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nepotrebuje žiadny zásadný kontext a podmienky, ale dobrú vôľu.“ 
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prehľad poskytnutých grantov podporených v roku 2007 

2



Príhovor riaditeľa
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Milí priatelia,

dostáva sa Vám do rúk výročná správa Centra pre filantropiu, n. o., 
za rok 2007. Uplynulý rok bol pre nás rokom kontinuity i rozvoja 
nových aktivít a programov. Chcem touto cestou poďakovať 
všetkým našim partnerom, spolupracovníkom, sympatizantom i 
dobrovoľníkom za podporu našej organizácie.

Darilo sa nám pokračovať v spolupráci s firmami a firemnými 
nadáciami pri poskytovaní grantov a podpory v oblastiach charity, 
kultúry, regionálneho rozvoja, vzdelávania, ľudských a občianskych 
práv a v podpore znevýhodnených skupín obyvateľov. V roku 2007 
sme pomohli pri realizácii 25 grantových programov. V ich rámci 
sme pomohli podporiť 1070 veľkých i malých verejnoprospešných 
projektov z celého Slovenska, na ktorých sa podieľali mimovládne 
organizácie, obce, školy či iniciatívni občania, v hodnote 174,9 mil. 
Sk. Na posudzovaní projektov sa podieľalo 189 externých 
posudzovateľov, odborníkov v posudzovanej oblasti. 

Okrem úspešne zrealizovaných grantových programov sa nám 
podarilo rozvinúť aktivity v oblasti reflexie a osvety o filantropickej 
činnosti a občianskej spoločnosti. Vyhlásili sme 1. ročník Ceny za 
najlepšiu študentskú prácu na tému filantropia, do ktorej sa 
prihlásilo sedem študentských diplomových alebo ročníkových 
prác.

  

V spolupráci s kolegami z Čiech, Maďarska a Poľska sme sa zapojili 
do výskumného projektu „My a oni alebo spolu?“, ktorý sa v podobe 
rozhovorov s aktérmi z prostredia mimovládnych organizácií (MNO) 
zaoberal vzťahom štátu a MNO. Zorganizovali sme tri študijné cesty 
po Slovensku zamerané na štúdium komunitných nadácií pre 
účastníkov z Ukrajiny, Macedónska a Moldavska, pokračovali sme v 
sledovaní a ovplyvňovaní diskusie ohľadom 2 % z dane, ako aj 
spolkového zákona, ktorého nový návrh z Ministerstva vnútra SR 
koncom roka rozvíril spoločenské dianie. 

Posilnili sme sa aj na organizačnej úrovni. Redizajnovali sme 
webstránku, presťahovali sme sa do vyhovujúcejších priestorov na 
Koziu ulicu č. 11 a nadviazali vzťahy s novými spolupracovníkmi – 
koordinátormi či externými posudzovateľmi. Podarilo sa nám 
stabilizovať organizáciu aj z finančného hľadiska, väčšinu našej 
činnosti dnes realizujeme z domácich zdrojov. 

Budeme radi, ak Vás niečo z našich aktivít osloví či zaujme, a 
budeme povďační za každý dobrý námet, ako zlepšiť našu činnosť. 

Boris Strečanský,
         riaditeľ 

Peter Veverka - Projekt Čango



Centrum pre filantropiu, n. o. (CpF), vzniklo v 
auguste 2002 ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne 
prospešné služby podľa zákona č. 213/1997. 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. 

V apríli 2007 sme podali návrh na zápis zmien do registra 
neziskových organizácií vzhľadom na zmenu sídla. Zároveň sme 
konzultovali zmeny našich stanov. Keďže príslušná pracovníčka 
krajského úradu navrhovala úpravy, ktoré boli pre nás neprijateľné, 
rozhodli sme sa odložiť zmenu stanov na rok 2008 a osloviť 
právnika, ktorý by nás v konaní s krajským úradom zastupoval.

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

V našej práci sa usilujeme napĺňať niektoré štandardy a 
hodnoty, ktoré sú dôležité pre našu identitu. Sú obsiahnuté v 
našich základných dokumentoch, ako aj v komunikácii o Centre pre 
filantropiu smerom k verejnosti. Vzhľadom na permanentný proces 
vnútornej diskusie o poslaní a napĺňaní poslania ich uvádzame aj v 
tejto výročnej správe s cieľom vytvoriť východisko na porovnanie so 
skutočnosťou.

Výťah zo štatútu organizácie:
„Účelom tejto neziskovej organizácie je svojou vlastnou 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 solidarity a porozumenia medzi občanmi 
navzájom i medzi verejným a súkromným sektorom, podporovať 
myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť 
občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu. Nezisková 
organizácia chce svojou činnosťou a programami napĺňať ideály 
občianskej spoločnosti, ľudských a občianskych práv, udržateľného 
rozvoja a rešpektovať princípy pluralizmu, slobody a demokracie.“

Poslanie a ciele
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Štandardy, ktorými sa riadime:
�Transparentnosť poskytovania grantov. Vopred sú 
zverejnené ciele, podmienky a kritériá výberu projektov a do súťaže 
o podporu sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto spĺňa  kritériá 
oprávnenosti. O výsledkoch posudzovania informujeme nielen 
uchádzačov, ale aj verejnosť. Zverejňujeme mená posudzovateľov 
projektov. 
�Dostupnosť pre záujemcov o podporu z rôznych sociálnych 
skupín z rôznych regiónov Slovenska. Návrhy projektov 
konzultujeme osobne, mailom alebo telefonicky, a snažíme sa tak 
pomôcť uchádzačom zvýšiť ich šance v grantovej súťaži.
�Otvorenosť. Grantové programy navrhujeme a realizujeme 
ako otvorené. Oprávnenými žiadateľmi sú široké okruhy žiadateľov. 

Hodnoty, v ktoré veríme:
�Solidarita. Medzigeneračná, medziskupinová i globálna 
solidarita je pre nás dôležitá. Je vyjadrením prosociálneho 
správania sa a záujmu o druhých. Pojem bol a je devalvovaný 
politickou (v minulosti komunistickou), často falošnou  rétorikou, 
jeho nezdeformovaný obsah je platný dodnes.
�Sociálna zmena. Aj keď naše programy často dosahujú zmeny 
na úrovni jednotlivca alebo skupiny, zmeny na sociálnej úrovni sú 
asi najambicióznejšími. Preto oceňujeme odvahu tých, ktorí sa o ne 
usilujú, a to v duchu humanizmu, tolerancie, kultúrnosti a 
nenásilia.
�Aktívny občan. Hodnotu aktívneho občianstva a iniciatívnosti 
vnímame ako veľmi dôležitú pre zdravie našej spoločnosti.
�Podpora lídrov. Aj keď večný spor medzi kolektívnym a 
individuálnym nemá jasné riešenie, v občianskom kontexte 
vnímame ako podstatnú rolu osobného príkladu a odvahy byť 
lídrom. Táto hodnota otvára aj otázku charakteristík skutočného 
líderstva na rozdiel od celebritného líderstva, ako je prezentované v 
dnešných médiách.
�Počúvanie slabších a znevýhodnených. Chceme, aby naše 
programy boli citlivé aj voči volaniam slabších a znevýhodnených, 
ktorí nemali v živote šťastie ako tí zdravší a bohatší. 

V zmysle našich hodnôt sa snažíme informovať o našich aktivitách 
verejnosť. Ako mimovládna nezisková organizácia sa vyjadrujeme 
k niektorým spoločenským otázkam týkajúcich sa občianskej 
spoločnosti, filantropie a životného prostredia. V priebehu roka 
2007 bolo spomenuté naše meno v celoslovenskej tlači 45 krát.



V roku 2007 u nás pracovalo 12 osôb a 189 externých 
posudzovateľov a posudzovateliek, ktorí hodnotili projekty 
predložené do 25 grantových programov. Členovia Správnej rady, 
pracovníci ani posudzovatelia grantových programov nemajú 
žiaden benefit z finančných darov, ktoré regrantujeme.

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

Riaditeľ
�Mgr. Boris Strečanský 

Pracovníčky/pracovník
�Mgr. Dávid Marcel Zajac, senior programový manažér
�Mgr. Martina Tvrdoňová, senior programová manažérka, od 
mája 2007 na materskej dovolenke
�Mgr. Zuzana Thullnerová, senior programová manažérka
�Mgr. Lucia Gregorová, programová manažérka 
�Mgr. Milica Danková, programová manažérka 
�Erika Škultétyová, junior programová manažérka 
�Mgr. Monika Lacková, junior programová manažérka 
�Lucia Kyselová, programová asistentka
�Mgr. Katarína Balanová, office manažérka a programová 
asistentka
�Mária Marsovská, office manažérka 

V časti Aktivity realizované v roku 2007 sú uvedené krátke profesijné 
životopisy ľudí, ktorí na aktivitách pracujú.

