
VÝ
RO

ČN
Á 

SP
RÁ

VA
  2

00
6

φιλανθρωπία
{filantropia}



φιλανθρωπία

{φιλανθρωπία}
Filantropia - slovo gréckeho pôvodu, je syntézou dvoch slov: philein (milovať) a anthropos (človek). 

Označuje oblasť altruistického ľudského úsilia, snažiaceho sa o zlepšenie  života ľudí prostredníctvom darcovstva,       
či už v podobe času, peňazí, skúseností alebo iných hodnôt. Filantropia nemusí mať podobu len tradičného 
charitatívneho uspokojovania základných potrieb prítomnosti.  Môže hľadať cesty, ako vyriešiť podstatu 
problému, či odpovedať na výzvy budúcnosti. Motto „Nedávaj rybu, ale nauč chytať ryby, “ 
je vyjadrením moderného poňatia filantropie. Je to snaha pomôcť a podporovať tých, ktorí sú sami schopní 
a ochotní pomôcť sebe i ostatným.



Milí priatelia,

dostáva sa vám do rúk Výročná správa Centra 
pre filantropiu n.o. za rok 2006. Rozhodli sme 
sa stvárniť ju tak, aby podala obraz o našej or-
ganizácii nielen počas jedného roka, ale v jej 
kontinuite - od jej vzniku a začiatkom, ktoré mu 
predchádzali. 

Prečo sme sa tak rozhodli? Jednak preto, lebo je 
to naša prvá výročná správa, ktorú vydávame v 
tlačenej podobe a pre širšiu verejnosť. Ale je to 
predovšetkým preto, lebo veríme, že celok dokáže 
vypovedať o svojej podstate len z dostatočného 
odstupu. Našu organizáciu vnímame ako príbeh, 
ktorý nezačína formálnou registráciou na úrade 
v roku 2002, ale ktorý má svoju prehistóriu. 
Príbeh, ktorý je spätý s našimi individuálnymi 
dejinami ako i dianím, ktorého sme od roku 1992 
účastníkmi a ktoré vyústilo do založenia Centra 
pre filantropiu. 

Nakoniec, „výnimočnosť “ tejto správy je aj v 
tom, že v čase jej vydania oslavuje Centrum 5. 
výročie vzniku. Toto malé výročie je príležitosťou 
poďakovať sa všetkým,  s ktorými sme mali 
možnosť na našich aktivitách spolupracovať – 
interným a externým pracovníkom, zamestnan-
com, dobrovoľníkom, členom poradných výborov, 
našim klientom, domácim i zahraničným dar-
com, partnerským mimovládnym organizáciám i 
členom Správnej rady. Bez Vás by sme tu nemali 
o čom písať. 

O aký príbeh ide? Aký zmysel má naše úsilie? Čo 
sa dá z neho rozpoznať? Na niektoré z otázok 
odpovedáme v tejto výročnej správe. Na niektoré 
ešte nepoznáme odpoveď a budeme radi, ak ju 
budeme môcť naďalej hľadať spolu s Vami. 

Boris Strečanský
riaditeľ

3

φιλανθρωπία
{filantropia}



Poslanie a ciele

Centrum pre filantropiu n.o. (CpF) vzniklo v roku 2002 ako nezisková organizácia,  poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zák. 
č.213/97. Bolo zaregistrované Krajským úradom v Bratislave,  v Registri neziskových organizácií, č. OVVS-530/49/2002-NO.

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

Účelom Centra pre filantropiu n.o. je svojou činnosťou, službami a programami posilňovať mimovládne neziskové organizácie a ich 
postavenie v spoločnosti, rozširovať hodnoty a modely darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva, ktoré sú vyjadrením vzájomnej soli-
darity a porozumenia medzi občanmi navzájom i medzi verejným a súkromným sektorom, ďalej podporovať myšlienky participatívnej 
demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu. (Vybrané zo štatútu CpF n.o.)  

Poslaním Centra pre filantropiu je rozvoj filantropie a občianskej spoločnosti. Svojimi aktivitami sa CpF usiluje o  povzbudenie 
filantropického správania medzi jednotlivcami i firmami a posilňovanie občianskej spoločnosti. 

Centrum pre filantropiu spolupracuje s firemnými darcami. Predovšetkým praktickými aktivitami sa snaží podporovať a rozvíjať filan-
tropické a charitatívne správanie a tiež prispievať do diskusie o vytváraní vhodného právneho a daňového prostredia pre darcovstvo a 
občiansku spoločnosť. 

Centrum poskytuje nasledovné služby zamerané na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu 
a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,  ako aj na ochranu ľudských a občianskych práv a slobôd:

•	 organizovanie	seminárov,	školení	a	konferencií,		
•	 vzdelávacie	podujatia	s	cieľom	posilniť	neziskové	mimovládne	organizácie,	dobročinnosť,	občiansku	spoločnosť,	postavenie		
 mládeže, miestny a regionálny rozvoj a ochranu ľudských a občianskych práv a slobôd, 
•	 služby	v	oblasti	vypracovania	a	publikovania	analytických	a	hodnotiacich	správ,		
•	 prednášková	činnosť	a	iné	služby	v	oblasti	riadenia	a	vnútorného	rozvoja	neziskových	mimovládnych	organizácií,	podpora		
 dobročinnosti a organizovaného darcovstva,
•	 služby	v	oblasti	administrovania	grantových	a	podporných	programov,		
•	 vzdelávacie,	organizačné	a	informačné	služby	v	oblasti	prípravy,	realizácie,	manažmentu	a	hodnotenia	grantových	a	iných		
 rozvojových programov. 
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Správna rada:
Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady

Dušan Šemrinec

Martina Tvrdoňová

Lucia Gregorová od 04/2006

Zuzana Thullnerová od 06/2006

Boris Strečanský do 06/2006

Riaditeľ/ riaditeľka:
Boris Strečanský od 07/2006

Zuzana Thullnerová do 07/2006 

Pracovníčky/ pracovník:
Dávid Marcel Zajac - senior programový manažér

Martina Tvrdoňová – senior programová manažérka

Lucia Gregorová – programová manažérka 

Milica Danková – programová manažérka 

Erika Škultétyová – junior programová manažérka 

Monika Lacková – junior programová manažérka 

Katarína Balanová – office manažérka a programová asistentka

Mária Marsovská – office manažérka a programová asistentka

Externé spolupracovníčky:
Zuzana Kiňová, Zuzana Kompišová, Zuzana Kravjarová, Eva Meravá, Dana Pavlovičová



Našich 14 rokov (1992 – 2006)

Začiatky Centra pre filantropiu n.o. siahajú do roku 1992, kedy začal najskôr na východnom a od roku 1994 aj na celom Slovensku pôsobiť 
vzdelávací Program pre manažment životného prostredia - ETP (Environmental Training Project). Program bol zameraný na podporu 
praktického a manažérsky orientovaného vzdelávania samospráv, neziskových organizácií, malých a stredných firiem, zameraných na 
ochranu životného prostredia. Viedla ho University of Minnesota (USA) a bol financovaný Americkou agentúrou pre medzinárodný 
rozvoj (USAID. Koordinátorom pre Slovensko bol Boris Strečanský. Program organizoval školenia, kurzy a poskytoval granty na rozvoj 
manažérskych zručností a kompetencií. 

V roku 1995 Boris Strečanský,  spolu s ďalšími spolupracovníkmi a školiteľmi ETP,  založil Nadáciu ETP Slovensko so sídlom v Bratislave 
a s kanceláriou v Košiciach, aby mohli získané poznatky a skúsenosti ďalej rozširovať,  aj po očakávanom ukončení zahraničnej podpory. 
Program ETP i Nadácia ETP Slovensko vo svojich aktivitách presadzovali tieto prístupy: 

•	 rozvoj	zručností,	kompetencií	a	kapacít	jednotlivcov	a	organizácií,
•	 participatívne	riešenie	spoločenských	problémov	za	účasti	viacerých	oblastí		spoločnosti,
•	 otváranie	priestoru	na	diskusiu	o	aktuálnych	spoločenských	a	environmentálnych	problémoch	a	alternatívnych	riešeniach,
•	 podpora	účasti	verejnosti	na	rozhodovaní	a	uplatňovanie	kooperatívnych	prístupov		pri	riešení	problémov.	

V roku 1995 začala spolupráca Nadácie ETP Slovensko s World Resource Institute (USA)  na projekte Inštitucionálne nástroje pre 
ochranu ovzdušia na Hornej Nitre, na ktorej sa podieľal ako projektový manažér Marcel Dávid Zajac, ktorý v tíme CpF  pôsobí dodnes. 

