpF sa dokonca 
v pondelok ráno teším do práce J.
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S neinvestičným fondom EkoFond spolupracujeme od roku 2008. Rovnako ako iným spoločnostiam, aj fondu poskytujeme 
podporu pri príprave, realizácii, komunikácii a vyhodnocovaní grantových a operačných programov. Tie sú zamerané na 
rozvoj energetickej efektívnosti a trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň poskytujeme odbornú podporu pri tvorbe 
stratégie EkoFondu a odborné konzultácie počas realizovania jednotlivých programov uchádzačom o získanie podpory. 
   
Roku 2009 sme EkoFondu pomohli, aby sa stal spoľahlivým a profesionálnym partnerom pre všetkých, ktorí chcú byť 
energeticky efektívni, a chcú tak prispievať k vytvoreniu podmienok na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. EkoFond 
podporuje aplikovaný výskum a vývoj progresívnych technológií na báze zemného plynu, s cieľom zlepšiť životné 
prostredie prostredníctvom konkrétnych technických riešení. Zároveň prispieva k využívaniu najnovších technológií 
šetrných k životnému prostrediu, ktoré zatiaľ na Slovensku neboli využívané.
  

  
Podpora efektívneho využívania energií
Grantový program Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu podporuje aktivity firiem zamerané na používanie 
progresívnych technológií kombinovanej výroby elektrickej energie, tepla a chladu na báze zemného plynu s výkonom 
max. do 1 MWe. 
  
V rámci grantového programu Zavádzanie progresívnych technológií na báze zemného plynu podporujeme spolu 
s fondom aktivity v dvoch oblastiach. Prvá zahŕňa, ako sme spomenuli vyššie, projekty zamerané na aplikovaný výskum 
a vývoj moderných technológií na báze zemného plynu, s cieľom zlepšovania životného prostredia. Druhou oblasťou 
podpory sú projekty umožňujúce netradičné spojenie zemného plynu s obnoviteľnými zdrojmi energie (ako napr. zemný 
plyn a solárna energia, zemný plyn a tepelné čerpadlo), ktorých cieľom je pokles energetickej náročnosti Slovenska. 
  
Program Podpora využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave je zameraný na zvýšenie využitia 
CNG (stlačeného zemného plynu) na pohon vozidiel. Realizovanie týchto programov kladne ovplyvní okrem 
ekonomických výhod prevádzky takto poháňaných vozidiel aj kvalitu životného prostredia v mestách a obciach – znížia sa 
emisie škodlivých látok z dopravy do ovzdušia, čo prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju.
  

Podpora tvorby a ochrany životného prostredia
Grantový program Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov je určený pre nevýrobné 

a verejné budovy, bytové a rodinné domy, ktoré boli postavené do roku 1984. Jeho úlohou je 
podpora úspor energie v týchto budovách pomocou zateplenia, výmeny okien 

a vyregulovania tepelnej sústavy. 
  
Príspevok na kondenzačný kotol na zemný plyn bol určený ľuďom, domácnostiam, ktorí 
si chcú vymeniť starý kotol alebo vykurovacie zariadenie za nový kondenzačný kotol na 
zemný plyn, resp. kondenzačný kotol so solárnou zostavou. Formou vrátenia peňazí 
mohli záujemcovia o vykurovanie plynom získať príspevok na kúpu nového 

kondenzačného kotla až vo výške 25–30 % z ceny nového kotla. Cieľom projektu bolo 
podporiť nákup a zapojenie nových, energeticky výhodných kondenzačných kotlov 

na zemný plyn.
   

Podpora aktivít spojených s osvetou
EkoFond pre školy – súťaž pre II. stupeň základných škôl chce zvýšiť záujem 

žiakov a učiteľov základných škôl o vzdelávanie v oblasti energetickej 
efektívnosti a ochrany životného prostredia.

Roku 2009 sme spoločne zrealizovali 6 programov. Na základe výziev nám bolo doručených 1346 žiadostí o podporu, 
z ktorých bolo finančne podporených 474 celkovou sumou 1 milión 394-tisíc €.

Učitelia a žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže, vymysleli a zrealizovali 
kreatívnu hodinu na tému Zemný plyn a energie 3. tisícročia.  



Počas šiestich rokov spolupráce so spoločnosťou Baumit sme podporovali a podporujeme 
aktivity zamerané na komunitu, v ktorej spoločnosť pôsobí. Roku 2009 to bol už 5. ročník 
otvoreného grantového programu: kritériá sú verejne známe a do programu sa môžu 
zapojiť tí, čo ich spĺňajú, a projekt v konkurencii iných projektov hodnotí a vyberá 
nezávislá výberová komisia.

Rozvoj a podpora regiónov
Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť pomáha ľuďom pri vzniku 
zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest, kde žijú. 