Externé spolupracovníčky
Zuzana Kiňová, Zuzana Kompišová, Zuzana Kravjarová, Eva Meravá, 
Dana Pavlovičová, Jana Marková, Silvia Tomusová

Ľudia
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Naši pravidelní dodávatelia služieb
�EUROIT, s. r. o. – pomáha nám s webstránkou, t. j. hostuje 
doménu, ponúka redakčný systém WEBMIN, ktorý je určený na 
administráciu internetovej stránky, a pomáha nám s printovým 
dizajnom tlačených publikácií
�ChangeNet – poskytuje nám adresy elektronickej pošty a 
registráciu domén webstránok
�Interaudit Toloľčany, s. r. o.  – robí nám účtovníctvo a 
mzdovú agendu
�PACI – Mgr. Pavol Cibulka – podpora pri údržbe technického 
vybavenia a pri iných kancelárskych službách
�Regina - Ing. Pavol Regina – on-line obchod na nákup 
kancelárskych potrieb
�SimplyCom, s. r. o. – stará sa nám o počítače, počítačovú sieť



A. Rozvoj firemného darcovstva na Slovensku 
poskytovaním služieb firemným darcom
1. Spolupráca s Kontom Orange, n. f. 
2. Spolupráca so spoločnosťou Baumit, s. r. o. 
3. Spolupráca s Nadáciou SPP 
4. Spolupráca s Nadáciou Tatra banky
5. Spolupráca s Nadáciou Ekopolis

B. Aktivity zvyšujúce osvetu o kultúre darcovstva na 
Slovensku
6. Cena za najlepšiu ročníkovú alebo diplomovú 

prácu na tému filantropia
7. Medzinárodný výskumný projekt o vzťahu 

štátu a mimovládnych organizácií v krajinách V4 
realizovaný v spolupráci so Sasakawa Peace 
Foundation

8. Zdieľanie skúseností z rozvoja komunitných 
nadácií na Slovensku

9. Kampaň k návrhu zákona o spolkoch
10. Mobilizácia domácich zdrojov pre občiansku 

spoločnosť - dozvuky kampane za zachovanie 2 % 
Ľudia ľuďom

11. Vznik Aliancie platforiem
12. Rebríček najväčších nadácií v TOP Trend 2007

Ďakujeme všetkým darcom a partnerom za ich podporu, štedrosť a 
prejavenú dôveru. Za finančnú podporu v roku 2007 ďakujeme:

Aktivity realizované v roku 2007
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Veríme v pomoc a podporu ľudí, preto sa snažíme podporovať ľudí 
nielen finančne, ale aj poskytovaním nefinančnej podpory. Už 5 
rokov sprostredkovávame darovanie oblečenia, ktoré spoločnosť 
Orange Slovensko používa pri natáčaní televíznych reklám, a iného 
secondhandového oblečenia od ľudí. Tento rok sme darovali obuv 
deťom z Návratu, detské a dámske oblečenie mnohodetným 
rodinám v Lozorne a Košiciach, krízovému centru Slniečko v 
Štitároch, Krajskej organizácii rómskych iniciatív – KARI v Banskej 
Bystrici, Slovenskej katolíckej charite a Slovenskému červenému 
krížu.

Plány do roku 2008

Roku 2008 by sme chceli začať spoluprácu so spoločnosťou Siemens, 
s. r. o. Tiež sme začali pripravovať podklady na verejnú výzvu na 
spoluprácu s neinvestičným fondom EkoFond, n. f. Máme v pláne 
podporiť občiansku odvahu vo vlastnom grantovom programe alebo 
prostredníctvom ceny.
Budeme realizovať projekt Efektívne súkromné darcovstvo. Projekt je 
podporovaný programom Europe for Citizens. Jeho hlavným cieľom 
je podporiť dialóg medzi súkromnými darcami a neziskovými 
organizáciami, a prispieť tak k lepšiemu porozumeniu pre to, čo sa 
nazýva efektivita v darcovstve, poukázať na dobrú prax a 
skúsenosti v tejto oblasti. Ďalšími cieľmi je identifikovať nové 
postupy v mobilizácii domácich súkromných zdrojov pre občiansku 
spoločnosť a neziskové organizácie v krajinách, ktoré participujú na 
projekte – v Česku, na Slovensku, v Rumunsku a Bulharsku.

V grantových programoch sme finančne podporili:

2007

2008

·Baumit, s. r. o.,
·Konto Orange, n. f.,
·Nadácia Ekopolis, 
·Sasakawa Peace Foundation,

·Tatra banka, a. s.,
·The World Bank, 
·TRUST for Civil Society in CEE.



Téme firemného darcovstva venujeme pomerne veľkú časť 
nášho času. V spolupráci s našimi partnermi spoločne realizujeme 
rôzne verejnoprospešné aktivity. Firemná filantropia je jedným zo 
spôsobov prepájania podnikateľskej sféry so širšími potrebami 
spoločnosti. Ide o dobrovoľnú angažovanosť podnikateľského 
subjektu vo verejne prospešných projektoch s cieľom podporovať 
rozvoj komunity, v ktorej pôsobí. V konečnom dôsledky by malo ísť 
o aktivity nad rámec komerčnej činnosti firmy. Aj keď prax v tejto 
oblasti je veľmi rôznorodá, cez vzájomnú spoluprácu s našimi 
partnermi sa snažíme hľadať cestu medzi tradičným darcovstvom – 
charitou, a modernejšími podobami darcovstva – ktoré môžeme 
nazvať filantropiou. 

Rozvoj firemného darcovstva na Slovensku 
poskytovaním služieb firemným darcom
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Hlavný rozdiel vidíme v očakávanom efekte daru: ak v charite ide o 
odstránenie okamžitého utrpenia, bolesti a naplnenie akútnej 
potreby, v prípade filantropie ide o riešenia na úrovni sociálnej 
zmeny. Obe formy vnímame ako potrebné.

Filantropické darcovstvo hľadá umiestnenie svojich prostriedkov 
racionálnym spôsobom, zvažuje, hodnotí, učí sa a prehodnocuje. 
Snaží sa minimalizovať náhodnosť a podporuje riešenia, ktoré idú 
ku koreňom problému. Preto filantropické darcovstvo, ktorému sa 
snažíme prioritne venovať, investuje svoje zdroje do tém cielene a 
dlhodobo.

Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia, Ipeľská únia – Projekt Turisticko-náučný chodník Ramsarskou lokalitou Poiplie 



S Kontom Orange spolupracujeme od jeho vzniku. Spoločne 
sa snažíme napĺňať cieľ, ktorým je realizácia filantropických aktivít 
smerujúcich k riešeniu problémov rôznych skupín spoločnosti. 
Spoločnú pomoc realizujeme prostredníctvom otvorených 
grantových programov, ktoré sa zameriavajú najmä na deficitné 
oblasti našej spoločnosti. Konto Orange je darcom, ktorý sa snaží 
dávať transparentne, zmysluplne a najmä systémovo. Jeho 
prioritami sú oblasť vzdelávania a voľnočasových aktivít, regionálny 
rozvoj a minoritné, znevýhodnené skupiny obyvateľstva. 

Rozvoj a podpora vzdelávania
Vzdelávacie programy sú zamerané na všetky typy škôl. Na 
základných školách sme realizovali už 5. ročník programu Školy pre 
budúcnosť s cieľom podporovať tvorivých učiteľov a učiteľky, ktorí sa 
snažia učiť zaujímavo a rozvíjať u detí tvorivé a samostatné 
myslenie.

Roku 2007 sme spoločne zrealizovali 9 grantových programov. Na 
základe grantových výziev nám bolo doručených 2380 žiadostí o 
podporu, z ktorých bolo finančne podporených 515 celkovou sumou 
15,9 mil. Sk.

Na stredných školách sme vytvorili program Učme sa inak, ktorý 
dáva študentom priestor na rozvoj ich tvorivosti a podporuje 
implementáciu nápadov študentov do vyučovacieho procesu. 

Pre vysokoškolákov sme pripravili 2. ročník programu Je ti tvoja 
škola malá?, v ktorom sme pomáhali študentom prekročiť 
obmedzenia vzdelávacieho systému a umožnili sme im samostatne 
sa podieľať na formovaní svojho vzdelania a profilovaní sa vo 
svojom odbore. 

Programom Štipendium pre znevýhodnených podporujeme 
študentov stredných a vysokých škôl so zdravotným postihnutím. V 
2. ročníku sme podporili študentov, ktorí napriek svojmu hendikepu 
vedia, čo chcú v živote dosiahnuť, odvážne bojujú so všetkými 
prekážkami.