V roku 1997 došlo k zmene Nadácie ETP Slovensko na občianske združenie ETP Slovensko, spôsobenej schválením tzv. Mečiarovho 
zákona o nadáciách, ktorý vyvolal veľkú vlnu občianskeho odporu - S.O.S. tretí sektor. Sídlo ETP Slovensko sa presunulo do Košíc, pričom 
kancelária v Bratislave pokračovala vo svojej činnosti. ETP v tomto období plnilo dôležitú úlohu v oblasti grantovej podpory environmen-
tálnych mimovládnych organizácií na Slovensku a dopĺňalo ostatné grantové nadácie,  ako Nadáciu Ekopolis, REC a to hlavne v oblasti 
vzdelávania. 

Popri otázkach životného prostredia sa v rokoch 1996 - 1998 čoraz viac dostávali do popredia témy komunitného rozvoja a zapájania 
občanov do aktivít na miestnej úrovni. V týchto rokoch sme spolu s Nadáciou Ekopolis, Nadáciou otvorenej spoločnosti a ďalšími, inicio-
vali tému komunitných nadácií a boli tiež jedným z autorov štúdie o možnostiach rozvoja komunitných nadácií na Slovensku. 
Počas rokov 1995 - 1998 bolo v rámci programu ETP zrealizovaných 50 vzdelávacích projektov, čo predstavovalo 74 tréningov a semi-
nárov, z ktorých väčšinu realizovali partnerské organizácie s finančným príspevkom ETP. V rámci publikačnej činnosti program podporil 
vydanie šiestich publikácií. 
Tím ETP Slovensko vystupoval v celom procese v dvoch roliach: ako manažér grantov a zároveň ako poskytovateľ technickej pomoci a 
poradenstva pre prijímateľov grantov. ETP Slovensko uskutočnilo všetky kľúčové aktivity programu, ako identifikácia potrieb, hodnotenie 
a analýza dôležitosti uskutočňovanej aktivity, monitoring rozpočtov, vyhľadávanie a spolupráca s vhodnými partnerskými organizáciami, 
zabezpečenie realizácie hodnotiaceho procesu a následných aktivít. 
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V roku 1999 začala naša spolupráca so spoločnosťou  Orange Slovensko, a.s. (v tom čase Globtel, a.s.). Naša spolupráca na začiatku 
spočívala v monitoringu programu Pomôžte pomôcť, v ktorom Globtel, a.s. daroval nemocniciam a sociálnym zariadeniam financie a 
potreboval overiť spôsob ich využitia a prínos. 

V roku 1999 po verejnej výzve spoločnosti Globtel na Stupavskej konferencii, nadviazalo s ňou ETP Slovensko intenzívnejšiu spoluprácu 
a pripravilo pre ňu prvý regionálny otvorený grantový program (OGP). Program bol zameraný na zvyšovanie kvality života v regiónoch 
Slovenska a ETP ho pomáhalo spoločnosti Globtel aj realizovať. Po dôkladných diskusiách o potrebách ľudí v regiónoch, sme uskutočnili 
ako prvý, takýto grantový program financovaný väčšou firmou na Slovensku. Program na podporu regiónov citlivo reagoval na špecifiká 
slovenských krajov. Výnimočnosťou tejto spolupráce bolo, že sa podarilo vytvoriť grantový program, v ktorom aktívne pôsobili osobnosti 
z regiónov, podieľajúce sa na výbere podporených projektov. Z tejto spolupráce sa vyvinul dlhodobý vzťah, ktorý trvá dodnes. 

Otvorenosť, transparentnosť a dostupnosť podpory, ako princípy práce CpF pri tvorbe a realizácií grantových programov sú zabezpečované 
tzv. otvoreným grantovým mechanizmom. Je našou snahou, aby každý grantový program, ktorý navrhujeme,  mal jasne a vopred defino-
vané požiadavky a kritériá podpory. O výbere projektov rozhoduje externá hodnotiaca komisia,  zložená z odborníkov na danú tému. 

Programy, ktoré sme pripravili v spolupráci s Kontom Orange od roku 1999 doteraz, boli zamerané na rôzne oblasti, ako napr. podpora 
mladých ľudí pri organizovaní kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít, podpora aktívnych a tvorivých učiteľov a zmeny prístupu 
k vyučovaniu na základných školách, možnosti „darovať Vianoce“ deťom v nemocniciach, osamelým a starým ľuďom, ľuďom bez domova, 
a pod. 

Do roku 2006 sme v spolupráci s Kontom Orange  pomohli prerozdeliť v podobe grantov takmer 57 miliónov korún,  zrealizovať 25 grant-
ových programov a podporiť 1 732 projektov rôznych subjektov - mimovládnych organizácií, škôl, samospráv či aktívnych jednotlivcov.

V roku 1999 sme spolu s Nadáciou Ekopolis, uspeli vo výberovom konaní Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID) pre 
administráciu trojročného grantového programu Tvoja Zem. Program,  s finančným objemom 3 milióny USD, bol  zameraný na zvyšovanie 
účasti občanov na správe vecí verejných a realizovali sme ho v rokoch 1999 – 2002. USAID je vládna agentúra, ktorá zabezpečuje roz-
vojovú pomoc USA v zahraničí. V rámci spolupráce s Nadáciou Ekopolis a USAID náš tím v zložení : Boris Strečanský, Marcel Dávid Zajac, 
Martina Tvrdoňová a Zuzana Thullnerová, v rokoch 1999 až 2002 realizoval tri podprogramy programu Tvoja Zem: 

1.Program rozvoja komunitnej filantropie, 2.Program zameraný na zmenu postavenia žien v spoločnosti a 3.Program na pod-
poru špeciálnych príležitostí, či invenčných projektov. Udelenými grantmi sme podporili 360 mimovládnych organizácií, celkovou 
sumou 79,6 miliónov korún.

V roku 1999 vznikla v kancelárii v  Bratislave organizačná zložka ETP Slovensko - Centrum pre filantropiu a neziskové aktivity, 
v ktorej pôsobili Boris Strečanský, Marcel Dávid Zajac, Martina Tvrdoňová, Ľuboš Tvrdoň, Zuzana Pavilková a od roku 2000 aj Zuzana 
Thullnerová. Centrum sa postupne profilovalo v oblasti rozvoja filantropie (napr. pôsobilo ako inkubátor pre novovznikajúcu Komunitnú 
nadáciu Bratislava, spolupracovalo s Nadáciou Ekopolis na Programe rozvoja komunitných nadácií, či sa podieľalo na diskusiách o novej 
legislatíve pre neziskové organizácie), ďalej získavania domácich a zahraničných finančných zdrojov pre občianske organizácie (napr. 
program Tvoja Zem), ako aj v realizácii programov spolupráce s firemným prostredím (Globtel, a.s.). 
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V Košiciach,  pod vedením Andreja Šteinera a neskôr Slávky Mačákovej,  sa ETP Slovensko vyprofilovalo ako konzultačno-vzdelávacia 
organizácia, so zameraním na miestny a regionálny rozvoj, podporu marginalizovaných komunít (napr. program Tvoj Spiš) a environ-
mentálny manažment. 

Pretože sa naše aktivity v rámci jednej organizácie začali výraznejšie odlišovať, v roku 2002 dospelo zhromaždenie občianskeho združenia 
ETP Slovensko k rozhodnutiu,  rozdeliť organizáciu na dve časti. Jedna časť si ponechala pôvodnú kontinuitu právnickej osoby a dodnes 
pôsobí pod názvom ETP Slovensko, o.z.,  s podtitulom Centrum pre udržateľný rozvoj. Zameriava sa na regionálny rozvoj, environmen-
tálny manažment, environmentálnu politiku a podporu marginalizovaných komunít na východnom Slovensku, pod vedením Slávky 
Mačákovej. (Viac na www.etp.sk). 

Bratislavská časť ETP (v zložení: Boris Strečanský, Marcel Dávid Zajac a Zuzana Thullnerová) založila v roku 2002 nový právny subjekt 
– Centrum pre filantropiu - ETP n.o., s poslaním rozvíjať filantropiu a občiansku spoločnosť a byť inšpiráciou pre všetkých, ktorí chcú 
finančne i nefinančne pomáhať občianskej spoločnosti.   

V roku 2003 sme začali spolupracovať s konzorciom amerických nadácií Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe (CEE TRUST). 
Cieľom tohto konzorcia je podpora občianskych spoločností v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a 
v Slovinsku. Centrum pre filantropiu vytvorilo konzorcium s Nadáciou Ekopolis a uchádzali sme sa o spoluprácu s CEE Trust-om, na roky 
2003 až 2005.

Boli sme úspešní a náš návrh grantového programu bol podporený sumou 2 milióny dolárov, ktorú sme použili na podporu kľúčových 
neziskových organizácií a na posilnenie ich finančnej a organizačnej stability. CEE Trust nám ako partner poskytol široké možnosti pod-
pory neziskových organizácií (napr. poskytnutím zdrojov do základiny, rozvojom aktivít, ktoré umožnia samofinancovanie neziskovej 
organizácie, či cestovnými grantmi. CpF bolo zodpovedné za tri programy: Filantropia, Program inštitucionálneho posilnenia MNO, 
Obhajoba záujmov tretieho sektora.  

