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Bratislava, 1. január 2008

Vyšlo slnko nad lesom
a ja potešil sa som.

V príbehu 2008 sú dôležití jeho účastníci, aktéri.
Pre CPF už dávno neplatí, že je lepšie sedieť v ňom ako v malej krčme, ale pracovať ako vo 
veľkej fabrike.
Vystupuje tu šestnásť hlavných hrdinov.
Kapitán, Kormidelník, Siréna.
Tri prvé dôstojníčky (Milicka, Luca, Zuzana B.), tri druhé dôstojníčky (Mooonika, Erika, 
Hanka).
No keďže niekto musí vždy aj robiť, sú tu aj hlavné postavy príbehu: Lenka, Lucia, Dáša, 
Barborka, Katka B., Andrea, Katka N.
V tyle nenahraditeľná Sandra a Mária, palubu udržiavala Zuzka K.
Bolo s nami aj mnoho poradcov, poradkýň, pomocníkov a pomocníčok.
Už na tomto mieste je treba spomenúť, že koncom tohto dobrodružstva sme nainštalovali aj nový kompas - Tomáša.
V denníku 2008 je potrebné zaznamenať, že bez nikoho z nás by sa tento príbeh nestal, naše dobrodružstvo by sa nezačalo, neprebehlo 
a neskončilo tak šťastne, ako sa to stalo roku 2008.

K samotnému príbehu, k našej plavbe.
Prešli sme moriami už prebádanými, tými, ktoré sme začali brázdiť už v minulom roku, či dokonca skôr. 
Na stránkach lodného denníka sa dočítate o tom:
     - ako sme v oranžovom mori nasadili našej plavbe pre nás dôležitý charakter PARTNERSKEJ spolupráce,
     - ako sme s priateľmi z domovského prístavu zručne vymanévrovali cez úskalia žlto-čierneho pobrežia Slnečnicového mesta,
     - ako sme v oceľovomodrom svite finančného ostrova pomohli rozdúchať teplý oheň nového vzdelávania,
     - aj o tom, ako sme pomohli aktívnym domorodcom omietnuť na Červenom myse miesta, kde sa ľuďom páči, kde chcú žiť.
Prečítate si o našej misijnej práci v krajinách mimo našej jurisdikcie (slovo, ktoré neviem, čo presne znamená, ale páči sa mi a chcem ho 
používať). Pracovali sme pre dva nové programy organizované poľskými bojarmi, aby sme následne pri demižóne kvalitného kapitánskeho 
rumu s priateľmi z Čiech, Maďarska a Rumunska založili Demijon kvalitného poznania. „Hik, hik...“

Ale pozor, pozor, dobrodružstvo graduje, graduje...
Dočítate sa o našej objaviteľskej práci, ako sme sa zoznámili so strašne dôležitými zelenými mužmi a ženami (niektorí ich mylne pokladajú za 
mimozemšťanov, ktorými nie sú), ktorí zatepľujú a modernizujú, aby ušetrili naše prírodné zdroje, ale najmä naše životné prostredie.
Dozviete sa o tom, ako sme sa po prvýkrát zoznámili s preferenciami ľudí, ktorí si vedia rady s každým matematickým, technickým či 
organizačným problémom, s projektmi ľudí z IT sveta.

Náš príbeh pod poradovým číslom 2008 sa začal 1. januára 2008.
Voláme sa Centrum pre filantropiu (CpF), a aby sme vedeli prečo, aj začiatok tejto plavby sme venovali spoločnému pátraniu po zmysle, 
význame tohto názvu, kréda, obsahu. 
Prešli sme mnohými búrkami, niekedy sa zdalo, že už stroskotáme, vlny sa prelievali cez 
našu prednú aj zadnú časť. Útočili sprava-zľava. Nedali sme sa. Prekonali sme nepriazeň 
počasia aj vnútorný šelest vlastných sŕdc, ale napokon, ako vraví klasik:

Chceme vidieť Centrum pre filantropiu v rodine verejnoprospešných mimovládnych 
nezávislých organizácií.
Chceme, aby Filantropia, rozvojové darcovstvo, začala patriť do našej novej slovenskej 
spoločnosti.
Chceme poznať teóriu Filantropie, chceme o nej hovoriť, chceme o nej oboznamovať.
Chceme pomáhať Filantropii aj v praxi, tam, kde je pre ňu priestor. Momentálne vďaka 
nášmu asignačnému mechanizmu najmä korporáciám, ale už od tohoročnej plavby 
očakávame prácu aj s malými individuálnymi darcami a dúfame, veríme, túžime aj po 
práci s veľkými slovenskými Filantropmi.