Podpora voľnočasových aktivít 
Programy Podporíme veľké nápady a Pomôžeme vám rozprestrieť 
krídla boli zamerané na voľnočasové aktivity a kultúrne podujatia. V 
prvom programe sme už po piatykrát podporili mladých ľudí pri 
príprave a realizácii ich nápadov na princípe „mladí mladým“. Druhý 
voľnočasový program bol určený ľuďom so zdravotným 
postihnutím, pomáhal im vytvoriť priestor na rôzne možnosti 
trávenia voľného času. 

Spolupráca s Kontom Orange n.f.

Lucia Gregorová,                    tel.: 0905/ 313 313, e-mail: gregorova@changenet.sk
pracuje ako programová manažérka pre Konto Orange

 

Erika Škultetyová,                 tel.: 0918/ 393 972, e-mail: skultetyova@changenet.sk 
pracuje ako junior programová manažérka pre Konto Orange

V CpF pôsobí od roku 2004. Vyštudovala odbor liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Počas vysokej školy sa venovala práci 
s deťmi z neúplných rodín a vplyvom zloženia rodiny na psychiku a prežívanie dieťaťa, vnímanie ich vlastnej osoby a vzťah k iným. Dva roky 
pracovala ako lektorka anglického jazyka v predškolských zariadeniach. 

V CpF pôsobí od roku 2005. Roku 2008 ukončí štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave obhajobou diplomovej práce na tému 
rozdielov osobností spotrebiteľov značkového a neznačkového tovaru. Je účastníčkou vzdelávacieho a rozvojového projektu Tréning trénerov v 
zručnostiach pre vzdelávanie dospelých.
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Rozvoj a podpora regiónov 
Šanca pre váš región je otvorený program, ktorý má za cieľ podporu 
občianskych iniciatív, ktoré smerujú k zvyšovaniu kvality života 
obyvateľov vo svojej obci, mestskej časti či v celom regióne. Do 
programu sa už tri roky zapájajú aj samosprávy obcí a miest, pre 
ktoré je program zaujímavou alternatívou popri veľkých 
štrukturálnych fondoch.

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

9

Spolupráca s Kontom Orange n.f.

Oblasť podpory charitatívnych a filantropických aktivít 
Charitatívny program Darujte Vianoce je pre ľudí, ktorí to majú v 
živote ťažké, ktorí 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 núdznych a ktorí sú ochotní pomáhať tam, kde je to 
potrebné. V programe spájame ľudí, ktorí potrebujú pomoc, s 
ľuďmi, ktorí chcú pomáhať.

Súkromné konzervatórium - Projekt Priestor pre tanec



Školy pre budúcnosť 
1. Marína Bartoňová, Združenie Nová nádej, Nízkoprahový klub Kaspian, Bratislava
2. Lenka Brádňanská, liečebná pedagogička, Bratislava 
3. Dáša Čúzyová, Základná škola Narnia, Bratislava
4. Daniela Facunová, Základná škola Martina Hattalu, Dolný Kubín
5. Ján Glemba, Waldorfská škola, Bratislava
6. Viera Hojnošová, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava 
7. Ľubica Konečná, Základná škola Podjavorinskej, Bratislava
8. Andrea Makišová, Metodicko - pedagogické centrum, Trenčín
9. Marcela Maslová, Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, Bratislava
10. Katarína Minarovičová, Pedagogická fakulta UK, Združenie EsFem, Bratislava
11. Mária Pavlendová, Základná škola s materskou školou Sebechleby
12. Pavol Pánik, Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, Bratislava
13. Alica Petrášová, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov
14. Vladislav Rosa, Bývalý hlavný školský inšpektor, spoluautor projektu Milénium, 
Bratislava
15. Lucia Skorková, Detský domov Podunajské Biskupice, Bratislava
16. Mária Šeligová, Rodinné centrum Manna, Nové Mesto nad Váhom
17. Aleš Štesko, Súkromná základná škola Fantázia, Banská Bystrica
18. Erika Tichá, Pedagogická fakulta UK, Katedra špeciálnej pedagogiky, Bratislava

Učme sa inak
19. Daniel Bútora, Manažér súkromného gymnázia Narnia, Bratislava
20. Marcela Havrilová, Junior achievment Slovensko – riaditeľka, Bratislava
21. Zuzana Heiden, Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, Bratislava
22. Juraj Smatana, Gymnázium, Považská Bystrica

Je ti tvoja škola malá
23. Ing. arch. Akad. arch. Vladimír Bahna, Slovenská Technická univerzita v Bratislave
24. Doc. RNDr. Ivan Černušák PhD., prodekan Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava
25. Ing. Peter Gonda, PhD,. ekonomický analytik Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika 
v Bratislave
26. Karol Horváth, Rádio Devín, spisovateľ, publicista, divadelník, Bratislava
27. Ing. Henrieta Cherid , Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
28. Mgr. Art. Monika Kompaníková, absolventka Vysokej školy výtvarných umení, 
Bratislava 
29. doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc., Technická univerzita v Košiciach, Oddelenie Európskych 
projektov, Košice 
30. doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Katedra ošetrovateľstva, klinických disciplín a 
rehabilitácie Trnavskej univerzity, Trnava
31. Pavol Pánik, PhDr., CSc,. Pedagogická fakulta UK, Katedra Etickej výchovy, Bratislava 
32. prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave
33. doc. Mgr. art. Eva Žilineková , ArtD, Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Štipendium pre znevýhodnených
34. Lenka Bieliková, Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava
35. Ivor Dian, Gymnázium Novomeského v Bratislave, predseda združenia IMA (deálna 
mládežnícka aktivita)
36. Eva Gažová, Slovenský paraolympijský výbor, Viničné pri Pezinku
37. Boris Klohna, Združenie telesne postihnutej mládeže, Prešov
38. Iva Pipíšková, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
39. Erika Tichá, Pedagogická fakulta UK – katedra Špeciálnej pedagogiky, Bratislava

Zamestnanecký grantový program spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
40. Branislav Benek, Orange Slovensko, a.s., Bratislava
41. Andrea Berger, Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
42. Zuzana Nosková, Orange Slovensko, a.s., Bratislava
43. Rado Štrbavý, Orange Slovensko, a.s., Banská Bystrica

Darujte Vianoce 2007
44. Lenka Bradňanská, Liečebná pedagogička, Bratislava
45. Oľga Feldeková, spisovateľka, Bratislava
46. Natália Kušnieriková, PDCS, o.z., Partners for Democratic Change Slovakia, Bratislava
47. Beata Sklenárová, Pedagogoicko psychologická poradňa, Šaľa
48. Gabika Smutná, Pax et bonum, o.z., Bratislava
49. Martina Tvrdoňová, Centrum pre filantropiu, n.o., Bratislava

Grantový program Podporíme veľké nápady
50. Marek Dinka, Dobrovoľník Komunitnej nadácie Bratislava
51. Ľubomír Polakovič, Občianske združenie Dúha, Bratislava
52. Eva Gažová, Slovenský paralympijský výbor, Viničné pri Pezinku
53. Viera Štupáková, Prešovská bicyklová skupina Kostitras, Prešov
54. Tomáš Mikolaj, Kysucké osvetové stredisko, Čadca
55. Kristína Paulenová, Nadácia Centrum súčasného umenia, Bratislava
56. Zuzana Bieliková, Občianske združenie Kultúra, Rajecké Teplice
57. Dáša Čiripová, Slovenský filmový ústav, Bratislava
58. Svetlana Sarkisjanová, Združenie Truc Spherique, Žilina
59. Juraj Cocher, Theatrock agency, Bratislava
60. Stanka Kompaníková, Centrum právnej pomoci, Žilina
61. Jana Jakubčiaková, Komunitná nadácia Liptov, Liptovský Hrádok
62. Anna Lašáková, Filozofická fakulta UK, Katedra kulturológie, Bratislava
63. Rut Erdelyiová, Nadácia Intenda, Bratislava

Grantový program Pomôžeme vám rozprestrieť krídla
64. Zuzana Bohmerová, Galéria mesta Bratislavy
65. Viera Dubačová, Divadlo z pasáže, Banská Bystrica
66. Oxana Gresliková, Ministerstvo kultúry/sekcia menšiny, Bratislava
67. Danka Kozinková, Občianske združenie Rovnováha, Fond sociálneho rozvoja, Žilina
68. Alenka Očkaiová, Bratislava
69. Zuzana Recsková, Zväz telesne postihnutej mládeže, Bratislava
70. Zuzana Thullnerová, Centrum pre filantropiu, n.o., Bratislava
71. Viera Záhorcová, OZ Inklúzia, Agentúra podporovaného zamestnávania, Bratislava