V roku 2003 sme pokračovali v podpore témy komunitných nadácií a zorganizovali sme vzdelávací seminár pre Academy for Educa-
tional Development (AED) v Záhrebe, na tému: Komunitné nadácie, ako ich zakladať a aká je ich rola v miestnom rozvoji. Na základe 
spolupráce s Baltic American Partnership Project (BAPP) sme zorganizovali dve študijné cesty pre aktivistov MNO z Litvy po sloven-
ských komunitných nadáciách. 

V rokoch 2003-2004 sa nám podarilo získať grant od Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe na inštitucionálnu podporu 
organizácie. Vďaka nemu sme mohli investovať do rozvoja našej organizácie a zamestnať nového pracovníka, ktorý posilnil náš tím, ako 
rozvojový konzultant so skúsenosťami z firemného prostredia. Dušana Šemrinca sme oslovili, aby nám pomohol sprofesionalizovať našu 
činnosť a zlepšiť komunikáciu s našimi firemnými partnermi. V tom čase od nás,  do Nadácie Ekopolis,   odišiel Boris Strečanský a Marcel 
Dávid Zajac. Novou riaditeľkou organizácie sa stala Zuzana Thullnerová. 

V júni 2004 sme vyhrali výberové konanie  a stali sa partnerom Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu. Nadácii SPP posky-
tujeme poradenstvo v oblasti výberu tém  a ich spracovanie do grantových programov, pomáhame im účinne a prehľadne administrovať 
grantové programy a podporujeme činnosť nadácie. Do roku 2006 sme pomohli Nadácii SPP zmysluplne darovať 266,7 miliónov korún, 
zrealizovali 15 grantových programov a podporili 702 organizácií, 235 vysokoškolských študentov a 120 jednotlivcov.

V roku 2004 sme reagovali na potreby a otázky MVO a dali sme vypracovať právnu analýzu zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. 
u advokátskej kancelárií DEDÁK & Partner, ktorá odpovedá na otázky týkajúce sa použitia podielu zo zaplatenej dane na osobitné účely. 
Vypracovali sme prehľad korporatívnych nadácií na Slovensku a v spolupráci s časopisom TREND sme v rokoch 2004 a 2005 pripravili 
prehľad TOP 50-tich nadácií Slovenska.
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V roku 2004 sme oslovili Tatra banku, a.s. a prezentovali jej svoje aktivity v oblasti firemného darcovstva a rozvoja neziskového sektora. 
Od roku 2005 spolupracujeme s Nadáciou Tatra banky na jej aktivitách a vedení nadácie. Špecifikom našej spolupráce je, že správcom 
nadácie je človek pôsobiaci v Centre pre filantropiu – Marcel Dávid Zajac. Hlavným cieľom a oblasťou pôsobenia Nadácie Tatra banky je 
vzdelávanie. V roku 2005 podporila Nadácia Tatra banky štyri projekty partnerských organizácií, sumou 620 tisíc korún, zamerané na 
podporu zdravia, vzdelávania a zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt. 

V marci 2004 sme podali žalobu na Krajský úrad v Bratislave.  Dôvodom tohto kroku bolo, že Krajský úrad nás ústne 
upozorňoval, že naša organizácia nemôže prerozdeľovať finančné prostriedky a v rámci svojej činnosti môže poskytovať 
výlučne služby. Zároveň nám odporučil založenie neinvestičného fondu alebo nadácie, ak chceme poskytovať finančné       
prostriedky. Toto odporúčanie bolo pre nás neakceptovateľné. 

Následne začal Krajský úrad kontaktovať našich partnerov a informovať ich, že realizujeme aktivity, na ktoré podľa zákona nemáme 
právo, čo sme vnímali ako spochybnenie našej dôveryhodnosti. Tento krok sme  považovali za neprimeraný zásah do našich práv a podali 
na súd žalobu na Krajský úrad. Súdny spor sme prehrali. Podľa rozhodnutia Krajského súdu túto skutočnosť nie je možné kvalifikovať 
ako nezákonný zásah, pretože Krajský úrad realizoval dohľad v zmysle zákona. Keďže s rozhodnutím súdu sme neboli spokojní, dali sme 
v roku 2005 podanie na Ústavný súd SR. Ten sa podaním odmietol zaoberať, však v širšom odôvodnení uviedol: „Krajský súd celkom 
nevhodným spôsobom popri vyslovení záveru o tom, že nešlo o zásah v zmysle §250v ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, sa zaoberá 
vo svojom rozsudku aj meritom sporu medzi sťažovateľkou (CpF n.o.)  a krajským úradom, pričom vyslovuje závery blízke právnym 
záverom Krajského úradu. Tento postup krajského súdu nie je rozhodujúci a nijakým spôsobom neprejudikuje právne závery, ku ktorým 
eventuálne dospeje miestne a vecne príslušný všeobecný súd v prípade, ak bude podaný návrh na zrušenie organizácie sťažovateľky“. V 
čase trvania súdneho sporu, od februára 2004 do augusta 2005,  sme potrebovali pokračovať v práci s našimi klientmi. Preto sme založili 
Centrum pre filantropiu, občianske združenie, ktoré prerozdeľuje finančné prostriedky v grantovom procese. 
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Alessandro Botticelli zobrazil vo svojom obraze Jar, tri grácie 
– charitky. Charitky ako pôvabné, ľúbezné, láskavé bohyne, 
ktoré ľuďom poskytovali mnohé dobrodenie. Zobrazujú           
dobrodenie, vnímané ako reťaz prechádzajúcu z ruky do ruky. 
Dobrodenie treba dať, prijať a vrátiť. Sú zobrazované vždy v 
trojici držiace sa za ruky, pretože radosťou sa teší kto dáva i ten, 
kto prijíma. Ich priesvitné rúcha symbolizujú, že dobrodenie sa 
nebojí pohľadu a spomienka na dobrodenie nemá zostarnúť.



Rok 2006

Rok 2006 bol pre našu organizáciu dôležitý z hľadiska personálnych zmien. Riaditeľom sa stal Boris Strečanský, ktorý sa do CpF vrátil 
spolu s Marcelom Dávidom Zajacom. Vystriedal tak Zuzanu Thullnerovú, ktorá odišla na materskú dovolenku. Po štyroch rokoch na materskej 
dovolenke a po dvoch deťoch sa k nám vrátila Martina Tvrdoňová. 

Ďakujeme všetkým darcom a partnerom za ich podporu, štedrosť a prejavenú dôveru. Za finančnú podporu v roku 2006 ďakujeme:
TRUST for Civil Society in CEE, Baumitu s.r.o., Tatra banke a.s., Kontu Orange n.f.
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Aktivity CpF v roku 2006

1. Rozvoj firemného darcovstva na Slovensku: spolupráca s Kontom Orange n.f., s Baumitom, s.r.o, Nadáciou SPP 
     a Nadáciou Tatra Banky.

2. Podpora občianskeho aktivizmu na Slovensku: grantový program Obhajoba občianskych záujmov,  realizovaný v spolupráci 
     s Nadáciou Ekopolis.

3. Mobilizácia domácich zdrojov pre občiansku spoločnosť  a  Kampaň za 2% z daní - ĽUDIA ĽUĎOM.

4. Cena za najlepšiu ročníkovú alebo diplomovú prácu na tému Filantropia.

5. Program podpory komunitných nadácií.

6. Použitie 2% podielu zaplatenej dane z príjmov.



Rozvoj firemného darcovstva    

Náš cieľ -  rozvoj firemného darcovstva napĺňame tým, že našim partnerom z  firemného prostredia pomáhame realizovať ich zámery 
v tejto  oblasti. Riadime sa vedomím, že darcovstvo má veľa spôsobov a štýlov, pričom nám je veľmi blízke tzv. rozvojové darcovstvo, 
ktoré je nástrojom pre dosahovanie sociálnych zmien a usiluje sa o dlhodobý a kvalitatívny rast. Pod „kvalitatívnym rastom“ myslíme 
podporu rozvoja – profesionalizáciu  prijímateľov grantov, spoznávanie ich vnútorného potenciálu, učenie sa na základe odovzdávania 
skúseností, rozvoja zručností, schopností, porozumenia či znalostí a tiež ich pôsobenie a aktívne ovplyvňovanie diania vo svojom okolí, 
v prospech občianskej spoločnosti. 