Marcel Dávid Zajac
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Obsah výročnej správy

Bratislava, 9. december 2008
Prístav v našom domovskom meste sa stal miestom, kam sme priviedli našu loď. Nielen z dobrodružstiev roku 2008, ale zo všetkých 
dobrodružstiev od jej vzniku. V podpalubí LODE sme sa stretli s každým z našich priateľov, ktorí prijali pozvanie. Spolu sme sa obzreli za 
našou cestou. 

Teraz nás čaká plavba vpred. 
Čo bolo, už nebude. Dúfajúc, že bude lepšie. 
Bolo nám spolu dobre. Dúfajúc, že spolu ostaneme.
Čakajú nás nové dobrodružstvá. Dúfajúc, že nás bude o rok v podpalubí viac.

Bratislava, 31. december 2008
K čítaniu lodného denníka 2008 Vám chcem zaželať ľahkú myseľ, priaznivý vietor a dobré víno v pohári.

                                              Marcel Zajac,
                                              predseda Správnej rady CpF

ĎAKUJEM.

Naše čísla v grantových programoch za rok 2008:

Poslanie a ciele 
Ľudia v Centre pre filantropiu

Spolupracujeme s ľuďmi, ktorí:
�chcú počuť aj hlas zdola (Nadácia Ekopolis)
�spoločne menia veci k lepšiemu (Konto Orange)
�idú za najlepšími (Nadácia Tatra banky)

Spolupracujeme s ľuďmi, ktorí:
�sú My a oni (The Sasakawa Central Europe Fund)
�vyliezli roku 2007 po rebríčku s nadáciami na Slovensku
�chcú, aby sa Ľuďom páčilo, kde žijú (spoločnosť Baumit, s. r. o.)
�podporujú Slovensko (spoločnosť Siemens, s. r. o.)

Spolupracujeme s ľuďmi, ktorí:
�chcú Šetriť, chrániť, žiť (Ekofond, n. f.)
�sa snažia pochopiť, čo sú Inteligentné peniaze (Europe for Citizens)
�vyznávajú hodnoty Tradícia, solidarita a jedinečnosť (Nadácia SPP)

Spolupracujeme s ľuďmi, ktorí:
�chcú rozvíjať komunitné nadácie
�robia kampaň k návrhu zákona o spolkoch

Odmeňujeme ľudí, ktorí:
�súťažili so svojou diplomovou alebo ročníkovou prácou na tému Filantropia

Finančná správa
�použitie 2-% podielu zaplatenej dane z príjmov
�súvaha
�výkaz ziskov a strát
�správa audítora

Anglický súhrn / English summary
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Poslanie a ciele 
Centrum pre filantropiu, n. o. (CpF), vzniklo v auguste 2002 ako 
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.  
Zakladateľmi sú Boris Strečanský, Zuzana Thullnerová a Marcel 
Dávid Zajac.
   

Výťah zo štatútu organizácie:

    

Poslaním Centra pre filantropiu je rozvoj filantropie a občianskej spoločnosti. 
Roku 2008 sme sa na úrovni správnej rady a na úrovni pracovníkov organizácie zamýšľali 
nad naším poslaním a hodnotili, ako sa nám ho darí napĺňať, hoci vieme, že konečné 
posúdenie tejto otázky je vecou našich partnerov či neziskových organizácií, alebo 
aktívnych občanov, ktorí s nami prichádzajú do kontaktu. Táto často i zložitá diskusia 
prispela k nášmu stmeleniu sa okolo kľúčových hodnôt, ktoré sme v rámci tohto procesu 
pomenovali a ktoré sú pre nás a našu prácu dôležité.
    

• posilňovali mimovládne neziskové organizácie,
• zvýrazňovali hlas občanov, 
• podporovali inováciu, ktorá smeruje k zvýšenej kvalite života vo vzdelávaní, v sociálnej 

sfére, kultúre, životnom prostredí a iných oblastiach,
• kultivovali spôsob uvažovania a narábania s nimi u našich partnerov v podnikateľskom 

sektore.
   