Grantový program Šanca pre Váš región
72. Robo Blaško, Fond sociálneho rozvoja, Truc spherique, Žilina
73. Norbert Brazda, Changenet.sk, Trenčín
74. Monika Budovcová, Združenie pre rozvoj vidieka, Čierny Balog
75. Daniel Darida, Občianske združenie Brečtan, Nové Mesto nad Váhom
76. Drahoslava Finková, Revia - malokarpatská komunitná nadácia, Pezinok
77. Michal Frank, Redakcia Prešovský Korzár, Prešov
78. Štefan Hajdu, OZ Fundament, Rimavská Sobota
79. Lívia Haringová, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica
80. Beata Hirt, Komunitná nadácia zdravé mesto, Banská Bystrica
81. Šarolta Gorová, Regionálna rozvojová agentúra Južný región, Štúrovo
82. Jana Jakubčiaková, Komunitná nadácia Liptov, Liptovský Hrádok
83. Elena Jankovičová, Cykloklub Detva, Detva
84. Jozef Jarina, Komunitná nadácia Bardejov
85. Alena Karasová, Trenčianska nadácia, Trenčín
86. Ladislav Kerekeš, ČTK pobočka Košice
87. Mariana Kovačová, Centrum Slniečko, Nitra
88. Ľubica Krištofová, Záhorské osvetové stredisko, Senica 
89. Martina Kubanová, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bratislava
90. Katarína Kubiňáková, OZ VOKA - Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity, Banská 
Bystrica 
91. Peter Kupčík, Košický samosprávny kraj, Košice
92. Ľubica Ľachká, Nitrianska komunitná nadácia, Nitra
93. Mária Mangová, Slovenská televízia, regionálne vysielanie, Bratislava
94. Alena Mičicová, SAIA Žilina
95. Dana Plučinská, Partnerstvo pre rozvoj regiónu Tatier a Spiša, Poprad
96. Zuzana Poláčková, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Bratislava 
97. Ľubov Sakalová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
98. Pola Sejková, Regional Environment Projects – R.E.P., s. r. o., Prešov
99. Silvia Sokolová, Karpatská nadácia, Košice
100. Valéria Szomolai, Forum institut, Šamorín
101. Mária Šeligová, Materské centrum Nové mesto nad Váhom
102. Stanislav Štefan, Združenie rozvoja južného Zemplína, Trebišov
103. Viera Štupáková, Cykloklub Hore a dole, Prešov
104. Marek Šoltés, Obecný úrad Čaňa
105. Zlatica Orgoníková, Centrum voľného času Nová Dubnica
106. Ľubica Vavrová, Centrum rozvoja samospráv, Bratislava
107. Zuzana Záborská, Karpatský rozvojový inštitút, o.z., Košice

Predložené projekty v deviatich grantových 
programoch Konta Orange posudzovalo 107 
posudzovateliek a posudzovateľov: 
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Spolupráca so spoločnosťou Baumit, s. r. o.

Počas štvorročnej spolupráce so spoločnosťou Baumit 
podporujeme aktivity zamerané na komunitu, v ktorej spoločnosť 
pôsobí. V roku 2007 sme zrealizovali už 3. ročník otvoreného 
grantového programu, ktorý na základe stanovených verejných 
kritérií umožňuje zapojiť sa tým, ktorí spĺňajú kritériá a ktorých 
projekt v konkurencii iných projektov vyberie nezávislá výberová 
komisia.

Rozvoj a podpora regiónov
Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť je o podpore ľudí 
pomáhajúcich pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných 
priestranstiev – miest, kde žijú. 

Východiskom programu je myšlienka, že ľudia, ktorí sa zaujímajú o 
miesto, kde žijú, majú možnosť získať finančnú pomoc a prispieť k 
zmene svojho okolia. Základnou ideou programu je účasť ľudí, ktorí 
v danej lokalite bývajú alebo pracujú, ich ochota pomôcť pri 
premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, 
materiálnou pomocou, myšlienkami či nápadmi. Veríme, že chcieť 
znamená môcť. Chcieť je podľa nás to najdôležitejšie, čo ľudia 
potrebujú na realizáciu zmien. Zmien k lepšiemu.

V rámci tohto programu už tri roky podporujeme aktívnych ľudí z 
celého Slovenska, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu svojho prostredia 
priamo v lokalite, regióne, v ktorom žijú. Sumou 500-tisíc Sk sme 
pomohli jedenástim žiadateľom. 

Podpora voľnočasových aktivít
Podpora vybraných organizácií smeruje najmä do regiónov, v 
ktorých Baumit pôsobí, t. j. v Rohožníku a Lietavskej Lúčke. V týchto 
obciach bolo podporených deväť voľnočasových a športových 
projektov.

Zuzana Thullnerová,
pracuje ako senior programová manažérka

V CpF pôsobí od roku 2000. Vyštudovala liečebnú pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na arteterapiu a 
terapiu hrou. Absolvovala semináre a dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii so zameraním na individuálnu psychoterapiu, vzťahovú prácu a facilitáciu 
skupinových procesov. V rokoch 2000 – 2002 pracovala pre Nadáciu Ekopolis na programe Tvoja zem, podprogram Ženy – menšiny – tolerancia.

V roku 1999 bola spoluzakladateľkou arteterapeutického občianskeho združenia Terra therapeutica.
V roku 2002 bola spoluzakladateľkou Centra pre filantropiu, n. o. V roku 2006 bola na materskej dovolenke.

V CpF pôsobí od júna 2007. Vyštudovala vnútorný obchod a pracovala ako ekonomicko-administratívna pracovníčka v obchodnej prevádzke.

                 tel.: 0 / , e-mail: thullnerova@changenet.sk 

Mária Marsovská,                               tel.: 0918/ 388 741, e-mail: cpf@changenet.sk 
pracuje ako office manažérka

918 762 924

Predložené projekty posudzovala po obsahovej 
stránke grantová komisia v zložení:

1. Ida Adolfová, Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská Bystrica
2. Boris Hochel, architekt, Bratislava
3. Milan Hronec, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica
4. Emília Pastirčáková, Komunitná nadácia Prešov
5. Zora „Kalka“ Pauliniová, architektka, bratislavská ochranárka, 
Bratislava
6. Silvia Szabóová, Občianske združenie Sosna, Košice



Nadácii Slovenského plynárenského priemyslu 
poskytujeme od roku 2004 poradenstvo v oblasti výberu tém a ich 
spracovanie do grantových programov, pomáhame účinne a 
prehľadne administrovať grantové programy a podporujeme jej 
činnosť.

Nadácia realizuje svoju činnosť v piatich oblastiach:
�rozvoj a podpora vzdelávania, 
�rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt, 
�podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva, 
�ochrana zdravia, 
�podpora charitatívnych a filantropických aktivít.

Roku 2007 sme Nadácii SPP pomohli realizovať 9 grantových 
programov, v ktorých bolo predložených 891 žiadostí. Podporených 
bolo 446 organizácií a jednotlivcov celkovou sumou 150 miliónov 
korún. 

Spolupráca s Nadáciou SPP

Martina Tvrdoňová,                    e-mail: tvrdonova@changenet.sk
pre Nadáciu SPP pracuje ako senior programová manažérka, od mája 2007 je na materskej dovolenke so synom Matúšom

 

Milica Danková,                         tel.: 0915/454 242, e-mail: dankova@changenet.sk 
pre Nadáciu SPP pracuje ako programová manažérka

V CpF pôsobí od jeho vzniku. Vyštudovala odbor špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1998 – 1999 bola 
štipendistkou East Central European Scholarship Program so zameraním na manažment a marketing neziskových organizácií a rozvoj komunitnej 
firemnej filantropie. Štúdium ukončila certifikátom Georgetown University.

V CpF pôsobí od roku 2005. Vyštudovala kulturológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave so špecializáciou manažment kultúry. Počas štúdia 
absolvovala stáž na Karlovej univerzite v Prahe. Spolupracovala s viacerými organizáciami pôsobiacimi v oblasti súčasného umenia, napr. OZ Vlna, 
Truc Sphérique, Asociácia Bratislava v pohybe. Pracovala v denníku Národná obroda ako redaktorka na úseku kultúry. Príležitostne moderuje 
reláciu Rozhovory o občianskej spoločnosti na Rádiu Devín.

V CpF pôsobí od apríla 2007. Vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pracovala ako sociálna pracovníčka v 
utečeneckom tábore na projekte pod záštitou UNHCR, sociálne a právne poradenstvo pre žiadateľov o azyl. Roku 2004 pracovala ako komunitná 
pracovníčka v Centre komunitného organizovania v Banskej Bystrici na sídlisku Sásová a roku 2005 pôsobila v Centre komunitného rozvoja v 
Bratislave-Petržalke. 

V CpF pôsobí od roku 2006. Vyštudovala Konzervatórium v Žiline a hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Popri štúdiu pôsobila ako 
stredoškolská učiteľka a koordinátorka rôznych menších nezávislých projektov. Po štúdiu pracovala rok na ZUŠ a krátko ako asistentka v reklamnej 
a mediálnej agentúre. Do CpF nastúpila po materskej dovolenke.