Spolupráca s Kontom Orange

Naša spolupráca so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. / s Kontom Orange,  n.f. je príkladom vzájomne prospešného vzťahu. Centrum 
pre filantropiu pomáha spoločnosti Orange efektívne a zmysluplne realizovať svoje filantropické ciele a napĺňať očakávania svojich klien-
tov, zamestnancov a partnerov. Na druhej strane je pre našu organizáciu táto spolupráca príležitosťou pre vyhľadávanie zaujímavých a 
náročnejších tém a inšpirovanie nášho partnera k ich podpore spôsobom, ktorý obsahuje prvky rozvojového darcovstva. 

Konto Orange,  v spolupráci s našou organizáciou,  poskytuje podporu v podobe otvorených grantových programov, ktoré sú dostupné 
pre širokú verejnosť a nielen pre zopár “vyvolených“. Otvorené grantové programy odrážajú potreby širších vrstiev ľudí na Slovensku a sú 
nastavené tak, aby prinášali kvalitatívne zmeny v kľúčovej  téme. 

V roku 2006 sme spolupracovali pri definovaní, tvorbe a administrovaní ôsmich grantových programov. Sumou vyše 16,6 miliónov korún 
bolo podporených 513 projektov samospráv miest a obcí, mimovládnych organizácií, škôl či aktívnych občanov. 

Tému vzdelávania a aktivít pre voľný čas sme podporili nasledovnými grantovými programami: 

•	 Školy	pre	budúcnosť,	
•	 Lepšie	miesto	pre	život,	
•	 Šanca	pre	talenty,	
•	 Štipendium	pre	znevýhodnených	
•	 Roztočte	to	s	nápadom. 

Na regionálny rozvoj, zvyšovanie kvality života obyvateľov, rozvoj dobrovoľníctva a filantropie bol zameraný Zamestnanecký grantový 
program a program Šanca pre váš región. 

Charitatívny program Darujte Vianoce pomohol ľuďom v hmotnej núdzi a ľuďom nachádzajúcim sa v ťažkej životnej situácii. 

K integrácii znevýhodnených skupín obyvateľstva a vytvorení príležitosti pre ich kultúrne vyžitie napomohol grantový program Kultúra 
bez bariér.
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Na posudzovaní projektov v grantových programoch s nami spolupracovalo 98 posudzovateľov a posudzovateliek: 
Ida Adolfová (projektová manažérka), Vladimír Bahna, (vysokoškolský pedagóg), Juraj Baráth (riaditeľ Slovenskej katolíckej char-
ity), Marína Bartoňová (koordinátorka nízkoprahového klubu), Lenka Bieliková (projektová manažérka), Zuzana Bieliková (projektová 
manažérka), Aurel Bitter (tajomník mládežníckej organizácie), Robo Blaško (konzultant), Zuzana Bohmerová/Palečková (manažérka 
kultúrnej inštitúcie), Lenka Bradňanská (liečebná pedagogička), Monika Budovcová (projektová manažérka), 
Juraj Cocher (riaditeľ agentúry), Eva Csontosová (programová koordinátorka), Ivan Černušák (vysokoškolský pedagóg), Dáša Čiripová 
(redaktorka Divadelného ústavu), Dáša Čúzyová (učiteľka na základnej škole), Marek Dinka (dobrovoľník MVO), Viera Dubačová (riaditeľka 
divadla pre ľudí s mentálnym postihnutím), Petra Ďurišová (projektová manažérka), Rut Erdelyiova (programová riaditeľka nadácie), Dan-
iela Facunová (učiteľka na základnej škole), Ľubor Fedák (manažér), Oľga Feldeková (spisovateľka, publicistka), Michal Frank (novinár), 
Eva Gažová (riaditeľka marketingu), Saša Gojdičová (projektová manažérka), Peter Gonda (analytik), Oxana Grešlíková (zamestnankyňa 
štátnej správy), Peter Guštafík (konzultant), Štefan Hajdu (programový vedúci v MVO), Lívia Haringová (finančná manažérka), Beáta Hirt 
(riaditeľka komunitnej nadácie), Viera Hojnošová (učiteľka na základnej škole), Karol Horváth (spisovateľ, scenárista), Henrieta Cherid 
(vysokoškolská pedagogička), Jana Jakubčiaková (riaditeľka komunitnej nadácie), Jozef Jarina (riaditeľ komunitnej nadácie), Ladislav 
Kerekeš (novinár), Monika Kompaníková (výtvarníčka), Ľubica Konečná (učiteľka na základnej škole), Mariana Kováčová (riaditeľka krí-
zového centra), Ľubica Krištofová (predsedníčka komisie pre vzdelávanie, kultúru a občianske záležitosti), Katarína Križanová (lekárka), 
Martina Kubanová (analytička), Natália Kušnieriková (trénerka, konzultantka), Ľubica Lachká (riaditeľka komunitnej nadácie), Anna 
Lašáková (doktorandka na vysokej škole), Andrea Makišová (zamestnankyňa metodicko-pedagogického centra), Marcela Maslová 
(riaditeľka neziskovej organizácie), Alena Mičicová (riaditeľka neziskovej organizácie), Jozef Mikloško (vysokoškolský pedagóg), Tomáš 
Mikolaj (kultúrny pracovník), Katarína Minárová (riaditeľka komunitnej nadácie), Katarína Minarovičová (projektová koordinátorka), 
Andrej Mock (vysokoškolský pedagóg), Braňo Orgoník (konzultant), Danka Oslicová (projektová manažérka), Pavol Pánik (vysokoškolský 
pedagóg), Kristína Paulenová (projektová manažérka), Martina Paulíková (programová koordinátorka), Mária Pavlendová (učiteľka na 
základnej škole), Alica Petrášová (vysokoškolská pedagogička), Ľubomír Polakovič (predseda mládežníckej organizácie), Zuzana Poláčková 
(konzultantka), Vladislav Rosa (bývalý školský inšpektor), Svetlana Sarkisjanová (dobrovoľníčka v MVO), Apolónia Sejková (program-
ová manažérka), Beáta Sklenárová (liečebná pedagogička), Juraj Smatana (učiteľ na gymnáziu), Gabika Smutná (konzultantka), Silvia 
Sokolová (konzultantka), Petra Strižková (redaktorka), Valéria Szomolai(projektová manažérka), Mária Šeligová (dobrovoľníčka MVO), 
Rudolf Šlosár (vysokoškolský pedagóg), Marek Šoltés (zamestnanec obecného úradu), Anna Šošovicová (pedagogička na základnej um-
eleckej škole), Stanislav Štefan (predseda združenia), Aleš Štesko (tréner a konzultant), Viera Štupáková (predsedníčka združenia), Eva 
Teťaková (programová koordinátorka), Erika Tichá (špeciálna pedagogička), Zuzana Thullnerová (dobrovoľníčka v MVO), Milan Turčan 
(elektroinžinier), Martina Tvrdoňová (projektová manažérka), Imrich Vaško (pedagóg VŠVU), Daniel Vražda (novinár), József Wollent 
(predseda združenia), Marcel Dávid Zajac (programový manažér), Viera Záhorcová (riaditeľka neziskovej organizácie), Mariana Zaturová 
(zamestnankyňa mestského úradu) a Eva Žilineková (vysokoškolská pedagogička, herečka).

Viac informácií o grantoch Konta Orange n.f. nájdete na www.kontoorange.sk.

Spolupráca s Baumitom, s.r.o.

Naša spolupráca trvá od roku 2004, kedy nás riaditeľ spoločnosti oslovil o pomoc pri vypracovaní filantropickej stratégie pre firmu. 
Baumit nám pravidelne poskytuje finančné prostriedky mechanizmom 2 percent dane z príjmov. Vďaka týmto finančným prostriedkom 
realizujeme otvorený grantový program, ktorý na základe stanovených a  verejných kritérií umožňuje zapojiť sa tým, ktorí spĺňajú kritériá 
a ktorých projekt v konkurencii vyberie nezávislá výberová komisia. Naše  partnerstvo si veľmi vážime, pretože forma darovávania pros-
tredníctvom otvoreného grantového programu, napĺňa našu predstavu o forme vhodnej pre firemnú filantropiu.

Program Tu sa nám páči tu chceme žiť pomáha aktívnym ľudom z celého Slovenska, ktorí prispievajú k zlepšeniu prostredia priamo v 
lokalite, regióne, v ktorom žijú. 

Na posudzovaní predložených projektov s nami spolupracovali: 
Zora Pauliniová (odborníčka na občiansku participáciu), Boris Hochel (architekt), Katka Minárová (riaditeľka komunitnej nadácie), Silvia 
Szaboová (pracovníčka ekocentra), Inge Bernátová (konzultantka vidieckeho rozvoja), Michaela Galvánková (konzultantka regionálneho 
rozvoja).
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Spolupráca s Nadáciou SPP

Nadácii SPP poskytujeme od roku 2004 poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáhame jej zabezpečovať proces udeľovania grant-
ov, aby bol prehľadný, efektívny a prezentujeme jej aktivity.