Proces rozmýšľania o našom poslaní nás tiež utvrdil vo vnímaní našej roly do budúcnosti, 
keď aj naďalej chceme plniť úlohu sprostredkovateľa a prepájania tých, ktorí majú zdroje, s 
tými, ktorí tieto zdroje potrebujú (tretí sektor, aktívni občania). Rovnako je našou ambíciou 
prepájať filantropiu praktickú s vytváraním priestoru na reflexiu a hodnotenie diania v tejto 
oblasti.

V oblasti servisu ponúkame:
1. Správu alebo riadenie, resp. podieľanie sa na správe alebo riadení grantových 

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

manažmentu a hodnotenia grantových programov.
3. Vytvorenie filantropickej stratégie a programu sociálnej zodpovednosti, ktorá je 

odrazom celkovej stratégie a priorít darcu.
4. Vytvorenie zaujímavých filantropických a charitatívnych projektov a zároveň ich 

riadenie a správu.
5. Pomoc pri prerozdelení 2-% podielu zaplatenej dane z príjmu firmy. 
6. Pomoc pri založení firemnej nadácie alebo nadačného fondu, spravovanie činnosti 

nadácie, vytváranie filantropických programov a ich realizáciu.
V rámci nášho poslania realizujeme aj ďalšie aktivity a programy, ktorými sa 
snažíme o rozvoj filantropie a posilňovanie občianskej spoločnosti:

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

2. Organizovanie konferencií, seminárov a kampaní. 
3. Publikovanie analytických a hodnotiacich správ. 
4. Vzdelávacie, organizačné a informačné služby v oblasti prípravy, realizácie, 

manažmentu a hodnotenia grantových a iných rozvojových programov. 

„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. CpF chce svojou činnosťou a 
programami napĺňať ideály občianskej spoločnosti, ľudských a občianskych práv, 
udržateľného rozvoja a rešpektovať princípy pluralizmu, slobody a demokracie.“

Rok 2008 bol pre nás výzvou, ktorá ostáva aj do budúcnosti, ako vytvárať priestor
a spôsoby, ako lepšie pomáhať našou činnosťou, aby finančné zdroje, ktorým umožňujeme 
nachádzať verejnoprospešný účel, nadobúdali väčšiu pridanú sociálnu hodnotu, t. j. aby: 

    

Naše aktivity pozostávajú z poskytovania služieb, ako aj z realizácie vlastných programov. 

Hodnoty, v ktoré veríme:

V našej práci sa usilujeme napĺňať nasledovné 
štandardy, ktoré považujeme za dôležité pre povahu 
našej práce: 

V zmysle našich hodnôt sa snažíme informovať 
o našich aktivitách verejnosť. Ako mimovládna 
nezisková organizácia sa vyjadrujeme 
k niektorým spoločenským otázkam týkajúcim 
sa občianskej spoločnosti, filantropie 
a životného prostredia. V priebehu roka 2008 
bolo spomenuté meno našej organizácie 
v celoslovenskej tlači 31-krát.

• 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 však platný dodnes.
• Sociálna zmena. Aj keď naše programy často 
dosahujú zmeny na úrovni jednotlivca alebo skupiny, 
zmeny na sociálnej úrovni sú asi najambicióznejšími, 
ktoré by sme chceli dosiahnuť. 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 širšie 
sociálne a politické 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 napr. 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.

• 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 širokú verejnosť. Zverejňujeme 
mená posudzovateľov projektov.
• Dostupnosť pre záujemcov o podporu z rôznych 
sociálnych skupín a 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.
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Ľudia v Centre pre
filantropiu (a okolo)

Roku 2008 u nás pracovalo 17 interných a 5 externých pracovníkov a 201 externých posudzovateľov 
a posudzovateliek, ktorí hodnotili projekty predložené do 38 grantových programov. Členovia správnej rady, 
pracovníci ani posudzovatelia grantových programov nemajú žiaden benefit z finančných príspevkov, ktoré 
spravujeme.