Monika Lacková,                          tel.: 0908/766 833, e-mail: lackova@changenet.sk
pre Nadáciu SPP pracuje ako junior programová manažérka

Katarína Balanová,                     e-mail: balanova@changenet.sk 
pre Nadáciu SPP pracuje ako office manažérka a programová asistentka
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Nadácia SPP okrem grantových programov vytvára partnerstvá s 
organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu 
misie nadácie. Všetky partnerské projekty majú spoločné črty – 
svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť, 
príp. modelový charakter vo svojom regióne, celospoločenský 
dosah a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. 
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Rozvoj a podpora vzdelávania
Štipendijný program Hlavička je zameraný na podporu stáží 
vysokoškolských študentov v zahraničí. Podporení študenti zo 
všetkých troch ročníkov programu sa môžu stať členmi Klubu 
Hlavičiek, v rámci ktorého už absolvovali víkendový zážitkový 
tréning či získali doplnkový grant pre svoju univerzitu.

Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt 
Grantový program Obnovme si svoj dom, ktorý Nadácia SPP 
realizuje v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, je zameraný na 
rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok. 

Ochrana zdravia
V spolupráci s Úradom vlády SR bol realizovaný program podpory 
výstavby viacúčelových ihrísk, vďaka ktorému sa vybudovalo 50 
športových miniihrísk s umelým povrchom pre deti a mládež po 
celom Slovensku.

Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
Tretí ročník programu Opora bol zameraný na podporu rozvoja 
sociálnych služieb a inovatívnych programov, prístupov k 
znevýhodneným skupinám ľudí: telesne, mentálne a zmyslovo 
znevýhodnených, dôchodcov a ženy a deti v krízových centrách.

Oblasť podpory charitatívnych a filantropických aktivít 
Cieľom Zamestnaneckého grantového programu je zvýšenie 
povedomia o filantropii medzi zamestnancami SPP, a. s., podporou 
aktívnych zamestnancov a ich verejnoprospešných aktivít 
realizovaných vo voľnom čase. 

Matchingový program Pridáme sa je určený ľuďom a organizáciám, 
ktorí v rámci charitatívnych aktivít realizujú verejnú finančnú 
zbierku. K vyzbieraným financiám im nadácia doloží rovnakú 
čiastku do výšky 50-tisíc korún.

Programom pre ľudí v núdzi sa nadácia usiluje reagovať na potreby 
tých najzraniteľnejších jednotlivcov v spoločnosti, teda ekonomicky 
a sociálne znevýhodnených ľudí.

Spolupráca s Nadáciou SPP

„Budú MNO perspektívne vypĺňať v našej spoločnosti ‚biele miesta' alebo 
budú predovšetkým servisnou zložkou pre štát a samosprávu v zmysle 
outsourcovania niektorých služieb, s úzkym previazaním financií na štát?“ 

Citát z publikácie „My a oni alebo spolu?“

Predložené projekty grantových programov 
Nadácie SPP posudzovalo 26 
posudzovateliek a posudzovateľov. 
Štipendijný program HLAVIČKA
1. prof. Ivan Černušák, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, prodekan pre 
rozvoj fakulty, Bratislava
2. prof. Igor Hantuch, Fakulta elektroniky a informatiky Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave, Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
3. doc. RNDr. Milan Malcho, PhD., Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity, vedúci katedry 
energetickej techniky, Žilina
4. RNDr. Andrej Mock, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, Ústav biologických a ekologických vied, Košice
5. doc. Ing. Anna Neumannová, CSc., Podnikovo-hospodárska katedra Fakulty 
podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity, Bratislava
6. doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho 
práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
7. prof. Jaroslav Polec, Katedra telekomunikácií Fakulty elektroniky a informatiky 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
8. mim. prof. doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., Lekárska fakulta UPJŠ, Ústav lekárskej 
biofyziky, Košice
9. Ing. Ľubomíra Radosová, PhD., Divízia ľudských zdrojov SPP, a. s., Bratislava
10. Mgr. Andrea Uhrínová, doktorandka, Bratislavská vysoká škola práva

Klub Hlavička
11. Kristína Bartová, Stredoeurópska nadácia, Bratislava
12. Daniel Bútora, Združenie škôl C. S. Lewisa, Bratislava

Zamestnanecký grantový program spoločnosti SPP, a. s.
13. Milica Danková, Centrum pre filantropiu, n. o., Bratislava
14. Zuzana Thullnerová, Centrum pre filantropiu, n. o., Bratislava
15. Jenka Zemanová, útvar externej komunikácie, SPP, a. s., Bratislava

Grantový program Pridáme sa
16. Apolónia Sejková, Prešovská bicyklová skupina Kostitras, zakladateľka Materského 
centra My mamy, Prešov
17. Beáta Sklenárová, Pedagogicko-psychologická poradňa, Šaľa 
18. Zuzana Thullnerová, Centrum pre filantropiu, n. o., Bratislava

Grantový program Opora
19. Jana Andreasová, Centrum komunitného rozvoja, Nitra 
20. Blanka Berkyová, Magistrát Mesta Košice, oddelenie sociálnych vecí, Košice
21. Robert Blaško, Fond sociálneho rozvoja, Truc Sphérique, Žilina
22. Miroslav Cangár, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava
23. Viera Dubačová, Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica 
24. Monika Grochová, konzultantka, štipendistka, Ashoka, Košice
25. Boris Klohna, ZOM Prešov – združenie zdravotne postihnutých, Prešov
26. Elena Kopcová, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava

Rozvoj a podpora regiónov 
Program podpory komunít podporuje komunitný život vo vybraných 
regiónoch Slovenska.



Činnosť Nadácie Tatra banky spravujeme a 
administrujeme od roku 2005. Poskytujeme poradenstvo a 
administráciu grantových programov. 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.

Rozvoj a podpora vzdelávania
Program podpory kvality vzdelávania na vysokých školách 
ekonomického zamerania prispieva ku skvalitneniu výučby 
konkrétneho predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania na 
fakultách ekonomického a manažérskeho zamerania vysokých škôl. 
V druhom ročníku programu boli podporené projekty zamerané na 
prepájanie akademickej stránky vzdelávania s praxou a zlepšenie 
pripravenosti študentov na prax a aktivity zamerané na využívanie 
moderných poznatkov zo zahraničia v procese vzdelávania.

Nadácia podporuje aj zaujímavé, inovatívne alebo modelové 
projekty vo svojom regióne, ktoré majú celospoločenský dosah. 
Roku 2007 sme podporili 4 projekty na tému vzdelávania a rozvoja 
kultúry.

Program podpory postgraduálnych študentov vysokých škôl 
ekonomického zamerania bol určený študentom, interným 
doktorandom slovenských fakúlt ekonomického a manažérskeho 
zamerania vysokých škôl. Vybraných bolo 6 študentov, ktorí získali 
štipendium vo výške 200-tisíc korún na zvyšovanie vedomostnej a 
odbornej úrovne.

V roku 2007 sme Nadácii Tatra banky pomohli realizovať 5 
grantových programov, podporiť 72 organizácií a jednotlivcov 
celkovou sumou 7,9 mil. korún a v Programe podpory výnimočnosti 
udeliť štyri Ceny Nadácie Tatra banky. 

Oblasť podpory charitatívnych a filantropických aktivít
Cieľom druhého ročníka programu Pomôžeme bola pomoc ľuďom v 
núdzi, ktorí sa bez vlastného pričinenia ocitli v núdzovej, kritickej 
situácii. Program bol realizovaný v partnerstve so Združením miest 
a obcí Slovenska.

Zamestnanecký grantový program zvyšovania individuálneho 
darcovstva umožňuje zamestnancom Tatra banky Group, ktorí 
využili zákonnú možnosť darovať svoje 2 % niektorej mimovládnej 
organizácii, získať pre ňu matchingovým spôsobom ďalšie finančné 
prostriedky.

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 2007 podporila každú 
organizáciu sumou 200-tisíc korún, čím posilnila jej inštitucionálne 
a programové kapacity.

Program podpory výnimočnosti – Ceny Nadácie Tatra banky
Cenu Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti 
bankovníctva získala Ing. Jana Valentová, absolventka Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, s prácou na tému „Zdaňovanie činností 
komerčnej banky“. Rovnakú finančnú cenu 50 000 Sk získala 
Katedra financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. 

Cenu Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT 
získal Ing. Ľubomír Hanuliak z Katedry informatiky a výpočtovej 
techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. 
Toto ocenenie je spojené s finančnou odmenou vo výške 50 000 Sk.