Poslaním Nadácie SPP je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt, zmierňovanie dopadov ťažkých 
životných podmienok na ľudí prostredníctvom pozitívnych, dlhodobých a inovatívnych zmien. 

Prostriedkami podpory mimovládnych organizácií, jednotlivcov, samospráv a ďalších subjektov sú otvorené grantové programy, ktoré 
nadácia sama vytvára a vyhlasuje v oblastiach, ktoré považuje za dôležité a sú v súlade s jej poslaním. Ďalšou formou pomoci je podpora 
partnerských projektov iných organizácií, pri ktorých sa nadácia stotožňuje s verejnoprospešnou ideou projektu a poskytuje financie na 
jeho realizáciu. 

V roku 2006 sme  Nadácii SPP pomohli v  ôsmich grantových programoch podporiť 381 organizácií a jednotlivcov, celkovou sumou 68,7 
miliónov korún. 

Tému rozvoja a podpory vzdelávania sme pomáhali Nadácii SPP podporiť programom Hlavička. Pomáhali sme založiť Klub Hlavičiek,  
ktorý ponúka aktivity pre rozvoj sociálnych a odborných možností štipendistov. 

Téme rozvoja a ochrany kultúrnych hodnôt sa venuje grantový  program Obnovme si svoj dom, ktorý realizujeme s Nadáciou SPP a  v 
spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. V oblasti podpory znevýhodnených skupín obyvateľstva sme pre Nadáciu SPP zrealizovali Program 
Opora. 

V oblasti charitatívnych a filantropických aktivít sme koordinovali:

•	 Zamestnanecký	grantový	program,	
•	 Matchingový	program	Pridáme	sa	(program	na	podporu	verejných	zbierok),	
•	 Program	pre	ľudí	v	núdzi	(program	pre	ekonomicky	a	sociálne	znevýhodnených	ľudí),
•	 Program	Municipality	(podpora	obcí	a	miest),	
•	 Program	podpory	komunít	(program	komunitného	rozvoja).	

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výsledky prispievajú k naplneniu misie nadácie. Partnerské pro-
jekty sú svojím zameraním inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť alebo sú modelovým príkladom vo svojom regióne, ďalej majú 
celospoločenský dosah a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí.  Týmto spôsobom sme pomohli Nadácii SPP podporiť 
83 subjektov, celkovou sumou 61,5 miliónov korún.

Na posudzovaní projektov v grantových programoch s nami spolupracovali: 
Kristína Bartová (doktorantka), Robert Blaško (konzultant), Lenka Bradňanská (liečebná pedagogička), Daniel Bútora (riaditeľ CZŠ a 
gymnázia), Eduard Čonka (konzultant), Rut Erdelyiová (programová riaditeľka nadácie), Monika Grochová (lektorka), Miloš Hubina 
(vysokoškolský pedagóg), Slavomír Krupa (riaditeľ MVO), Martin Menkyna (stredoškolský pedagóg), Alena Očkajová (sociálna pracovníčka), 
Jana Oleárniková (predsedníčka MVO), Apolónia Sejková (programová manažérka), Beáta Sklenárová (liečebná pedagogička), Imro Vaško 
(pedagóg VŠVU) a Jenka Zemanová (PR manažérka).

Viac informácií o grantoch Nadácie SPP nájdete na www.nadaciaspp.sk.
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Spolupráca s Nadáciou Tatra Banky

Nadácii Tatra Banky poskytujeme poradenstvo a administráciu grantových programov. V rámci správy nadácie vypracovávame stratégiu, 
plány a program nadácie, zabezpečujeme vedenie účtovníctva a audit, pripravujeme zasadania správnej rady a vypracovávame všetky 
druhy správ. Administrujeme jej grantové programy od ich vytvorenia, cez vyhlásenie grantových kôl, organizovanie transparentného 
rozhodovacieho procesu, vypracovanie darovacích zmlúv až po monitorovanie podporených aktivít a vyhodnotenie prínosu grantových 
programov. 

Nadácia Tatra banky napĺňa svoje poslanie dvomi spôsobmi:

1. Otvorené grantové programy:

•	 Hlavným	cieľom	a	oblasťou	podpory	je	z	dlhodobého	hľadiska	vzdelávanie.	V	Programe	podpory	kvality	vzdelávania	na		
 vysokých  školách ekonomického zamerania podporuje nadácia zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu. 
•	 Pomáhame	ľuďom,	ktorí	sa	ocitli	v	krízových	situáciách,	t.j.	boli	postihnutí	prírodnou,	spoločenskou	a	civilizačnou	katastrofou		
 -  Program Pomôžeme.
•	 V	ôsmich	samosprávnych	krajoch	Slovenskej	republiky	uzatvárame	trojročný	partnerský	vzťah	s	mimovládnymi,	neziskovými		
 organizáciami, ktoré zastávajú významnú úlohu vo svojej komunite - Program Partnerstvá v regiónoch.

2. Verejné ocenenie  tých, ktorí svojou aktivitou, snahou, nadšením či nadaním dosiahli výrazné výsledky pri  svojej práci. Nadácia 
udeľuje Ceny Nadácie Tatra banky za: 

•	 výnimočnú	diplomovú	prácu	v	oblasti	bankovníctva,		
•	 výnimočnú	diplomovú	prácu	v	oblasti	IT,	
•	 výnimočný	prínos	v	oblasti	umenia.

Špecifickým programom je Štipendijný program podpory postgraduálnych študentov vysokých škôl ekonomického zamerania. Prostred-
níctvom financovania postgraduálneho štúdia na Slovensku alebo štipendijného štúdia v zahraničí umožňuje nadácia ich ďalší rast.
V grantových programoch bolo podporených 59 organizácií a jednotlivcov, sumou 3,8 miliónov korún.

Na posudzovaní projektov v grantových programoch s nami spolupracovali: 
Peter Gonda (ekonomický analytik), Marcela Havrilová (riaditeľka neziskovej organizácie), Jaroslav Juriga (člen rady vysokých škôl), Elena 
Kašiarová (PR manažérka), prof. Vojtech Kollár (rektor univerzity), Michal Mertinyák (člen rady vysokých škôl), Jana Partlová (právnička), 
Andrej Salner (riaditeľ MVO), Silvia Truchanová (manažérka).

Viac informácií o grantoch Nadácie Tatra banky nájdete na www.nadaciatatrabanky.sk.
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Spolupráca s Nadáciou Ekopolis 

Na téme ochrany ľudských a občianskych práv a slobôd sme spolupracovali s Nadáciou Ekopolis v rámci grantového programu Obhajoba 
občianskych záujmov pri Fonde aktívnych občanov.  

Cieľom grantového programu je prispieť k tomu, aby sa slovenská spoločnosť stala spoločnosťou aktívnych a uvedomelých občanov. 
Aby pri hodnotení, rozhodovaní, plánovaní, rozvoji nezanikol hlas občana, hlas „zdola“. Program chce tiež prispieť k tomu, aby bola naša 
spoločnosť demokratická a zároveň spravodlivá – tolerantná ku svojim občanom, i k tým, ktorí predstavujú menšiny, znevýhodnené 
skupiny či menšinové názory. 

Program podporuje mimovládne neziskové organizácie a aktívne skupiny občanov, ktoré pôsobia v oblasti obhajoby občianskych záu-
jmov a sociálnej spravodlivosti. Program bol  podporený z Fondu aktívnych občanov pri Nadácii Ekopolis a z Trustu for Civil Society in 
Central and Eastern Europe. V roku 2006 bolo z neho podporených 13 projektov v celkovej sume 975 500 korún. 

Na posudzovaní prihlásených projektov v grantovom programe s nami spolupracovali: 
Katarína Bartovičová (ekologická aktivistka), Katarína Bošková (PR manažérka nadácie), Tomáš Kamenec (právnik), Zuzana Melišová 
(projektová manažérka), Tono Popovič (hudobník), Juraj Rizman (hovorca mimovládnej organizácie), Apolónia Sejková (projektová 
manažérka).
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Projekt „Mobilizácia domácich zdrojov pre občiansku spoločnosť „ a Kampaň za 2% z daní 
-  „Ľudia Ľuďom”

Súčasťou nášho poslania je aktívne podieľanie sa na vytváraní spravodlivého a motivujúceho právneho a daňového prostredia pre 
darcovstvo a občiansku spoločnosť. Optimálne  právne a daňové podmienky posilňujú občiansku spoločnosť i filantropické správanie. 
S týmto cieľom sme v septembri 2006 uskutočnili  projekt, ktorý podporil Trust for Civil Society in CEE. V rámci neho sme sa v spolu-
práci s 1.Slovenským neziskovým centrom usilovali o zintenzívnenie komunikácie medzi platformami MNO, zameranej na  zlepšovanie 
právneho a daňového rámca pre občiansku spoločnosť. V druhej časti projektu sme monitorovali plánovací procesu eurofondov, v oblasti 
rozvoja kapacít MNO a pripomienkovali sme tvorbu operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia,  z pohľadu rozvoja kapacít 
MNO. (Viac informácií na www.cpf.sk.)  