Správna rada
predseda správnej rady

Riaditeľ

Pracovníčky a pracovníci 
 senior programový manažér

 senior programová manažérka
 programová manažérka 

 programová manažérka
 programová manažérka

programový manažér (od januára 09)
 junior programová manažérka

junior programová manažérka
 programová koordinátorka

 (do augusta 08)
     /  (od augusta 08) projektová koordinátorka

programová asistentka
(do júla 08)

     / (od augusta 08) programová asistentka
 (do októbra 08) 

     /  (od novembra 08) programová asistentka
 (do augusta 08)

     / (od novembra 08) office manažérka 

Externé spolupracovníčky a spolupracovník 

Naši pravidelní dodávatelia služieb – Ľudia okolo Cpf
– pomáha nám s webstránkou www.cpf.sk, t. j. spravuje doménu, ponúka vlastný redakčný systém WEBMIN, ktorý je 

určený na administráciu internetovej stránky, a pomáha nám s printovým dizajnom tlačených publikácií
 – robí nám účtovníctvo a mzdovú agendu

  nám bezodplatne poskytla priestor na akciu Centrum pre filantropiu „Dnes otvorené“
 nám skartuje papier

 – nám poskytuje právne služby
– poskytuje nám adresy elektronickej pošty a registráciu domén webstránok

– on-line obchod na nákup kancelárskych potrieb
 – stará sa nám o počítače, počítačovú sieť

Mgr. Marcel Dávid Zajac, 
Ing. Dušan Šemrinec
Mgr. Martina Tvrdoňová
Mgr. Lucia Gregorová 
Mgr. Zuzana Thullnerová  

Mgr. Boris Strečanský 

Mgr. Dávid Zajac,
Mgr. Zuzana Thullnerová,
Mgr. Lucia Gregorová,
Mgr. Milica Danková,
Mgr. Zuzana Behríková,
Ing. Tomáš Tahy, 
Mgr. Erika Škultétyová,  
Mgr. Monika Lacková, 
Mgr. Lenka Brádňanská,
Mgr. Katarína Niczová

Hana Šipošová,  
Bc. Lucia Kyseľová, 
Dáša Drapáková 

 Bc. Barbora Wienerová, 
Mgr. Katarína Balanová

Mgr. Andrea Körtvélyessyová,
Mária Marsovská

Sandra Škultétyová, 

Zuzana Kiňová, Jana Marková, Adam Hudec, Silvia Tomusová

Webmin, s. r. o. 

Bilanx Partners, s. r. o.
Café Loď
EKOway s. r. o.
Garant Partner legal s. r. o.
ChangeNet 
Regina - Ing. Pavol Regina 
SimplyCom, s. r. o.

Marcel 

– 
– 
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Záznam z výročného 

stretnutia partnerov CpF
Koniec roka je zvyčajne aj časom, keď 
bilancujeme. Centrum pre filantropiu 
vyhodnotilo svoju plavbu rokom 2008 na 
slávnostnom stretnutí partnerov, priateľov 
a pracovníkov. Plavbu sme ukončili na Café 
Loď dňa 9. decembra 2008. Sme radi, že 
naše pozvanie prijali zástupcovia všetkých 
realizovaných aktivít a predstavili 
ostatným, prečo spolupracujú s CpF a čo 
sme spoločne dokázali. Nasledujúce 
stránky poskytujú záznam z našej „živej“ 
výročnej správy. 
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Ľudia, ktorí: chcú 
počuť aj hlas zdola 

Filozofia podpory je postavená na tom, ako 
vnímame obhajobu občianskych záujmov. 

Verejná politika

Legislatívne zmeny

Kontrola moci

Obhajoba občianskych záujmov je zapájaním 
občanov do vecí verejných. Je to pôsobenie občanov 
v týchto oblastiach: 

Keď občania pripomienkujú alebo tvoria koncepcie 
zmien spoločnosti, normy, pravidlá, programy, 
stratégie, politiky a alternatívy.

Keď občania pripomienkujú alebo tvoria legislatívne 
normy na všetkých úrovniach spoločnosti, ktoré 
zlepšia postavenie občanov v spoločnosti, budú 
odrážať záujmy občanov pri riešení problematiky, 
ktorej sa týkajú, alebo naplnia koncepcie pripravené 
občanmi.

Keď občania kontrolujú výkon verejnej správy na 
všetkých úrovniach spoločnosti pri dodržiavaní 
platných zákonov, ako aj etických a morálnych 
noriem, ktoré si určila sama spoločnosť a ktoré majú 
za cieľ obhajovať záujmy občanov. 