Laureátmi 12. ročníka Cien Nadácie Tatra banky za výnimočný prínos 
v oblasti umenia sa roku 2007 stali: Vlado Godár za hudobné dielo, 
básnik Ján Buzássy za umenie a Peter Mikulík za celoživotné

Spolupráca s Nadáciou Tatra banky

Marcel Zajac,                                                   tel.: 0918/639 471, e-mail: zajac@changenet.sk
pre Nadáciu Tatra banky pracuje ako senior programový manažér

 

V CpF pôsobí od jeho vzniku. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, Ochrana a rozvoj životného prostredia. 
V rokoch 1994 – 1999 pôsobil ako senior projektový manažér v Nadácii pre podporu občianskej spoločnosti a ako projektový manažér 
Environmental Training Project. Následne až do roku 2005 pracoval v Nadácii Ekopolis ako programový koordinátor programu rozvoja 
komunitných aktivít a rozvoja komunitnej filantropie v programe Tvoja Zem. Roku 2002 bol spoluzakladateľom Centra pre filantropiu, n. o. 
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dielo a režijný prínos. Ocenenie in memoriam bolo udelené 
hudobnému skladateľovi Iľjovi Zeljenkovi, táto cena je 
spoločenským ocenením. Žijúcim umelcom bol udelený finančný 
dar vo výške 150 000 Sk.

Predložené projekty v programoch 
Nadácie Tatra banky posudzovalo 
45 posudzovateliek a posudzovateľov.

Iné projekty
17. Elena Kašiarová, Tatra banka, a. s., Bratislava
18. Lucia Štefanková, Tatra banka, a. s., Bratislava
19. Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu, n. o., Bratislava

Program Partnerstvá v regiónoch
20. Norbert Brázda, internetový denník Changenet.sk, Trenčín
21. Peter Budiský, riaditeľ regionálneho obchodného centra Tatra banky, a. s., Žilina
22. Jozef Čabala, zástupca regionálneho riaditeľa Tatra banky, a. s., Trnava
23. Peter Hajko, riaditeľ regionálnej siete pobočiek Tatra banky, a. s., Nitra 
24. Jozef Koiš, riaditeľ regionálneho obchodného centra Tatra banky, a. s., Bratislava
25. Peter Kupčík, Košický samosprávny kraj, Košice
26. Juraj Lipták, riaditeľ regionálnej siete pobočiek Tatra banky, a. s., Banská Bystrica 
27. Róbert Samuhel, poverený vedením obchodného centra Tatra banky, a. s., Trenčín
28. Apolónia Seiková, podnikateľka v oblasti prípravy projektov pre európske štrukturálne 
fondy
29. Elena Sivová, Žilinský samosprávny kraj, Žilina
30. Pavel Šoltýs, riaditeľ regionálneho obchodného centra Tatra banky, a. s., Košice 
31. Peter Šúrek, riaditeľ regionálnej siete pobočiek Tatra banky, a. s., Prešov 
32. Branislav Orgoník, VVMZ, Trenčín

Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT
33. prof. Ing. Milan Kolesár, PhD., Bratislava 
34. prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., Bratislava
35. prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., Bratislava

Cena Nadácie Tatra banky za výnimočný prínos v oblasti umenia
Porota je zložená z desiatich významných predstaviteľov slovenskej kultúry. Jej členovia 
po celý rok pozorne sledujú slovenskú umeleckú scénu a po dôkladnom uvážení navrhujú 
kandidátov na cenu. 
36. Jozef Bednárik, režisér
37. Eva Borušovičová, režisérka
38. Peter Dvorský, operný spevák 
39. Dušan Dušek, spisovateľ
40. Emil Horváth ml., herec, režisér
41. Ján Hoffstädter, akademický sochár 
42. Laco Lučenič, hudobník

Spolupráca s Nadáciou Tatra banky

Program podpory kvality vzdelávania na vysokých školách 
ekonomického zamerania
1. Ing. Peter Gonda, PhD., Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava
2. Mgr. Marcela Havrilová, Junior Achievement Slovensko, Bratislava
3. Mgr. Elena Kašiarová, Tatra banka, a. s., Bratislava
4. Mgr. Silvia Truchanová, Tatra banka, a. s., Bratislava

Program podpory postgraduálnych študentov vysokých škôl 
ekonomického zamerania
5. Ing. Peter Gonda, PhD., Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava
6. Mgr. Marcela Havrilová, Junior Achievement Slovensko, Bratislava
7. Bc. Jaroslav Juriga, Žilinská univerzita v Žiline, Študentská rada vysokých škôl, Žilina
8. Mgr. Elena Kašiarová, Tatra banka, a. s., Bratislava
9. prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., Slovenská rektorská konferencia, Bratislava
10. Mgr. Silvia Truchanová, Tatra banka, a. s., Bratislava

Zamestnanecký grantový program zvyšovania individuálneho darcovstva
11. Elena Kašiarová, Tatra banka, a. s., Bratislava
12. Lucia Štefanková, Tatra banka, a. s., Bratislava

Program Pomôžeme
13. Elena Kašiarová, Tatra banka, a. s., Bratislava
14. Jana Partlová, Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava
15. Lucia Štefanková, Tatra banka, a. s., Bratislava
16. Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu, n. o., Bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov - Projekt Medzinárodné hospodárske vzťahy / International economics



V spolupráci s Nadáciou Ekopolis sme v období od 
augusta 2006 do augusta 2007 realizovali grantový program 
Obhajoba občianskych záujmov zameraný na podporu občianskeho 
aktivizmu na Slovensku. Finančné prostriedky na tento program 
poskytol Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

V rámci programu sme roku 2007 poskytli 11 grantov v celkovom 
objeme 578 000 Sk. 
Celkovo bolo počas trvania programu poskytnutých 24 grantov v 
celkovej výške 1 553 500 Sk.

Spolupráca s Nadáciou Ekopolis 

Marcel Zajac,                                                   tel.: 0918/639 471, e-mail: zajac@changenet.sk

Absolvoval civilnú vojenskú službu v občianskom združení Strom života. Od roku 1994 do 1999 pôsobil ako senior projektový manažér v Nadácii 
pre podporu občianskej spoločnosti. Následne pôsobil ako projektový manažér pre Environmental Training Project.

16

„Mám pocit, že pre verejnosť sú mimovládky a ‚mimovládky‘. Že sú tí, ktorí 
robia charitu, robia s deťmi a pomáhajú chorým. To sú tie dobré 
mimovládky. A potom sú zase mimovládky, čo blokujú výstavbu diaľnic a 
chcú to štátu predražiť a neviem čo ešte, kde mám pocit, že vnímanie je 
skôr negatívne. To, že v Žiari nad Hronom zastavili výstavbu rýchlostnej 
cesty, nie je problémom združenia, ktoré upozornilo, že bol porušený 
zákon, ale tých, čo porušili zákon. A verejná mienka znie, že združenie 
blokuje výstavbu nejakej cesty. Mám pocit, že tu je problém, že 
prehrávame v komunikácii.“  

Citát respondenta z publikácie „My a oni alebo spolu?“

Na posudzovaní projektov s nami spolupracovali:

1. Katarína Bartovičová, Greenpeace Slovensko, Bratislava
2. Tomáš Kamenec, advokát, advokátska kancelária Dedák & partners, Bratislava
3. Zuzana Melišová, Euro ICP, s. r. o., Žilina
4. Tóno Popovič, hudobník, Bratislava
5. Apolónia Seiková, Regional Environment Projects – R.E.P., s. r. o., Prešov

Granty z programu pomohli aktívnym jednotlivcom či združeniam 
pri vyslovovaní sa k rôznym kauzám či problémom, zapájaní sa do 
rozhodovania, vďaka čomu bolo vo verejnom priestore počuť aj hlas 
občanov, nielen investorov, politikov alebo na profit orientovaných 
záujmových skupín. 

Programom sme chceli prispieť k tomu aby slovenská spoločnosť 
bola spoločnosťou aktívnych občanov, t. j. aby pri hodnotení, 
rozhodovaní, plánovaní a rozvoji nezanikol hlas občana, hlas 
„zdola“. Tiež sme chceli prispieť, aby naša spoločnosť bola s 
pomocou aktívnych občanov demokratickejšia a zároveň 
spravodlivejšia, pluralistickejšia a tolerantnejšia aj k tým, ktorí 
predstavujú rôzne menšiny, znevýhodnené skupiny či presadzujú vo 
verejnom diskurze iné názory. 
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Aktivity zvyšujúce osvetu o kultúre darcovstva na Slovensku

Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú 
prácu na tému filantropia mala svoju premiéru tento rok. 
Do súťaže sa prihlásilo 7 študentov a študentiek spoločenských a 
humanitných odborov. Predkladané práce sa zaoberali 
problematikou filantropie, charity a dobrovoľníctva, ich koreňov, 
vývojom a rolou v súčasnosti i v dejinách. Všetci študenti, ktorí sa 
do súťaže zapojili, získali možnosť publikovať najzaujímavejšie 
kapitoly v zborníku.