Začiatkom septembra 2006 ohlásilo Ministerstvo financií SR zámer zrušiť poukazovanie 2% podielu dane z príjmu právnických osôb a 
obmedziť tento mechanizmus pre fyzické osoby,  zvýšením minimálnej výšky poukazovanej čiastky z 20 na 250 korún. Spolu s ďalšími 
organizáciami sme sa zapojili do pripomienkovacieho procesu, čo neskôr vyústilo do Kampane Ľudia Ľuďom. 

Zmyslom nášho angažovania sa v 2% kampani bolo reagovať na predložený návrh zákona, ktorý výrazne obmedzoval možnosť poukázať 
právnickým a fyzickým osobám 2% z daní na dobročinné účely. Cieľom kampane bolo zachovanie pôvodného mechanizmu a rozprúdenie  
celospoločenskej diskusie o podpore dobročinnosti na Slovensku.

Aktivity v rámci  2% kampane - Ľudia Ľuďom:    
   
1. Pripomienkovanie návrhu Ministerstva financií SR. Centrum pre filantropiu sa podieľalo spolu so Sociofórom, 1.SNSC a  

Ekofórom na vypracovaní a predložení hromadnej pripomienky, ktorú do októbra 2006 podporilo na portáli ChangeNet vyše 7  
500 podporovateľov. 

2. Celoslovenská konferencia ĽUDIA ĽUĎOM sa konala 24. októbra 2006 v Bratislave a organizačne ju zabezpečovalo CpF,  v úzkej 
spolupráci s Nadáciou Socia,  Úniou Materských Centier a ďalšími MNO. Zúčastnilo sa jej približne 200 účastníkov z celého 
Slovenska, predovšetkým zástupcov rôznych MNO,  ktorí prijali Výzvu poslancom Národnej rady SR. Na konferencii prebehla 
diskusia so zástupcami všetkých poslaneckých parlamentných klubov v NR SR, ktorá odštartovala celospoločenskú diskusiu 
o podpore dobročinnosti na Slovensku. Výstupom z konferencie bolo osobné doručenie listu 150 poslancom NR SR a oficiálne 
odovzdanie listu predsedovi NR SR Pavlovi Paškovi. List obsahoval výzvu poslancom NR SR, prijatú účastníkmi konferencie a 
pozmeňovací návrh na zmenu návrhu zákona o dani z príjmov. 

3. Vytvorenie webovej stránky kampane www.ludia-ludom.sk, vrátane jej zaregistrovania a účasti na jej tvorbe, obsahu v 
spolupráci so Saskiou Repčíkovou z Únie materských centier. 

4. Týždeň aktivít pre MNO sa uskutočnil od 27. novembra do 1. decembra 2006 na celom Slovensku. Poskytol možnosť prezentovať 
aktivity mimovládnych neziskových organizácií pre verejnosť. Predstavoval sprítomnenie občianskych aktivít vo verejný 
prospech v našich mestách a obciach. Jeho cieľom bolo upozorniť na to, ako aktivity MNO obohacujú spoločnosť.  Sympatizanti 
mali možnosť vyjadriť solidaritu nosením žltej stužky – symbolu kampane.

5. Kniha o 2% z dane bola vytvorená z vyše 90 príbehov, ktoré odzrkadľujú prácu mimovládnych organizácií. Kniha bola odovzdaná 
zástupcom NR SR, v čase schvaľovania novely zákona o dani z príjmov,  ako výpoveď o využívaní 2% na verejnoprospešné 
účely.  

 
Výsledkom kampane bolo, že poslanci na decembrovej schôdzi odhlasovali, že v roku 2007 budú môcť 2 % poukazovať fyzické aj právnické 
osoby v pôvodnom rozsahu. Bohužiaľ  v roku 2008 nebude vďaka návrhu pani poslankyne Kramplovej (HZDS) asignácia možná pre 
účely ochrany životného prostredia a ochrany ľudských práv, čo spolu s ďalšími predstaviteľmi MNO považujeme za nesystémové 
a diskriminujúce.   
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Cena za najlepšiu ročníkovú alebo diplomovú prácu na tému: Filantropia 

Centrum pre filantropiu vyhlásilo v septembri 2006 Prvý ročník súťaže o najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na tému: Filantropia. 
Prostredníctvom súťaže chceme oživiť pojem „filantropia“ medzi mladými ľuďmi a viesť ich k zamysleniu sa nad darcovstvom, ako takým 
a jeho prínose pre život jednotlivcov aj spoločnosti. Súťaž je určená vysokoškolským študentom, ktorých oslovila myšlienka filantropie a 
rozhodli sa túto hodnotu hlbšie preskúmať v teoretickej či praktickej rovine. CpF udelí tri ceny, v hodnote 20 000, 10 000 a 
5 000 korún. Uzávierka predkladania prác bola 31. augusta 2007.

Program podpory komunitných nadácií 

Centrum pre filantropiu sa od svojho vzniku venuje rozvoju komunitných nadácií na Slovensku i vo svete. V rokoch 2002 - 2006 centrum 
spolupracovalo s Nadáciou Ekopolis,  v rámci programu Tvoja Zem a neskôr na programe Filantropia, podporenom Trust for Civil Society a 
nadáciou C.S. Motta. Podstatnou časťou tohto programu bola podpora komunitných nadácií. 

Koncept komunitných nadácií pochádza z USA z 20-tych rokov 20.storočia a od deväťdesiatych rokov sa rozširuje po celom svete. Komu-
nitné nadácie sú najrýchlejšie rozvíjajúcou sa formou organizovanej filantropie v súčasnosti,  v globálnom rozsahu. Vychádza z myšlienky, 
že na to, aby niekto mohol byť darcom, filantropom, nemusí byť milionár či miliardár. Aj ľudia so skromnými prostriedkami môžu byť 
iniciatívni, pomáhať zlepšovať život okolo seba a posilňovať tak dôveru medzi ľuďmi. Na Slovensku vznikla prvá komunitná nadácia v 
roku 1994 v Banskej Bystrici. V rokoch 1999 - 2000 CpF priamo napomáhalo vzniku Komunitnej nadácie Bratislava. Začiatkom roku 2003 
vznikla Asociácia komunitných nadácií, čím sa doplnilo prostredie v oblasti ich inštitucionálnej podpory. V súčasnosti má asociácia 10 
členov.  Medzi jej partnerov patria napr. Konto Orange, Nadácia SPP či Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Poslanie Centra pre filantropiu sa vo vzťahu ku komunitným nadáciám zmenilo po vzniku Asociácie KN, ktorá vytvára štandardy kvality 
a mechanizmy ich dodržiavania. CpF vidí svoju rolu aj naďalej vo vyhľadávaní a sprostredkovaní finančných zdrojov pre inštitucionálny 
rozvoj komunitných nadácií. (Tieto zdroje je stále ťažké získať, na rozdiel od projektových zdrojov.) Taktiež sa venujeme sprostredkovaniu 
skúseností zo Slovenska do zahraničia a opačne. V roku 2006 sme s organizáciou World Learning zo Skopje a Macedónska zorganizovali 
študijnú cestu pre 15 účastníkov z Macedónska na Slovensko, s cieľom podeliť sa s nimi o naše skúsenosti. V rámci tohto podujatia sme 
zorganizovali aj Prvý okrúhly stôl pre zástupcov MNO, firiem a médií na tému filantropie, ktorý sa konal dňa 6. októbra 2006,  v Bratis-
lave. 

Podobne sme v spolupráci s Nadáciou Ekopolis zabezpečovali študijnú cestu pre 15 účastníkov z Ukrajiny na Slovensko, aby sa oboznámili 
s činnosťou a skúsenosťami   komunitných nadácií. V roku 2007 plánujeme ďalšie výmeny z Rumunska a Macedónska. CpF je členom 
Community Philanthropy Initiative v Bruseli, ktorá združuje podporné organizácie pre komunitné nadácie z Európy. Máme tiež zastúpe-
nie v globálnej sieti WINGS-CF, ktorá združuje podporné organizácie pre komunitné nadácie z celého sveta. Expertízu CpF odráža aj fakt, 
že Boris Strečanský je členom Poradného výboru WINGS-CF za región strednej a východnej Európy a Ruska. 
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Centrum pre filantropiu je príjemcom 2 percent z dane 

CpF získalo v roku 2006 z 2 % zaplatenej dane z príjmu sumu 5 753 183 korún.
Všetkým darcom - firmám i jednotlivcom za ich dôveru a štedrosť aj touto cestou ďakujeme. 