Predložené projekty posudzovalo 
5 posudzovateliek a posudzovateľov:

1. Katarína Bartovičová, Greenpeace Slovensko, 
Bratislava

2. Tomáš Kamenec, Advokátska kancelária 
Dedák & partners, Bratislava

3. Tono Popovič, hudobník, Bratislava
4. Apolónia Seiková, sociálna konzultantka, Prešov

5. Zuzana Pobočíková- 
-Melišová, 
konzultantka, 
Považská Bystrica

Za Nadáciu Ekopolis hovoril 
Tomáš Kamenec, advokát, 
partner DEDÁK & Partners, s. r. o., posudzovateľ
v programe Fond aktívnych občanov

Roku 2008 boli z Fondu aktívnych občanov podporené 2 projekty v sume 
65- tisíc Sk.

Chceme:
Prispieť k tomu, aby slovenská spoločnosť bola spoločnosťou aktívnych občanov 
– aby pri hodnotení, rozhodovaní, plánovaní a rozvoji nezanikol hlas občana, hlas 
„zdola“.
Prispieť k tomu, aby s pomocou 
aktívnych občanov bola naša spoločnosť 
demokratická a zároveň spravodlivá – 
tolerantná ku svojim občanom aj k tým, 
ktorí predstavujú rôzne menšiny, 
znevýhodnené skupiny či ideovú 
opozíciu.
Prispieť k tomu, aby občania aktívne 
tvorili spoločnosť hodnotovú, v ktorej si 
vážime jeden druhého, vážime si 
prírodné prostredie, v ktorom žijeme, 
vieme si vyjadriť podporu, vieme sa 
vzájomne počúvať, tolerovať a riešiť svoje 
problémy nenásilne.

„Aj roku 2008 sa Nadácia Ekopolis 
rozhodla použiť všetky finančné príjmy, 
ktoré získala ako asignovanú čiastku od 
fyzických osôb, na podporu základného 
občianskeho aktivizmu prostredníctvom 
Fondu aktívnych občanov.
Fond pomáha občanom, ktorí sa 
dostávajú do sporu s mocou, buď preto, že 
sa nachádzajú na druhej strane záujmu 
ako moc verejná alebo moc silnej skupiny, 
alebo preto, že moc, a tu najmä verejná, 
neplní svoje záväzky voči občanom pri 
ochrane ich základných práv a slobôd. 
Fond aktívnych občanov chceme napĺňať 
najmä prostriedkami slobodných ľudí, 

jednotlivcov, ktorí si ctia slobodu, voľnosť, sociálnu spravodlivosť. Na 
druhej strane chceme podporovať v ich občianskom postoji tých, ktorí to 
potrebujú, tých, ktorých boj sa javí byť „donkichotský“. Môže jeden 
človek zmeniť zákon, nariadenie, stavebné povolenie, investičný 
zámer??? Fond aktívnych občanov chce, aby mohol. Lebo nikto nikdy 
nevie, kedy a kto bude tým jedným človekom. Čo ak to budem zajtra Ja?“ 

Tomáš Kamenec
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Ľudia, ktorí: spoločne 

menia veci k lepšiemu

Filozofiu a aktivity Konta Orange, n. f. 
predstavila Eva Tršková, 
Philanthropy Coordinator Orange Slovensko, a. s.
Konto Orange s CpF, n. o., spolupracuje už deviaty rok. Počas tohto 
obdobia CpF, n. o., pomohlo Kontu Orange uskutočniť 
45 grantových programov, rozdeliť 94,6 mil. Sk a podporiť 
2830 žiadateľov.  

Roku 2008 Konto Orange v spolupráci s Cpf, n. o., pripravilo 
a zrealizovalo 11 grantových programov, v ktorých bolo prijatých 
1552 žiadostí, z nich bolo podporených 589 žiadateľov v sume 21,7 mil. 
Sk. O podporení žiadostí rozhodovalo 11 externých hodnotiacich komisií 
so 110 hodnotiteľmi.