Ľudia, ktorí sa zaujímajú o miesto, kde žijú, majú vďaka nemu možnosť získať 
peniaze, ktorými môžu prispieť k zmene svojho okolia. Ale nejde len 
o peniaze – základnou myšlienkou programu je účasť ľudí, ktorí v danej 
lokalite bývajú alebo pracujú, a ich ochota dobrovoľníckou prácou, 
myšlienkami či nápadmi pomôcť pri premene verejného 

Roku 2009 sme spoločne zrealizovali 2 programy. Na základe výziev nám bolo 
doručených 105 žiadostí o podporu, z ktorých bolo finančne podporených 28 celkovou 
sumou 40-tisíc €.
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Spolupráca so spoločnosťou Baumit, s. r. o.

Každý deň ďakujem Bohu za Nežnú revolúciu 
roku 89, vďaka nej nemusím dnes žiť ako 
emigrantka v kapitalistickom svete, ale 
môžem žiť, pracovať a tešiť sa na Slovensku. 
Som Bratislavčanka, mám rada svoje mesto, 
jeho energiu, históriu, genius loci. V CpF 
pracujem už 10 rokov, teším sa, že ma sem 
osud zavial po ukončení vysokoškolského 
štúdia liečebnej pedagogiky na Pedagogickej 
fakulte UK .
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priestranstva. Veríme, že chcieť znamená môcť. Chcieť je podľa nás to 
najdôležitejšie, čo ľudia potrebujú na realizáciu zmien k lepšiemu.

V rámci tohto programu už päť rokov povzbudzujeme aktívnych ľudí 
z celého Slovenska, čo chcú prispieť k zlepšeniu svojho prostredia 
priamo v lokalite, regióne, kde žijú. 

Podpora voľnočasových aktivít
Baumit pomáha vybraným organizáciám v regiónoch, kde pôsobí, t. j. 
v Rohožníku a v Lietavskej Lúčke. V týchto obciach bolo podporených 
deväť voľnočasových a športových projektov.

Naša spolupráca s touto firmou trvá od roku 2008. V rámci nej sme sa zamerali na dve základné oblasti – na vzdelávanie 
a na podporu charity a filantropického správania zamestnancov spoločnosti Siemens, s. r. o. 

V oblasti vzdelávania sme roku 2009 ocenili vzdelávacie inštitúcie, čo sa snažia vzdelávať svojich žiakov a študentov 
pomocou kvalitného, moderného didaktického a špeciálneho technického vybavenia, celkovou sumou 10-tisíc €. 

Zamestnanecký program je určený zamestnancom pri realizácii nápadov a mimopracovných aktivít. V programe ide 
o to, aby sme podporili individuálnu iniciatívu zamestnancov firmy Siemens, ktorí majú nápady na riešenie súčasných 
spoločenských problémov alebo by chceli vytvoriť partnerstvá s tretím sektorom. Zamestnaneckým programom im 
chceme pomáhať realizovať nápady a plány na zlepšenie života v ich okolí. 

Roku 2009 sme spoločne zrealizovali 2 programy. Na základe výziev nám bolo doručených 94 žiadostí o podporu, 
z ktorých bolo finančne podporených 53 celkovou sumou 53-tisíc €.

Spolupráca so spoločnosťou Siemens, s. r. o.
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Aktivity rozvíjajúce kultúru 
darcovstva a aktívneho občianstva

Cena za najlepšiu ročníkovú, bakalársku alebo 
diplomovú prácu na tému Filantropia

Do 3. ročníka súťaže Centra pre filantropiu o najlepšiu 
diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému 
Filantropia sa prihlásilo 7 študentov a študentiek 
spoločenských a humanitných odborov. Práce, ktoré nám 
doručili, sa zaoberali problematikou firemnej filantropie, 
charity a dobrovoľníctva, ich koreňov, vývojom a rolou 
v súčasnosti i v dejinách. 

Prostredníctvom súťaže chceme oživiť pojem „filantropia“ 
medzi mladými ľuďmi, 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.

Centrum pre filantropiu udelilo roku 2009 tri ceny podľa 
odbornej kvality práce a inovatívneho prístupu k téme. 

-  Lenka Chobotová, Filozofická fakulta 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, diplomová 
práca s názvom: Sociálne stratégie komerčných 
inštitúcií: altruizmus alebo public relation?

-  Peter Madzík, Pedagogická fakulta 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, bakalárska práca 
s názvom: Spoločensky zodpovedné podnikanie 
v okrese Poprad so zameraním na firemnú filantropiu

-  Lucia Kyseľová, Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, 
diplomová práca s názvom: Strategický prístup 
k firemnej filantropii

Zo všetkých hodnotených prác sme zostavili a vydali zborník. 
Pretože jeho rozsah bol obmedzený počtom strán, prihlásené 
práce sme skrátili a vybrali z nich pasáže, ktoré sa nám zdali 
najzaujímavejšie a najoriginálnejšie. 