Aj vďaka Vám sme mohli zrealizovať nasledovné štyri grantové programy, v ktorých sme podporili 49 organizácií, 11 vysokých škôl a 9 
jednotlivcov : 

a) 2. kolo programu Tu sa nám páči, tu chceme žiť, ktorého cieľom je podpora aktívnych ľudí z celého Slovenska, ktorí chcú prispieť 
k zlepšeniu svojho prostredia priamo v lokalite, regióne, v ktorom žijú. 

b) Program podpory kvality vzdelávania na vysokých školách ekonomického zamerania. 
c) Štipendijný program podpory postgraduálnych študentov vysokých škôl ekonomického zamerania. 
d) Zamestnanecký grantový program. 

Okrem toho sme podporili 15 partnerských projektov iných organizácií a udelili tri ceny.

Získané financie sme použili na verejnoprospešné účely spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z., § 50. 
Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na všetkých podporených partnerov a ich aktivity.

V roku 2006 bolo z tohto finančného zdroja použitých celkovo 5 045 508 korún. Z toho 4 591 009 korún sme použili  na verejnoprospešné 
aktivity partnerských projektov iných organizácií a 454 499 korún tvorili administratívne náklady Centra pre filantropiu, ako kancelárske 
potreby, cestovné náklady, komunikačné a poštovné náklady, nájom, mzdy a odvody, auditorské a právne služby.
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Prehľad projektov podporených v roku 2006 

V grantovom programe Tu sa nám páči, tu chceme žiť bolo podporených 11 verejnoprospešných projektov, 
celkovou sumou 500 tisíc korún. 

V grantovom programe podpory kvality vzdelávania na vysokých školách ekonomického zamerania bolo pod-
porených 11 projektov vysokých škôl, celkovou sumou 1 375 491 korún: 
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Predkladateľ Názov projektu Projekt podporený sumou
1.     Obec Badaň Vdýchnime život starým studniam 50 000 Sk

2.     Ing. Martina Brodzianska Detský svet 49 400 Sk

3.     DUK - Detvianska umelecká kolónia Tu sa nám páči 50 000 Sk

4.     Obec Brdárka Turistická vyhliadková veža 50 000 Sk

5.     Občianske zduženie Valgata Putovanie rozprávkou 48 800 Sk

6.     Nadácia Dubnické opálové bane Informačné stredisko Dubník 40 000 Sk

7.     Otília Paulíková Obnova drevenej zvoničky v obci Lipník 43 800 Sk

8.     Vydra - vidiecka rozvojová aktivita Chlebová pec vo Vydrov 46 700 Sk

9.     Občianske združenie PreHradište Hradištská Lačnovka 41 300 Sk

10.   Enviroklub GAB Senec Enviróza 50 000 Sk

11.   Lokálny klub rómskych žien Sereď Vybudovanie ihriska 30 000 Sk

Predkladateľ Názov projektu Projekt podporený sumou
1.     Ekonomická univerzita, Podnikovohospodárska fakulta Empirická ekonómia pre predmet Mikroekonómia    29 000 Sk 

2.     Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Nácvik znalostí z marketingu a manažmentu prostredníctvom 
počítačovej simulácie

105 600 Sk 

3.     Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej 
informatiky, Katedra aplikovanej informatiky

Multimediálne prezentácie na skvalitnenie vzdelávania 106 000 Sk

4.     Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných 
vzťahov, Katedra diplomacie a medzinárodných vzťaho

Medzinárodné hospodárske vzťahy    44 391 Sk

5.     Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového 
manažmentu, Katedra informačného manažmentu

Obstaranie softvéru pre výuku odborných predmetov 
využiteľných v malých a stredných podnikoch

130 000 Sk 

6.     Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta manažmentu, 
Katedra informačných systémov

Kvantitatívne metódy v manažmente s podporou systému SAS 200 000 Sk

7.     Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej 
informatiky, Katedra štatistiky

Skvalitnenie výučby a aplikácie štatistiky v ekonomickej praxi 197 500 Sk 

8.     Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, 
Katedra služieb a cestovného ruchu

Prepojenie pedagogického procesu s praxou 175 000 Sk 

9.     Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave Program podpory vzdelávania pedagógov aj študentov 110 000 Sk

10.   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická 
fakulta, Katedra regionálneho rozvoja verejnej správy

Počítačové vybavenie Centra regionalistiky a verejnej správy    80 000 Sk

11.   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická 
fakulta, Katedra Odbornej jazykovej komunikácie

Implementácia systému UNIcert do výučby odbornej angličtiny 198 000 Sk 
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V štipendijnom programe podpory postgraduálnych študentov vysokých škôl ekonomického zamerania bolo 
podporených šesť študentov, celkovou sumou 700 000 korún: 

Cenu Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti bankovníctva v hodnote 50 tisíc korún získala Ing. Nadežda 
Stanová. Rovnakú finančnú cenu získal aj prof. Ing. Oto Sobek, CSc, vedúci diplomovej práce.

Cenu Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT v hodnote 50 tisíc korún získal Ing. Ľubomír Majtás. Rovnaká 
suma bola darovaná vedúcemu diplomovej práce Ing. Romanovi Filkornovi. Sumu 5 tisíc korún získal prof. RNDr. Molnár Ľudovít, DrSc a 
Doc. Ing. Kotočová Margaréta členovia hodnotiacej komisie.
 

  

Meno študenta Podporený sumou Študuje
1.  Jozef Ristvej z Martina 100 000 Sk študuje na Žilinskej univerzite, na fakulte špeciálneho 

inžinierstva, katedre krízového manažmentu, odbor: Krízový 
manažment,  2. ročník

2.  Martina Fifeková z Bratislavy 100 000 Sk študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na obchodnej 
fakulte, odbor: Svetová ekonomika, 1. ročník

3. Magdaléna Fereňáková, rod. Karchová z Baškoviec 100 000 Sk študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Podnikovohos-
podársku fakultu v Košiciach, odbor: Ekonomika a manažment 
podniku, 1. ročník. 

4. Hana Zach z Nitry 200 000 Sk študuje na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, na 
fakulte ekonomiky a manažmentu, katedre štatistiky a operačného 
výskumu, odbor: Odvetvové a prierezové ekonomiky, 2. ročník.

5.  Miroslav Baťka z Detvy 100 000 Sk študuje na Žilinskej univerzite, na fakulte prevádzky a ekonomiky 
dopravy a spojov, katedre spojov, odbor: Dopravná a spojová 
technológia, 2. ročník. 

6.  Monika Makanová z Banskej Bystrice 100 000 Sk študuje na Univerzite Mateja Bela, na ekonomickej fakulte, 
odbor: Verejná ekonomika a služby, 1.ročník. 



V Zamestnaneckom grantovom programe bolo podporených 26 verejnoprospešných projektov/ aktivít,       
celkovou sumou 990 640 korún: 
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Predkladateľ Názov projektu Projekt podporený sumou
1.  Občianske združenie Doména v  Liptovskom Hrádoku 

projekt predložila: Zuzana Vlčková
Oddychové a športové centrum 14 800 Sk 

2.  Športový klub telesne postihnutých vozíčkarov v Nitre 
projekt predložil: Ing. Jaroslav Packa

Financovanie aktivít lukostreleckého oddielu v roku 2006 40 000 Sk 

3.  Občianske združenie Haliganda v Košiciach 
projekt predložila: Ing. Petra Kasanická

Materské centrum Haliganda 40 000 Sk 

4.  Združenie Strom v Košiciach
projekt predložil: Norbert Oravec

Letná časť 15.ročníka seminára Malynár a 19.ročníka seminára 
Matik

40 000 Sk 

5.  Občianske združenie Stálica rodičov a detí pri MŠ Stálicová 2 v 
Bratislave, projekt predložila: Magdaléna Lapšanská

Vybavenie telocvične v MŠ cvičebnými pomôckami 38 598 Sk 

6.  SANUS, nadácia preventívnej medicíny v Bratislave 
projekt predložila: Antónia Piringerová

Zakúpenie prístroja EKG holter so 48 hod. záznamníkom 40 000 Sk 

7.  Rodičovské združenie pri ZŠ Gabčíkovo 
projekt predložil: Ing. Alexander Oross

Zriadenie učebne pre Daltonský spôsob vyučovania 40 000 Sk 

8.  Rodičovské združenie pri MŠ Pezinok 
projekt predložila: Ľubica Kostolanská

Detská záhrada snov 40 000 Sk 

9.  Záujmové združenie žien FENESTRA Košice 
projekt predložila: Zora Kiebelová

Informačná web stránka pre deti ktoré zažívajú domáce násilie 40 000 Sk

10.  Združenie na pomoc mentálne a telesne postihnutým v 
Kežmarku, projekt predložila: PhDr. Terézia Semaňáková

Pomoc v živote 40 000 Sk

11.  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Bratislave 
projekt predložil: Roman Žabka