„Konto Orange si pri svojom 
založení definovalo kľúčové 
oblasti podpory, ich 
prostredníctvom realizuje svoju 
víziu. Týmito oblasťami sú: 
1. vzdelávanie a programy pre    
     mladých ľudí, 
2. regionálny rozvoj,
3. minoritné skupiny,
4. charita.
V týchto témach realizujeme 
otvorené grantové programy, 
ktoré majú jasne definované 
podmienky a požiadavky a sú 
realizované nezávislým 
partnerom z tretieho sektora – 
Centrom pre filantropiu. 
Výsledky podpory sú verejne 
dostupné na internete a sú 
zasielané všetkým, ktorí sa 
zúčastnili výberu, a aj ďalším 

záujemcom, ktorí o výsledky prejavia záujem.
Našou snahou je byť darcom, ktorý chce dávať transparentne, 
zmysluplne a najmä systémovo. 
O tom, že sme so spoluprácou s CpF, n. o., spokojní, svedčí jej dĺžka. Na 
začiatku nám veľmi pomohli orientovať sa v témach, problémoch a vo 
svete mimovládnych organizácií. Nadchli nás pre myšlienku robiť 
otvorené grantové programy, tak ako to robia iné veľké zahraničné 
nadácie. Pomohli nám pripraviť a realizovať filantropickú stratégiu. Pre 
nás je naša spolupráca win-win vzťahom, v ktorom prepájame 
podnikateľskú sféru so širšími potrebami spoločnosti. Počas týchto rokov 
sme sa naučili, že je potrebné robiť charitu aj filantropiu, pretože 
v charite sa snažíme pomáhať pri naplnení akútnej potreby, v prípade 
filantropie sa snažíme o riešenia na úrovni sociálnej zmeny.“

Vzdelávanie

Programy pre mladých ľudí

Regionálny rozvoj

Charita a filantropia 

Vzdelávacie programy sú zamerané na všetky typy 
škôl. Na základných školách Konto Orange v spolupráci 
s CpF, n. o., realizovalo už 6. ročník programu Školy 
pre budúcnosť, v ktorom boli podporené inovatívne 
a tvorivé nápady učiteliek a učiteľov, čo chcú urobiť 
vyučovanie živším a zaujímavejším.
Na stredných školách sa už piatykrát uskutočnil 
program Učme sa inak. V ňom bola poskytnutá 
príležitosť študentom učiť sa cudzí jazyk tvorivo, 
efektívne a zaujímavo.
Pre vysokoškolákov bol pripravený 3. ročník programu 
Máš pocit, že máš na viac?, v ktorom sa študenti 
mohli s pomocou Konta Orange samostatne podieľať 
na formovaní svojho vzdelania a profilovaní sa vo 
svojom odbore.
Programom Štipendium pre znevýhodnených sú 
podporovaní študenti stredných a vysokých škôl so 
zdravotným postihnutím. V 3. ročníku boli podporení 
študenti, ktorí napriek svojmu hendikepu vedia, čo 
chcú v živote dosiahnuť, a odvážne bojujú so všetkými 
prekážkami.
   

Programy Hľadá sa dobrý nápad a Vykročme si 
v ústrety boli zamerané na voľnočasové aktivity 
a zmysluplné trávenie voľného času. V prvom 
programe boli už po šiestykrát podporení mladí ľudia 
pri príprave kultúrnych a športových aktivít 
realizovaných na princípe „mladí mladým“. Druhý 
program bol určený ľuďom so zdravotným 
postihnutím, pomáhal vytvárať priestor na rôzne 
trávenie voľného času.
  

Šanca pre váš región je otvorený program, ktorý má 
za cieľ podporu občianskych iniciatív, ktoré smerujú 
k zvyšovaniu kvality života obyvateľov v ich obci, 
mestskej časti či v celom regióne. Štvrtý ročník 
programu ukázal, že je 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. 
 

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. Program spája ľudí, ktorí 
potrebujú pomoc, s ľuďmi, ktorí chcú pomáhať.
Fond pre sociálne slabých a chorých pomáha 
ľuďom a ich rodinám, ktorí sú zdravotne ťažko 
postihnutí alebo sa nachádzajú v sociálnej núdzi.