Prostredníctvom súťaže chceme oživiť pojem filantropie medzi 
mladými ľuďmi a viesť ich k zamysleniu sa nad darcovstvom ako 
takým a jeho prínosom pre život jednotlivcov aj spoločnosti. 

Študentské práce posudzovala odborná komisia v zložení: 
1. Oľga Feldeková, osobnosť verejného života, Bratislava
2. Pavol Pánik, Katedra občianskej a etickej výchovy 

Pedagogickej fakulty UK, Bratislava
3. Miroslav Pospíšil, Centrum pro výzkum neziskového 

sektoru, Brno
4. Saskia Repčíková, Forel International School, Bratislava
5. Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu, Bratislava

Práce boli posudzované podľa odbornej kvality a inovatívneho 
prístupu k téme. 

Centrum pre filantropiu udelilo tri finančné ceny, ocenené 
boli tieto práce:
1. miesto: Michal Knitl, Fakulta managementu Univerzity 
Komenského v Bratislave, 5. ročník, diplomová práca s názvom 
Motivácia a vedenie dobrovoľníkov,
2. miesto: Katarína Geciová, Katedra psychológie Filozofickej fakulty 
Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2. ročník, ročníková práca s 
názvom Filantropia a motívy, ktoré k nej človeka vedú,
3. miesto: Marek Káčer, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v 
Trnave, 4. ročník, ročníková práca s názvom Filantropia.

Milica Danková,

T ľníctva sa venuje ako moderátorka v relácii Rozhovory o občianskej spoločnosti na Rádiu Devín.

Roku 1999 bola spoluzakladateľkou arteterapeutického občianskeho združenia Terra therapeutica, v ktorom dobrovoľnícky pôsobí dodnes. 
Je spoluzakladateľkou Centra pre filantropiu n.o.

                  tel.: 0915/454 242, e-mail: dankova@changenet.sk

éme filantropie a dobrovo

Zuzana Thullnerová,                   tel.: 0918 762 924, e-mail: thullnerova@changenet.sk 
 

Cena za najlepšiu ročníkovú alebo diplomovú prácu 
na tému filantropia



V spolupráci so Sasakawa Peace Foundation 
Central Europe Fund sme zrealizovali výskumný projekt s 
názvom Vplyv mimovládnych neziskových organizácií na 
rozhodovacie procesy vo Vyšehradských krajinách. Jeho 
cieľom bolo inšpirovať k hlbšiemu zamysleniu sa nad rolou 
mimovládnych organizácií v spoločnosti. 

Prostredníctvom rozhovorov s viac ako 30 aktérmi a pozorovateľmi 
mimovládnych organizácií sme sa snažili zachytiť spoločné a 
rozdielne pohľady na vnímanie mimovládnych organizácií, ich 
vývoj po roku 1989 a ponúknuť reflexiu vývoja vzťahu štát – 
mimovládne organizácie. 

Medzinárodný výskumný projekt My a oni alebo spolu? 
Vplyv MNO na rozhodovacie procesy na Slovensku po r. 1989 

Boris Strečanský,                                          tel.: 0903/403 362, e-mail: strecansky@changenet.sk
riaditeľ 

Vyštudoval filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave so zameraním na sociálne dejiny 20. storočia. Roku 1990 absolvoval stáž v 
USA ako zástupca študentského hnutia. V rokoch 1993 – 1999 pracoval pre University of Minnesota ako koordinátor vzdelávacieho programu v 
manažmente životného prostredia (ETP) na Slovensku a roku 1996 bol spoluzakladateľom Nadácie ETP Slovensko, ktorá pôsobí dodnes v Košiciach 
ako ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj. Je jedným zo zakladateľov Centra pre filantropiu, n. o. (2002), ktoré sa venuje rozvoju 
darcovstva na Slovensku, a od roku 2006 v ňom pôsobí ako jeho riaditeľ. V rokoch 2003 – 2006 bol programovým riaditeľom Nadácie Ekopolis. 
Pôsobí aj ako konzultant v oblasti rozvoja komunitných nadácií, inštitucionálneho rozvoja neziskových organizácií, hodnotenia grantových a 
rozvojových programov. Je autorom viacerých článkov a publikácií o neziskovom sektore a filantropii. 
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Zároveň sme chceli zachytiť rolu mimovládnych organizácií v 
strategickom spravovaní spoločnosti v minulosti, ako aj pomenovať 
budúce roly mimovládnych organizácií v spravovaní spoločnosti. 

Výsledkom projektu sú dve publikácie: My a oni alebo spolu?, 
ktorá sa týka Slovenska, a súhrnná publikácia We and They, 
popisujúca situáciu vo všetkých štyroch krajinách Vyšehradu v 
anglickom jazyku. 

Našimi partnermi boli Neziskový think tank pro občanskou 
společnosť NETT, o. z., z Prahy, Tamas Scsaurszki a Gabrielle Benedik 
z Budapešti a Inštitút pre verejné otázky z Varšavy.
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Zdieľanie skúseností 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 natoľko zaujímavé, že ich 
šírením, popisovaním a zdieľaním môžeme prispieť k rozvoju 
podobného konceptu v ďalších krajinách, v ktorých existuje záujem 
rozvíjať ho. 

Roku 2007 sme zorganizovali tri študijné cesty pre hostí z 
Moldavska, Rumunska a Macedónska. Pracovníci z UNDP Moldava, 
Association for Community Relations (ARC) z mesta Cluj 
(Transylvánia) v Rumunsku navštívili viaceré komunitné nadácie na 
Slovensku. 

Keďže účastníci zakladajú komunitné nadácie v Odorhei, Alba Iulii a 
Cluji, bola im poskytnutá supervízia a podané informácie týkajúce 
sa celkového kontextu vývoja neziskových organizácií a filantropie 
na Slovensku.

Pre pracovníkov a dobrovoľníkov z mimovládnych organizácií, ktoré 
podporuje Center for Institutional Development (CIRa) z 
Macedónska, sme s podporou Americkej agentúry pre 
medzinárodný rozvoj (USAID) zorganizovali výmenné stáže v 
slovenských neziskových mimovládnych organizáciách zamerané 
na prezentáciu ich aktivít a výmenu skúseností v oblasti mobilizácie 
domácich finančných zdrojov na ich činnosť.

Boris Strečanský,
ľ

Je členom Poradného výboru pre komunitné nadácie pri Worldwide Initiatives for Granmakers Support (WINGS-CF). Podieľal sa na zakladaní 
Komunitnej nadácie Bratislava a aktívne pôsobí v zdieľaní slovenských skúseností s rozvojom komunitných nadácií do zahraničia (Macedónsko, 
Moldavsko, Chorvátsko). 

V rokoch 1999 – 2005 pôsobil ako koordinátor programu Nadácie Ekopolis Tvoja Zem, zameraného na rozvoj komunitných aktivít a komunitnej 
filantropie. Zúčastňuje sa na konferenciách a workshopoch so zdieľaním skúseností s rozvojom komunitných nadácií na Slovensku.

                                  tel.: 0903/403 362, e-mail: strecansky@changenet.sk
riadite

Marcel Zajac,                              tel.: 0918/639 471, e-mail: zajac@changenet.sk
 

V decembri 2007 krátko pred vianočnými sviatkami zverejnilo 
Ministerstvo vnútra SR návrh zákona o spolkoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Nakoľko tento návrh by nepriaznivo 
menil základné legislatívne podmienky fungovania inštitúcií 
občiansky aktívnych ľudí na Slovensku, spolu s ďalšími 
mimovládnymi organizáciami sme sa rozhodli využiť jedinú 
možnosť, ako ešte v tom čase vstúpiť so zásadnými pripomienkami 
do rozhodovacieho procesu k tomuto zákonu.

Kampaň k návrhu zákona o spolkoch
Marcel Zajac,                                                    tel.: 0918/639 471, e-mail: zajac@changenet.sk

V rokoch 1993 – 1999 pôsobil ako člen grémia tretieho sektora v environmentálnej sekcii. Od roku 1999 až dodnes pôsobí ako koordinátor 
Ekofóra, neformálnej platformy slovenských environmentálnych mimovládnych organizácií.
Od roku 2002 je členom Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Zverejnili sme hromadnú pripomienku ako občiansku výzvu, ktorou 
sme požiadali o stiahnutie návrhu zákona ako celku z legislatívneho 
procesu a jeho nepredloženie na rokovanie vlády SR.