Víťazom sme odovzdali ceny na spoločenskom podujatí 
zameranom na tému verejného líderstva, ktoré sa konalo 10. 
12. 2009 v Kafé Sherz v Bratislave. Diskusia za okrúhlym stolom 
na tému Kríza verejného líderstva? prebehla v komornom 
prostredí kaviarne na Palisádach. Päť hostí v nej diskutovalo na 
tému verejného líderstva. 

1. miesto:

2. miesto:

3. miesto:

Hosťami za okrúhlym stolom boli: 
- Iveta Radičová, profesorka 

sociológie, politička,
- Zuzana Mistríková, mediálna 

analytička a podnikateľka, 
- Allan Boussard, riaditeľ 

družstva Integra, 
- Marek Adamov, zakladateľ a 

riaditeľ kultúrneho uzla Stanica 
Žilina-Záriečie,

- Zuzana Wienk, zakladateľka a 
riaditeľka watchdogovej 
mimovládky Aliancia Fair-play.

Cieľom diskusie bolo otvoriť tému 
a načrtnúť zaujímavé otázky do ďalších 
diskusií, ako aj zamyslieť sa nad úvahami 
typu: 

- Ako a kedy môžeme hovoriť 
o verejnom líderstve? 

- Aké otázky sa treba pýtať, aby 
sme lepšie pochopili líderstvo? 

- Čo vlastne znamená „verejné 
líderstvo“? 

- Ako sa rodia lídri? 
- Čo sme sa dozvedeli o líderstve 

za posledných 20 rokov? 
- Môžeme tvoriť programy pre 

lídrov? Dá sa líderstvo naučiť? 
- Ako sa na líderstvo vo verejnom 

priestore pozerá naša kultúra? 
Výstupy z diskusie sú spracované na 
stránke www.cpf.sk.
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S  ko l e g a m i  s m e  v y t v o r i l i  o t v o r e n ý  w e b o v ý  p o r t á l  
(www.ludialudom.sk), kde si ľudia môžu navzájom pomáhať. Viem, že 
na Slovensku ešte nevymizla solidarita a že ľudia stále vedia doceniť 

a podporiť dobré veci a nápady. 
Práca v CpF ma baví aj preto, 

že tu vládne uvoľnená 
a tvorivá atmosféra, sme 

k sebe otvorení a vieme sa 
počúvať. Po niekoľkých 

rokoch som odišiel z korpo-
rátneho prostredia. Cítim, že 
práca v neziskovke má zmysel, 
a vidím jej výsledok. Verím, že 
portál Ľudia ľuďom sa stane 
miestom stretnutia tých, 

ktorí nie sú ľahostajní, s tými, 
ktorí ich pomoc potrebujú. 

Projekt internetového darcovstva: Darcovský 
portál pomoci www.ludialudom.sk 

Kto by už dnes nepoznal internet? Prečo by nebolo možné 
darovávať a prijímať dary aj cez tento úžasný vynález? Veríme, 
že takto ešte viac pomôžeme rozvíjať individuálne darcovstvo, 
ktoré považujeme za kľúčové v oblasti filantropie na Slovensku. 

Spojili sme sa s partnerom pôsobiacim v oblasti IT – so 

spoločnosťou SK-NIC, a. s., ktorá mala podobné zámery, 
a 9. septembra 2009 sme spoločne založili neziskovú 
organizáciu 4people, n. o., ktorá bude portál rozvíjať 
a spravovať. Našou úlohou sa stalo 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.

Základom portálu je prehľadná databáza príjemcov, ktorí môžu 
svoju žiadosť o pomoc zverejniť prostredníctvom vlastnej výzvy 
a profilu. Darca si môže aktuálne pozrieť informácie 
o konkrétnej výzve/projekte pomocou parametrov, ktoré si 
zvolí. Keď ho niektorá z výziev osloví, môže žiadateľa o pomoc 
(alebo aj viacerých) finančne podporiť. Služby portálu sú 
poskytované bezplatne.

Na to, aby sme mohli portál rozvíjať, sme zamestnali 
projektového manažéra. Náklady na toto pracovné miesto sme 
vykryli z finančných rezerv, ktoré sme ušetrili počas uplynulých 
rokov.