Eva Tršková
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Predložené projekty v deviatich grantových programoch 
Konta Orange posudzovalo 110 posudzovateliek 
a posudzovateľov:

1. Mgr. Ján Glemba, Waldorfská škola, Bratislava
2. Mgr. Andrea Makišová, Metodicko-pedagogické centrum, Trenčín
3. doc. RNDr. Vladislav Rosa, PhD., bývalý hlavný školský inšpektor, spoluautor projektu 

Milénium, Bratislava
4. Mgr. Katarína Minarovičová, Pedagogická fakulta UK, Občianske združenie EsFem, 

Bratislava
5. Mgr. Ľubica Konečná, Základná škola Podjavorinskej, Bratislava
6. Mgr. Daniela Facunová, Základná škola Martina Hattalu, Dolný Kubín
7. Mgr. Mária Pavlendová, Základná škola s materskou školou, Sebechleby
8. Mgr. Lucia Vaňová, PhD., Detský domov, Bratislava-Podunajské Biskupice 
9. Mgr. Dáša Čúzyová, Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava
10. Mgr. Mária Šeligová, Rodinné centrum Manna, Nové Mesto nad Váhom
11. Mgr. Timea Kardošová, PhD., doktorandka, Pedagogická fakulta UK, Bratislava
12. Mgr. Viera Hojnošová, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava 
13. PaedDr. Aleš Štesko, Súkromná základná škola Fantázia, Banská Bystrica
14. Mgr. Erika Tichá, PhD., Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK, 

Bratislava
15. Mgr. Mariana Koščušová, Základná škola Matky Alexie, Bratislava
16. PhDr. Pavol Pánik, CSc., Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, Pedagogická 

fakulta UK, Bratislava
17.Mgr. Marcela Maslová, Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, Dolný Kubín
18. PaedDr. Alica Petrášová, PhD., Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

 
1. Ing. Mgr. Zuzana Heiden, Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, Bratislava
2. PhDr. Katarína Majzelová, Konzervatórium, Žilina
3. Mgr. Janet Livingstone, Medzinárodné divadlo Meteorit, Bratislava
4. Mgr. Edita Mikušková, Gymnázium L. Sáru, Bratislava

1. doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Trnavská univerzita, Trnava
2. RNDr. Andrej Mock, PhD., Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
3. doc. RNDr. Ivan Černušák, PhD., Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
4. doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc., Technická univerzita, Košice 
5. Ing. arch. akad. arch. Vladimír Bahna, PhD., Slovenská technická univerzita, Bratislava
6. doc. Mgr. art. Eva Žilineková, ArtD., Vysoká škola múzických umení, Bratislava
7. Mgr. Dáša Čiripová, Slovenský filmový ústav, Bratislava
8. Mgr. art. Monika Kompaníková, na materskej dovolenke, Bratislava
9. PhDr. Pavol Pánik, CSc., Katedra etickej výchovy Pedagogickej fakulty UK, Bratislava 
10. Ing. Henrieta Cherid, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
11. Karol Horváth, Slovenský rozhlas, Bratislava
12. Ing. Peter Gonda, PhD., Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava
13. prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD., Ekonomická univerzita, Bratislava

1. Mgr. Iva Pipíšková, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, Bratislava
2. Mgr. Lenka Bieliková, Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava
3. Mgr. Boris Klohna, ZOM Prešov – združenie zdravotne postihnutých, Prešov
4. Mgr. Eva Gažová, Slovenský paralympijský výbor, Bratislava
5. Mgr. Erika Tichá, Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK, Bratislava
6. Mgr. Ivor Dian, Gymnázium L. Novomeského, Bratislava

1. Marek Dinka, študent, Bratislava
2. Mgr. Ľuboslav Polakovič, Občianske združenie Dúha, Bratislava
3. Mgr. Apolónia Sejková, Sigordská spoločnosť, Prešov
4. Ing. Matúš Kamenický, Občianske združenie Dúha, Bratislava
5. Mgr. Tomáš Mikolaj, Kysucké kultúrne stredisko, Čadca
6. Mgr. Kristína Paulenová, Nadácia Centrum súčasného umenia, Bratislava
7. Zuzana Bieliková, Občianske združenie Kultúra, Rajecké Teplice
8. Mgr. art. Lucia Papanetzová, Vysoká škola múzických umení, Bratislava
9. Mgr. Svetlana Sarkisjanová, Občianske združenie Truc Sphérique, Žilina
10. Juraj Cocher, Theatrock agency, Bratislava
11. Mgr. Stanka Kompaníková, Centrum právnej pomoci, Žilina
12. Mgr. Lenka Rapošová, Partners for Democratic Change Slovakia, Bratislava
13. Mgr. Anna Lašáková, Katedra kulturológie Filozofickej fakulty UK, Bratislava
14. Mgr. Kristína Vandová, na materskej dovolenke, Bratislava