Na tento krok sme sa rozhodli preto, lebo predkladaný návrh bol v 
rozpore s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a 
základných slobôd v obmedzovaní práva slobodne sa združovať. Vo 
veľmi krátkom čase sa pod výzvu podpísalo vyše 2000 občanov a 
občianskych inštitúcií, čím umožnili svojim zástupcom obhajovať 
ich záujmy pri pripomienkovaní predmetného zákona. 



Mobilizácia domácich zdrojov pre občiansku spoločnosť 
– dozvuky kampane za zachovanie 2 % Ľudia ľuďom

Novelizáciou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov v decembri 2006 boli s účinnosťou od 
1. 1. 2007 z asignačného mechanizmu ako možní príjemcovia 
asignácie vynechané mimovládne organizácie pôsobiace v 
oblastiach „ochrany a tvorby životného prostredia“ a „ochrany 
ľudských a občianskych práv“.

Existovala jednoznačná potreba zmeny takto prijatého zákona z 
dôvodov:

1. Asignačný mechanizmus je pre štát jedným z 
nepriamych nástrojov podpory mimovládnych 
neziskových organizácií.

2. Mnohé mimovládne neziskové organizácie získavajú z 
asignácie podstatnú časť svojich príjmov a veľa z nich 
pôsobí práve v oblastiach, ktoré neboli zahrnuté do 
návrhu zákona.

Aj vďaka nášmu pôsobeniu v Rade vlády Slovenskej republiky pre 
mimovládne neziskové organizácie bolo prijaté uznesenie, v ktorom 
sa považuje za nevyhnutné doplniť oblasť „ochrany a tvorby 
životného prostredia“ a oblasť „ochrany ľudských a občianskych práv“ 
do návrhu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, ktorý bol predmetom rokovania Národnej 
rady Slovenskej republiky v mesiacoch október – november 2007. 
Stanovisko rady sa stalo odporúčaním pre Výbor NR SR pre financie, 
rozpočet a menu, ako aj pre poslanecké kluby, ktoré rokovali o 
návrhu zákona. NR SR na svojom rokovaní v decembri 2007 
odsúhlasila novelu, v ktorej opäť umožňuje prijať financie z 
asignácie aj mimovládnym organizáciám pôsobiacim v oblastiach 
„ochrany a tvorby životného prostredia“ a „ochrany ľudských a 
občianskych práv“.

Boris Strečanský,
ľ

V čianskej spoločnosti na Slovensku. Je autorom viacerých štúdií týkajúcich sa postavenia mimovládnych 
organizácií, financovania mimovládnych neziskových organizácií, ako aj ich vzťahu ku štátu. Pôsobil ako člen koordinačného výboru kampane 
Ľudia ľuďom.

V rokoch 1993 – 1999 pôsobil ako člen grémia tretieho sektora v environmentálnej sekcii. Od roku 1999 pôsobí ako koordinátor Ekofóra, 
neformálnej platformy slovenských environmentálnych mimovládnych organizácií.
Od roku 2002 je členom Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

                                  tel.: 0903/403 362, e-mail: strecansky@changenet.sk
riadite

enuje sa témam rozvoja filantropie a ob

Marcel Zajac,                              tel.: 0918/639 471, e-mail: zajac@changenet.sk
 

„Máme nedostatok argumentov o užitočnosti našej práce. V štatistickom 
prieskume, kde sa zisťujú zamestnanosť, HDP a objem peňazí, na začiatku 
figurovali aj výkonové ukazovatele, ale my ich nevieme ani zadefinovať, 
ani následne kvantifikovať. Pri mnohých činnostiach sa to nedá, ale my to 
nerobíme ani tam, kde sa to dá.“

Citát respondenta z publikácie „My a oni alebo spolu?“
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Vznik Aliancie platforiem

Roku 2007 sme dokončovali projekt s názvom Mobilizácia 
domácich zdrojov pre občiansku spoločnosť, ktorý sme 
realizovali vďaka grantu od združenia nadácií Trust for Civil Society 
for Central and Eastern Europe. 

V rámci projektu sme sa venovali aktivitám reagujúcim na 
nedostatok komunikácie medzi rôznymi zoskupeniami neziskových 
organizácií na úrovni ich platforiem a asociácií. Práve nedostatok 
komunikácie na tejto úrovni sme vyhodnotili ako jeden z faktorov 
zamedzujúcich proaktívne formulovanie a presadzovanie 
želateľných politík z pohľadu neziskového sektora, keďže v 
poslednom období neziskový sektor väčšinou len reagoval na 
vzniknutú situáciu. 

V spolupráci s 1. Slovenským neziskovým servisným centrom 
sme uskutočnili sériu diskusií s platformami mimovládnych 
organizácií zameraných na zistenie potrieb platforiem 
mimovládnych organizácií vo vzťahu k štátu, ako aj vo vzťahu k 
svojmu vlastnému posilneniu. Výsledkom zatiaľ posledného 
stretnutia bola idea vytvorenia Aliancie platforiem 
mimovládnych neziskových organizácií Slovenska, ktorú 
plánujeme ďalej rozvíjať v roku 2008.

Zoznam členov Aliancie platforiem, ktorí sa v apríli 
2007 prihlásili k idei aliancie:

1. Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
2. Rada mládeže Slovenska
3. Fórum donorov
4. Ekofórum
5. Ženská loby Slovenska
6. Sociofórum
7. Asociácia nepočujúcich Slovenska
8. Slovenská humanitná rada
9. Asociácia Fórum žien 2000
10. Asociácia komunitných nadácií Slovenska
11. Ekumenická rada cirkví v SR
12. Spoločnosť environmentálne výchovných organizácií Špirála
13. Únia materských centier
14. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím
15. Fórum inštitút
16. Fórum života
17. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

Boris Strečanský,
ľ

                                  tel.: 0903/403 362, e-mail: strecansky@changenet.sk
riadite

Marcel Zajac                                 tel.: 0918/639 471, e-mail: zajac@changenet.sk

Rebríček najväčších nadácií v TOP Trend 2007

V spolupráci s týždenníkom Trend sme vydali v TOP 
Trend 2007 rebríček najväčších nadácií Slovenska v roku 2006. Na 
spracovanie údajov sme použili výročné správy 296 nadácií z 
evidencie Ministerstva vnútra SR.

Z nich boli urobené prehľady 35 nadácií s najvyššími aktívami, 
rebríček 25 nadácií s najvyššími výnosmi, 25 najväčších grantových 
nadácií a prehľad 10 komunitných nadácií.

Boris Strečanský,
ľ

                                  tel.: 0903/403 362, e-mail: strecansky@changenet.sk
riadite
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Finančná správa 2007

Použitie 2% podielu zaplatenej dane z príjmov

Centrum pre filantropiu je príjemcom 2 percent z dane. 
Roku 2007 bolo z tohto finančného zdroja použitých celkovo 1 100 144 Sk:

�983 000 Sk bolo použitých na podporu projektov iných neziskových subjektov, spomínanú v predchádzajúcom texte, 
�20 Sk bolo použitých na kancelárske potreby a spotrebný materiál,
�4 718 Sk bolo použitých na cestovné náklady, 
�2 719,50 Sk bolo použitých na náklady na prezentáciu,
�9 517,50 Sk bolo použitých na služby v oblasti výpočtovej techniky,
�9 060 Sk bolo použitých na poštové náklady,
�8 925 Sk bolo použitých na kopírovanie,
�6 925 Sk bolo použitých na nájomné, 
�70 000 Sk bolo použitých na mzdové zabezpečenie administrácie projektov.

Prenos časti podielu zaplatenej dane do roku 2008 je 802 569,20 Sk.

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

Časť prijatých financií sme darovali ďalším subjektom (napr. neziskovým organizáciám, obciam) realizujúcim aktivity na témy: ochrana a podpora 
vzdelávania, rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrana a podpora zdravia, ochrana ľudských a 
občianskych práv a slobôd.
O kompletnom využití prijatých financií budeme podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov písomne informovať Daňové riaditeľstvo SR, kde 
pošleme presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu, ktorá bude zverejnená v Obchodnom vestníku do 23. 5. 2008.
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Prehľad poskytnutých grantov podporených v roku 2007 

V grantovom programe Tu sa nám páči, tu chceme žiť realizovanom spolu so spoločnosťou Baumit bolo 
podporených 11 verejnoprospešných projektov celkovou sumou 500-tisíc korún. 

Partnerské projekty iných organizácií podporené z 2 percent z dane, 9 projektov v sume 453 000 Sk:
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Prehľad poskytnutých grantov podporených v roku 2007 

V grantovom programe Obhajoba občianskych záujmov, realizovanom spolu s Nadáciou Ekopolis, 
bolo podporených 11 projektov v sume 578 000 Sk: 
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Súvaha
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Výsledovka

Výkaz ziskov a strát 
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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 podľa nášho názoru 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. 

�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.

Firemným a individuálnym darcom ponúkame:
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