Ponúkame naše skúsenosti 
z rozvoja komunitných nadácií 
na Slovensku

Skúsenosti, ktoré sme získali prácou na 
projektoch a programoch podporujúcich 
vznik a rozvoj komunitných nadácií na 
Slovensku v rokoch 1996 až 2006, sú stále 
zaujímavé pre organizácie venujúce sa 
darcovstvu a rozvoju neziskového 
prostredia v zahraničí, najmä vo 
východnej Európe. Na požiadanie radi 
tieto skúsenosti zdieľame. Roku 2009 
sme sa takto podelili o skúsenosti 
s organizáciou ARC z rumunského Klužu, 
ktorá rozbieha program rozvoja 
komunitných nadácií v Rumunsku. 

Okrem toho sme boli aj na návšteve 
v Macedónsku, kde sme školili miestne 
mimovládne organizácie na tému Ako 
komunikovať s firemnými partnermi. 

Pomohli sme zmapovať situáciu v oblasti 
rozvoja komunitných nadácií  na 
Slovensku, a to v rámci Vyšehradského 
programu rozvoja komunitných nadácií, 
ktorý riadi Akadémia pre rozvoj filan-
tropie z Varšavy. Naše zistenia a pohľady 
sme zhrnuli  na medzinárodných 
konferenciách na túto tému v Krakove, 
v Jágri a Nottinghame.
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Projekt Udržateľnosť  ľudskoprávnych,  
advokačných a watchdogových MNO v nových 
členských krajinách EÚ

V spolupráci s Civil Society Development Foundation Budapešť 
(Maďarsko) a medzinárodnou spoločnosťou Political Capital 
Policy Research and Consulting Institute Budapešť sa spoločne 
podieľame na projekte zastrešenom Európskym centrom pre 
neziskové právo (ECNL). Osemnásťmesačný projekt bol 
podporený Open Society Institute v rámci Programu pre ľudské 
práva a dobré spravovanie spoločnosti (Human Rights and 
Governance Grants Program) a je zameraný na udržateľnosť 
ľudskoprávnych, advokačných a watchdogových MNO v nových 
členských krajinách EÚ. 

Prečo bol takýto projekt potrebný? Práve spomínané 
organizácie totiž zohrávajú dodnes významnú úlohu v rozvoji 
demokracie v nových členských štátoch Európskej únie a pri 
riešení základných otázok ľudských práv. Aby však mohli túto 
rolu naďalej zohrávať, potrebujú na svoju činnosť zdroje, a tých 
je pre nich z roka na rok menej. Donedávna, resp. dodnes 
závisia od zdrojov zo zahraničia, ktoré však po vstupe viacerých 
krajín z postkomunistickej východnej Európy do EÚ prestávajú 
byť dostupné. Okrem toho existujú aj iné príčiny, prečo je 
potrebné venovať sa otázke zdrojov pre ľudskoprávne 
organizácie: napríklad zložité využívanie dostupných verejných 
zdrojov, nedostatočný fundraising, ale aj nepriaznivé domáce 
darcovské prostredie. 

Projekt chce dosiahnuť, aby: 
- sme lepšie porozumeli, ako 

a z čoho dnes čerpajú zdroje 
ľudskoprávne,  advokačné 
a watchdogové MNO, najmä 
s  o h ľ a d o m  n a  m o ž n o s t i  
financovania zo zdrojov EÚ; 

- boli preskúmané existujúce  
m o ž n o s t i ,  a k o  z í s k a v a ť  
p ro st r i e d k y  z  m i e st nyc h  
súkromných a verejných zdrojov, 
a príležitosti vytvárať príjmy 
z vlastnej činnosti;

- sme pripravili správu s návrhom 
cieľov a odporúčaní zmyslu-
plných aktivít v záujme rozvoja 
týchto organizácií; 

- boli navrhnuté a spustené 
i n fo r m a č n é ,  v zd e l á v a c i e  
a sieťovacie aktivity, s dôrazom 
na Európsku úniu a s aktívnou 
účasťou spomínaných MNO.

Roku 2009 sme sa tiež podieľali 
v spolupráci s prof. Lesterom Salamonom 
a s East-West Management Institute 
( N e w  Yo r k ,  U S A )  n a  p r o j e k t e  
Philanthropication thru Privatization. Ide 
o unikátny výskumný projekt zameraný 
na lepšie porozumenie možnostiam, ako 
využiť prípadné príjmy z privatizácie na 
rozvoj filantropických inštitúcií. 
Spolupracovali sme aj s 1. Slovenským 
neziskovým servisným centrom na 
príprave centrálneho portálu, ktorý 
systematizuje poznatky a sprostred-
kováva nové znalosti nevyhnutné na 
fungovanie a skvalitňovanie práce 
subjektov neziskového sektora. 
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Finančná správa 2009

Súvaha

Výsledovka
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Výkaz ziskov a strát 
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Použitie 2-% podielu 
zaplatenej dane z príjmov 
Centrum pre filantropiu aj roku 2009 prijalo 2-% podiel zaplatenej dane z príjmov. 
Roku 2009 z nich bolo použitých celkovo 134 740,70 €, a to:

1) 99 689,02 € na verejnoprospešné aktivity/projekty iných subjektov, 
2) 35 051,68 € na administratívne zabezpečenie.