Rozvoj priestorovej orientácie a samostatného pohybu zrakovo 
postihnutých, ako základ opätovnej integrácie do spoločnosti

40 000 Sk

12.  Cirkevná základná škola Narnia v Bratislave 
projekt predložila: Ingrida Čapkovičová

Integrované vyučovanie angličtiny na 1.stupni 38 234 Sk 

13.  F dance Center v Bratislave 
projekt predložila: Zuzana Vojtušová

F dance Center 40 000 Sk

14.  Materské centrum Senecké slniečko v Senci 
projekt predložil: Zdenko Škvarka

Aj malé slniečko je slniečko v sieti 28 200 Sk 

15. Púpava - pedagogicko-psychologické služby, n.o. v Bratislave 
projekt predložila: RNDr. Tatiana Matejovičová

Zem nepatrí nám, my patríme zemi 40 000 Sk

16.  Pro Nobis Čemerné Vranov nad Topľou 
projekt predložila: Ing. Anna Diľová

Detský tábor 2006 40 000 Sk

17.  Plavecký oddiel Klubu telesnej výchovy UMB Banská 
Bystrica, projekt predložila: Adriana Havettová

Banskobystrický pohár 38 500 Sk

18.  Nemocnica s poliklinikou Trenčín 
projekt predložila: Kamila Rozvadská

Pacientský monitor ICARD M 40 000 Sk

19.  Aikido Klub Bratislava 
projekt predložil: Peter Kopriva

Letné sústredenie Aikido 40 000 Sk

20.  Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina v 
Bratislave,  projekt predložila: Martina Dedíková

Podpora pravidelnej a výjazdovej činnosti mládežníckeho tímu 40 000 Sk

21.  Občianske združenie HABARKA rodičov a detí pri MŠ 
projekt predložila: Ingrid Lieskovská

Čimov svadobný deň 40 000 Sk

22.  Základná škola v Bratislave 
projekt predložila: Mária Hutyrová

Expedícia do zlatého mesta Banskej Štiavnice 33 000 Sk

23.  Aplikovaná Scholastika, n.o. v Bratislave 
projekt predložila: Mgr. Terézia Forišová

Čítame a učíme sa s radosťou 40 000 Sk

24.  INFOBLIND, občianske združenie v Bratislave 
projekt predložil: Ing. Juraj Drusc

Zlepšenie knižnice digitálnych kníh pre nevidiacich na internete 39 308 Sk

25.  EFFETA Stredisko Sv. Františka Saleského v Nitre 
projekt predložila:Martina Lednická

Aj my chceme žiť doma 40 000 Sk

26.  Diador v Bratislave 
projekt predložila: Silvia Lenčešová

Letný liečebno-rekondičný pobyt 40 000 Sk
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Partnerské projekty iných organizácií:. 

V grantovom programe Obhajoba občianskych záujmov pri  Fonde aktívnych občanov bolo podporených 13 
projektov, ktoré udelila Nadácia Ekopolis, v spolupráci s CpF: 

Predkladateľ Názov projektu Projekt podporený sumou
1.     Junior Achievement Slovensko Manažérske hry - letný semester 2005/2006 107 000 Sk 

2.     Združenie rodičov pri základnej umeleckej škole v Prievidzi 60.ročník festivalu zborového spevu v Llangollene, Wales, Veľká Británia      5 000 Sk

3.     Autistické centrum Andreas n.o. Vybudovanie keramickej dielne ako súčasti projektu vybudovania 
prvého autistického centra na Slovensku

     5 000 Sk

4.     Neinvestičný fond EUROMED 5.deň detskej chirurgie      5 000 Sk

5.     Haasart, občianske združenie 1.rodinný medzinárodný festival Červený traktor      3 000 Sk

6.     Hádzanársky oddiel TJ Slovan Modra Medzinárodný mládežnícky turnaj v kategórii starších žiakov     10 000 Sk

7.     Rád klarisiek kapucínok na Slovensku Rekonštrukcia Domu sv. rodiny v Kopernici     10 000 Sk

8.     Proti prúdu, občianske združenie Svetový pohár bezdomovcov vo futbale     30 000 Sk

9.     EMANUEL, občianske združenie Detský tábor 2006      5 000 Sk

10.   Patrik Španko Jazzovinky      5 000 Sk

11.   Futbalový klub FC Rohožník Vybudovanie centrálneho závlahového zariadenia ihriska    20 000 Sk

12.   Základná škola Rohožník Pohybovo-oddychovo areál      5 000 Sk

13.   Športový klub Cementáreň Lietavská Lúčka Zelená lúčanskému futbalu   50 000 Sk

14.   Krízové stredisko DÚHA Vybudovanie oddychovej zóny v Krízovom stredisku DÚHA   10 000 Sk

15.   Nové ľudstvo, občianske združenie Pomoc pre Fontem     80 000 Sk

Predkladateľ Názov projektu Projekt podporený sumou
1.     Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ Presadzovanie záujmov občanov v novom územnom pláne Bratislavy    30 000 Sk 

2.     VOKA, Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity Cena za podporu miestnej demokracie – súťaž O ľuďoch s ľuďmi, 
uvedenie súťaže na Slovensku

   50 000 Sk 

3.     Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a 
krajiny – MV SZOPK

Bratislava - nahlas po 20 rokoch    30 000 Sk 

4.     OZ Nádej pre Sad Janka Lesík Krasovského – vyhlásenie Územia chráneného občanmi    30 000 Sk 

5.     OZ SOSNA Stop uránu na Jahodnej    30 000 Sk 

6.     Priatelia Zeme – CEPA Účasť zástupcov MVO na kontrole fondov EÚ    96 000 Sk 

7.     Nadácia Charty 77 Občianska poradňa 150 000 Sk

8.     OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa Pokračovanie a zachovanie potenciálu UCHO    77 000 Sk 

9.     Spoločnosť priateľov Slatinky Verejnoprospešné stavby nie sú zadarmo 144 650 Sk

10.   OZ TATRY Na skládky nie sme krátki!    73 000 Sk 

11.   OZ  Pre  Prírodu Ginko   35 850 Sk

12.     Bratislavské regionálne ochranárske združenie Bratislavský lesopark – príroda pre ľudí, ľudia pre prírodu   81 000 Sk

13.     VLK Východné Karpaty Regionálna ruleta 148 000 Sk
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Súvaha v tis. Sk
 Aktíva Stav k 31.12.2006

Nehmotný investičný majetok 42

Oprávky k nehmotný investičný majetok 0

Hmotný investičný majetok 353

Oprávky k hmotnému investičnému majetku -53

Finančné investície 0

Stále aktíva spolu 342

Zásoby 0

Pohľadávky 1241

Bankové účty 3994

Prechodné účty aktívne 36

Obežné aktíva spolu 5241

Aktíva celkom 5583

Pasíva Stav k 31.12.2006

Základné imanie 2

Fondy organizácie 2394

Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 29

Vlastné zdroje spolu 2425

Rezervy 0

Dlhodobé záväzky 0

Záväzky z obchodného styku 414

Bankové výpomoci a pôžičky 0

Výnosy budúcich období 2744

Cudzie zdroje spolu 3158

Pasíva celkom   5583

Príjmy   v tis. Sk

Prijaté príspevky 2 % v roku 2005 (prenos do roku 2006), garanty od nadácií 4226

Služby 285

Úroky 42

Prijaté príspevky 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu v roku 2006 5 045

Finančné investície 0

Výdavky  v tis. Sk

Materiálové nákupy 323

Cestovné 220

Náklady na reprezentáciu 65

Služby 275

Iné služby 2450

Nájomné 240

Komunikačné náklady 177

Poštovné, kopírovanie 218

Mzdové náklady 461

Odpisy HIM 30

Bankové poplatky 69

Poskytnuté granty 5036

Výdavky celkom 9563

Hospodársky výsledok 35

Výsledovka za rok 2006 v tis. Sk 

Príjem 9598

Výdaj 9563

hospodársky výsledok / zisk 35
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Štruktúra príjmov za rok 2006

Štruktúra výdavkov za rok 2006

2% zaplatenej
dane z príjmov:

53%

Od partnerov
za poskytnuté
služby:
32%

Granty od
nadácií:
15%

Poskytnuté
granty:

53%

Programové
výdavky:
28%

Réžijné
náklady:
19%





Pomôžeme Vám na ceste za filantropiou:
Centrum pre filantropiu n.o.
Kozia 11, 811 03 Bratislava
www.cpf.sk

tel: 02/ 5464 6482
mobil: 0903/ 403 362  - riaditeľ
email: strecansky@changenet.sk

Darcom ponúkame 

Darcovstvo nemusí byť len o súcite, ako sa to 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. 

Darcom poradíme, ako darovať efektívne, užitočne 
a spravodlivo. Spojením našich skúseností, poznat-
kov z úspešných projektoch 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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