Peniaze, ktoré sme získali, sme použili na verejnoprospešné účely, a to len spôsobom, ktorý je v súlade 

s § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov – Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Platí to aj 

pri všetkých podporených partneroch a ich aktivitách.

- 1474,04 € sme použili na kancelárske potreby, spotrebný materiál a prevádzku,
- 158,08 € sme použili na cestovné náklady,
- 7453,89 € sme použili na služby výpočtovej techniky,
- 72,83 € sme použili na poštovné náklady,
- 8,96 € sme použili na kopírovanie,
- 2575,00 € sme použili na nájomné a energie,
- 12 462,39 € sme použili na mzdy na zabezpečenie administrácie projektov,
- 3142,95 € sme použili na vedenie účtovníctva a mzdovej agendy,
- 7592,48 € sme použili na právne služby,
- 111,06 € sme použili na telefónne náklady.

Výhercovia 3. ročníka súťaže Centra pre filantropiu o najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na tému 
Filantropia, udelené boli 3 ceny v hodnote 1161,79 €:

1) Podporené verejnoprospešné aktivity/projekty iných subjektov

2) Administratívne zabezpečenie:

Prehľad poskytnutých grantov roku 2009
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V grantovom programe Tu sa nám páči, tu chceme žiť, realizovanom spolu so spoločnosťou Baumit, bolo 
podporených 12 verejnoprospešných projektov celkovou sumou 16 597 €:

V programe na podporu vzdelávania, realizovanom v spolupráci so spoločnosťou Siemens, bolo 
podporených 6 verejnoprospešných projektov celkovou sumou 19 820 €:
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Spoločnosť Baumit podporila aj partnerské projekty iných organizácií, spolu 16 projektov v sume 39 310 €:
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V Zamestnaneckom grantovom programe spoločnosti Siemens bolo podporených 59 projektov celkovou 
sumou 35 543 €: 
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Audit organizácie
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Poznámky k finančnej správe 

Vývoj finančného stavu CpF, n. o., v r. 2009 sa dá považovať aj napriek zhoršeným vonkajším okolnostiam 
spôsobeným finančnou krízou r. 2008 a 2009 za pomerne stabilizovaný. Z hľadiska príjmov i výdavkov 
zaznamenávame už niekoľko rokov kontinuálny nárast, čo odrzrkadľuje rast našich aktivít a činností – či už 
v podobe poskytovaných služieb v oblasti podpory filantropie, prijatých a podporených žiadostí o finančný 
príspevok, rozvíjania existujúcich a vytvá-
rania nových partnerstiev, alebo v oblasti 
vzdelávacích, osvetových a výskumných 
aktivít. Zisk, ktorý priebežne vytvárame, 
reinvestujeme do nových aktivít, ktorými 
sa snažíme rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť a ktoré by sme inak nemohli realizovať (napríklad 
portál Ľudiaľuďom.sk), alebo do vnútorného rozvoja organizácie a investícií. 

Z hľadiska štruktúry príjmov sa naša situácia dlhodobo nemení – prevažujú príjmy zo spolupráce s našimi 

firemnými partnermi. R. 2009 sme zaznamenali nárast týchto príjmov čo súviselo s rozbehnutím intenzívnej 
spolupráce s neinvestičným fondom EkoFond, n. f., v tomto roku, ako aj s nárastom aktivít 
v spolupráci s Nadáciou SPP (Obnovme si svoj dom, Program viacúčelových ihrísk).  Príjmy z 2 % z dane 
predstavujú pre CpF, n. o., v posledných dvoch rokoch približne 1/3 z celkových príjmov. Reálny vplyv 2 % 
z dane je pre našu činnosť významný aj preto, lebo niektorí naši partneri využívajú vo svojej nadačnej činnosti 

tiež zdroje z 2 % 
z dane. Granty a dary 
sa podieľajú na našej 
činnosti menej výz-
namne z hľadiska 
k v a n t i t a t í v n e h o ,  

avšak z hľadiska kvalitatívneho nám umožňujú realizovať aktivity, ktorými napĺňame naše poslanie ako 
výskumné, či osvetové aktivity v oblasti občianskej spoločnosti a darcovstva. 

Z hľadiska výdavkov sa dá konštatovať, že každoročne zvyšujeme sumu poskytovanú v podobe grantov 
a príspevkov na verejnoprospešné účely predkladateľov – škôl, obcí, neziskových organizácii, združení či 

jednotlivcov, ktoré sú financované 
z príjmov z 2 % z dane. Narástli nám 
aj náklady na mzdy a administráciu 
programov, čo súvisí s nárastom 
počtu programov, ako aj podpo-
rených žiadostí či externých 
odborných posudzovateľov, s čím 
súvisí aj celkový nárast nákladov. 

Z hľadiska hodnotenia efektívnosti našej práce môžeme ako jeden z prístupov použiť kritérium nákladovej 
1efektívnosti voči sume, ktorú sme pomohli v danom období prerozdeliť . Ide o zjednodušenie, nakoľko 

realizujeme aj vzdelávacie či informačné aktivity, v ktorých sa takýto prístup nedá úplne použiť. Priemerná 
výška percentuálnych nákladov na prerozdelenej sume sa pri takomto prepočte za posledné 3 roky pohybuje 
na úrovni 5 % - náklady CpF za posledné tri roky okrem poskytnutých grantov (879 512 EUR) v pomere 
k celkovej prerozdelenej sume (16 666 788 EUR). 

    

Centrum pre filantropiu n. o., rozvíja svoje vzťahy s neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, 
väčšími obchodnými spoločnosťami a komunitnými iniciatívami už viac rokov a je spoľahlivým partnerom. 
V súčasnosti sa okrem spolupráce s firemnými darcami zameriava na iniciatívy zacielené 
na rozvoj individuálneho darcovstva, rozvoj dobrovoľníckych programov, poradenstvo 
darcom. 

1 Keďže programy realizujeme v dlhších než ročných cykloch, vhodnejšie je použiť údaje za tri roky, než za každý rok samostatne
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The Center for Philanthropy  
- Year 2009 in a Nutshell

The Center for Philanthropy n.o. (CpF) was established in 2002 as a 

nonprofit organisation, providing publicbenefit services based on the 

Act no. 213/97 Coll. It was registered by the Bratislava Regional 

Authority in the register of nonprofit organisations with the no. 

OVVS-530/49/2002-NO.  The founders are Boris Strečanský, Zuzana 

Thullnerová and Marcel Dávid Zajac.

The aim of The Center for Philanthropy is to strengthen nonprofit 

non-governmental organisations and their status in the society 

through its activities, services and programs, to spread the values and 

models of philanthropy, charitable giving and volunteering,  which 

are an expression of mutual solidarity and understanding among 

citizens themselves or the public and private sector, further support 

the ideas of participatory democracy and support the participation of 

citizens on decision-making processes of public interest.

Our mission is the development of philanthropy and civil society. 

We advise how to donate to donors - foundations, nonprofits, 

corporations or individuals wishing to donate their money, time, 

energy or skills to help people who need it.

We help them find their way in a topic which they wish to promote, 

suggest a way they can help most effectively and evolve the given 

field. 

We are helping to reallocate funds in a manner as clear as possible, 

with clearly defined terms and conditions. The results on grant 

approvals are publicly available on our website as well as on the 

websites of our partners.

In addition to supporting nonprofit organizations, active citizens or 

municipalities, we also offer interesting information, insights and 

ideas to think about issues of civic engagement and philanthropy for 

the public and business sector, professionals, students and 

politicians.

We contribute to discussions on creating an appropriate legal giving 

and civil society development. 

We promote good practices in activities and management of 

foundations and corporate philanthropy.

We're linking together different environments and help mutual 

understanding and cooperation in the implementation of public 

benefit goals.

We are supporting the social development mostly through open grant 

programs. The most important aspects of them are openness, 

transparency and accessibility.

The Center provides the following services 
to donors:

1. Management, governance or 
participating in administration and 
management of grant schemes and 
development programs.

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

3. Creating a philanthropic charity 
strategy and a social responsibility 
program, according to the strategy 
and priorities of the donor.

4. Creating interesting philanthropic and 
charitable projects and their 
management and administration.

5. Help with the reallocation of the 2% 
tax assignation of a company.

6. Assistance in establishing corporate 
foundations or endowment funds, 
managing their activities and the 
creation and realisation of charitable 
programs.

Activities of CpF in 2009
1. Development of Corporate Giving in 

Slovakia in cooperation with Konto 
Orange n.f./Foundation Orange, 
Foundation SPP,  Tatra Banka 
Foundation and EkoFond n.f..

2. Community activities support through 
received 2% tax assignation in 
cooperation with Siemens s.r.o. and 
Baumit s.r.o..

3. We have participated in the creation of 
a new internet portal 
www.ludialudom.sk, focused on 
supporting and promoting 
philanthropy through internet.

6. Cpf awards the best diploma thesis or 
concerning the issue of philanthropy 
and publishes the best works in an 
anthology.

7. We have participated in the project of 
the European Centre for Non-Profit 
Law (ECNL, Budapest), which aimed to 
explore the possibilities of 
sustainability of human rights and 
watchdog NGOs.

8. Preparation of the annual list of the 
biggest foundations in Slovakia. 

In 2009, we have continued with enthusiasm 
in  our  work  and  have  supported 1 717 
individuals and organizations that submitted 
their projects to 40 grant programs, which 
have been evaluated by 212 external 
assessors,  by  the total amount of 3 019 477 €. 2
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We would like to thank all our donors and partners for their support, generosity and expressed trust. 

       

    

- We cooperate with our partners in DEMIJOHN - virtual regional think-tank for the civil society covering Czech Republic, 
Slovakia, Hungary and Romania.
   

- We are the co-founders (with SK-NIC, a.s.) of a non-profit organization 4People, n. o., which focuses on research, 
development, scientific and technical services and information services through the operation of an Internet portal 
www.ludialudom.sk, to support and promote philanthropy and in the interest of the Internet community.
   

- In the year 2009 we participated in the project of the European Centre for Not-For-Profit Law (ECNL, Budapest), which 
aimed to explore the possibilities of sustainability of human rights and watchdog NGOs in the ten new EU member 
states.
   

- We participate in the work of 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.
 (http://www.eufondy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=116)
   

- The CPF chairman of the Board is a member of the Government Council for NGOs. The Council is an advisory and 
initiative body of the Slovak republic Government to support the activities of NGOs.
 (http://www.mensiny.vlada.gov.sk/index.php?ID=6601)
   

- We participated in establishing the Slovak Centre for Fundraising, whose mission is to develop professional 
fundraising (raising funds) and financing public and private activities, NGOs, public and private institutions and civic 
initiatives at home and abroad. (www.fundraising.sk)
     

- We are a member of 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. Boris Strečanský is a member of the Advisory Committee, which gives a view of Central 
and Eastern Europe on issues of community foundations and community philanthropy. (www.wingsweb.org)

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:

29

·Foundation SPP
·Tatra Banka Foundation 
·Foundation Via, Praha
·Siemens, s. r. o.
·Siemens Program and System Engineering, s. r. o.
·Trust for Civil Society in Central and 
 Eastern Europe, Warsaw

·Baumit, spol. r.o.,
·East-West Management Institute, New York
·EkoFond, n. f.
·European Center for Not-for-Profit Law, Budapest
·Institute for Sustainable Communities, Skopje
·Foundation Orange/Konto Orange, n. f.
·Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation

10
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Our aim is to develop these areas by means of our partners' GRANT PROGRAMS:

I. Education development and enhancement

1 Change of teaching methods at elementary schools – we support active and initiative elementary school 
teachers who are determined to change attitudes to pupils during lessons, who want to teach in more 
interesting, creative and inventive ways.

2. Skills development of secondary school students – we assist secondary school students in creating their own 
projects focused on various themes; thus helping them to develop their life skills. Program is focused on 
environmental issues, voluntariness, and support of school media or employing of students´ ideas during 
lessons.

3. Supporting university students' education – we help students to overcome the limits of their schools and 
educational system so they can participate in creation of their own education and specialization in their field of 
interest. It is an opportunity to win grant for realization of one's own projects, which are either scientific or 
practical in nature and which enable to promote one's own expertise.

4. Scholarship program for university students – we support fellowships of university students abroad. Within 
the program we started activities of Brainies club, which provides activities such as outdoor experience 
training, course of project management or opportunity to win grant for one's own university.

5. Supporting economic and management colleges – it benefits the quality of teaching of particular subjects, 
themes or fields of education.

6. Supporting post gradual students of economic colleges – scholarships for full time PhD students from Slovak 
economic and management colleges.

II. Development and protection of cultural values and leisure activities

1. Supporting leisure activities based on “peer to peer” principle – we support cultural events, sport activities, 
informal education of youth and voluntary activities for community benefit.

2. Supporting national cultural heritage – reconstruction of national cultural heritage across Slovakia.
3. Supporting construction of multifunctional playgrounds – building of playgrounds across Slovakia according 

to EU standards.

III. Support of disadvantaged groups of people

1. Scholarship for disadvantaged students of secondary schools and universities – for students with medical 
handicap to enable them to study at secondary school or university according their choice. Scholarship helps 
them to eliminate barriers, which they encounter on daily basis.

2. Leisure program for disadvantaged people creates various possibilities for spending leisure time.
3. Program focused on improving quality of life of socially disadvantaged people – we support model, 

innovative and progressive approaches to improving quality of life of people with medical handicap, victims of 
domestic violence or otherwise socially disadvantaged people.

4. Converging of majority with minorities, and minorities with each other – supporting of self-help activities.
5. Improving the position of women in society – we support organizations and individuals, who focus on women 

issues and change their position in society.

IV. Field of charity and philanthropic activities

1. We help people in difficult life and social situation via volunteers with big heart open to requirements of 
those in need. It is mainly help to lonely elderly people, ill and handicapped people, children in hospitals, foster 
homes, poor families, people who lost someone and homeless people.

2. Employment grant programs are designated to the employees of our corporate partners. Programs focus on 
supporting the employees who are active in their community and engage in volunteer activities benefiting the 
public.

3. Support of public donation – it is realized on matching principle, i.e. after collecting of certain amount of 
money we contribute with the same amount.

4. Support of people in need – program for economically and socially disadvantaged people.
5. Support of people affected by natural disaster.

.
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V. Support and development of local regions
1. Development of local regions – we support active and initiative citizens who create projects focused on 

improving quality of life of people in local regions of Slovakia.
2. Grant program “We like it here, we want to live here” – idea of this program is that people who care about the 

world around them and who want to change it have opportunity to get financial help for their designs.
3. Community activities, community philanthropy – support for people who are engaged in their community 

and participate in development of community donorship.

VI. Protection of environment
1. Support of education in environment management for local governments and environmental activists.
2. We support purchase and installation of progressive technologies for combined production of electric 

energy, heat and cold on the basis of natural gas – co-generation and tri-generation units that are saving 
environment.

3. Improvement of energetic properties of buildings – we support replacement of windows, supplementary 
thermal insulation of and regulation of heating systems  in public buildings, but also in apartment and family 
houses.

4. We support development and utilization of alternative motor fuel CNG (compressed natural gas) in Slovak 
public transport; thus we want to decrease emissions of harmful substances from transport into atmosphere.

5. We support research and development of innovative technologies on the basis of natural gas and pilot 
projects of their implementation.

6. Contribution for a new boiler – the aim of the project was to support installation of new, energetically efficient 
condensation boilers running on natural gas and thus contribute to protection of environment by ecological 
disposal of old boilers.

I. We consider public education in the field of philanthropy and civil engagement as our key role.
Every year we organize Discussion panel about philanthropy – by forms of public discussions, round tables and we try to 
open the issue of philanthropy for expert and lay public.
Since 2006 we award best diploma thesis or seminal work concerning issue of philanthropy and we publish the best 
works in the anthology. 

II. We realize also our own research activities focusing on civil society and philanthropy.
We consider it necessary to reflect the development in these fields and to create space for deeper contemplation about 
issues of philanthropy, civil society and non profit organizations.

III. Monitoring of legal and tax framework for civil society.
We monitor development in legislative concerning civil gatherings, as well as tax and overall supporting environment 
for civil society and we respond to eventual proposals by participation in work groups, public activities (articles) or civil 
organizing.

IV. Support of community foundations concept
Since 1995 several of us are personally involved in the issue of developing of community foundations. Community 
foundations are fastest growing form of organized philanthropy in present and in global merit. It is based on the idea 
that for someone to be a donor and philanthropic, s/he does not have to be a millionaire. Also people with modest 
means can be initiative, help improve life around them and thus strengthen the trust among people.

Our PUBLIC EDUCATION, DEVELOPMENT AND RESEARCH ACTIVITIES focus on 
actively increasing the familiarity of public about culture of donorship in Slovakia 
and abroad:



Darcom ponúkame

Darcovstvo nemusí byť len o súcite, ako sa často 
hovorí, aj keď súcitu a empatie nie je nikdy dosť. Dar je 
prejavom dobra a ľudskosti, dôkazom záujmu o ľudí, 
prírodu, komunitu, kde žijeme. Je prejavom záujmu 
o život. Darovanie môže byť dobrou investíciou 
v pravom zmysle slova. Darcovstvo však nie je len 
o peniazoch, ale čoraz viac aj o čase, múdrosti či rade. 
Darovať je viac ako dostať. 

Poznáme potreby neziskového sektora na Slovensku. 
Darcom poradíme, ako darovať efektívne, užitočne 
a spravodlivo. Spojením našich skúseností, poznatkov 
z úspešných projektov zo Slovenska i zahraničia 
a očakávaní darcov vytvoríme zaujímavú a zmysluplnú 
filantropickú stratégiu. 

Firemným a individuálnym darcom ponúkame:
�poradenstvo pri vyhľadávaní a realizácii 

zaujímavých filantropických charitatívnych 
projektov,

�pomoc pri vytváraní filantropickej stratégie, 
�dôkladnú znalosť slovenského právneho 

a daňového prostredia, 
�prepojenie na globálne filantropické dianie 

a medzinárodné siete, 
�pomoc pri efektívnom a adresnom využití 2 % 

dane z príjmu, 
�mnohoročné skúsenosti v oblasti filantropie 

a neziskového sektora, 
�otvorenosť a spoľahlivosť.
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