1. Mgr. Zuzana Bohmerová, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
2. Mgr. art. Viera Dubačová, Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica
3. PhDr. Viera Záhorcová, Občianske združenie Inklúzia, Agentúra podporovaného 

zamestnávania, n. o., Bratislava
4. Mgr. Alenka Očkaiová, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
5. Zuzana Recsková, Zväz telesne postihnutej mládeže, Bratislava
6. PaedDr. Jana Izraelová, Domov sociálnych služieb Symbia, Zvolen

Grantový program Školy pre budúcnosť 

Grantový program Učme sa inak

Grantový program Máš pocit, že máš na viac? 

Grantový program Štipendium pre znevýhodnených

Grantový program Hľadá sa dobrý nápad

Grantový program Vykročme si v ústrety

Grantový program Šanca pre Váš región

Zamestnanecký grantový program spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Darujte Vianoce 

1. PhDr. Ľubica Vávrová, Centrum rozvoja samospráv, Bratislava
2. RNDr. Drahoslava Finková, Revia – Malokarpatská komunitná nadácia, Pezinok
3. Mgr. Mária Mangová, Slovenská televízia – regionálne vysielanie, Bratislava
4. PhDr. Igor Pašmik, Prvá rozvojová vidiecka a regionálna agentúra, Brezno
5. PhDr. Katarína Kubiňáková, Občianske združenie VOKA, Banská Bystrica 
6. Ing. Lívia Haringová, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica
7. Ing. Elena Jankovičová, Komunikačné centrum Detva, Detva
8. Štefan Hajdu, Občianske združenie Fundament, Rimavská Sobota
9. Ing. Beata Hirt, Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská Bystrica
10. Silvia Sokolová, Košický samosprávny kraj, Košice
11. Ladislav Kerekeš, Česká televízia, Košice
12. Ing. Paulína Urdová, Občianske združenie Sosna, Košice
13. Ing. Stanislav Štefan, Združenie pre rozvoj južného Zemplína, Trebišov
14. Ing. Zuzana Záborská, Karpatský rozvojový inštitút, Košice
15. Ing. Peter Kupčík, Košický samosprávny kraj, Košice
16. Mgr. Mariana Kováčová, Centrum Slniečko, Nitra
17. Mgr. Ľubica Ľachká, Nitrianska komunitná nadácia, Nitra
18. Mgr. Mária Šeligová, Rodinné centrum Manna, Nové Mesto nad Váhom
19. Šarlota Gorová, Regionálna rozvojová agentúra Južný región, Štúrovo
20. PhDr. Leo Kužela, Mestské noviny, Trenčín
21. Zlatica Orgoníková, Centrum voľného času, Nová Dubnica
22. Bc. Marián Kucman, Redakcia Prieboj, Prievidza
23. Mgr. Juraj Smatana, Klub Strážov, Považská Bystrica
24. Marta Kopecká, Komunitné združenie Zemianske Kostoľany, Zemianske Kostoľany
25. Mgr. Valéria Szomolai, na materskej dovolenke, Šamorín
26. Ing. Martina Kubanová, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bratislava
27. RNDr. Ľubica Krištofová, Záhorské osvetové stredisko, Senica
28. Mgr. Michal Frank, Prešovský Korzár, Prešov
29. Mgr. Michal Šima, Prešovská univerzita, Bardejov
30. Viera Štupáková, Bicyklová skupina Kostitras, Prešov
31. Mgr. Dana Plučinská, Partnerstvo pre rozvoj regiónu Tatier a Spiša, Poprad
32. Mgr. Apolónia Sejková, Sigordská spoločnosť, Prešov
33. Mgr. Ľubov Sakalová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Humenné
34. Mgr. Zuzana Poláčková, United Nations Volunteers, Bratislava
35. Mgr. Róbert Blaško, Mesto Žilina, Žilina
36. Jana Jakubčiaková, Komunitná nadácia Liptov, Liptovský Hrádok
37. Terézia Turiaková, Kysucké kultúrne stredisko, Čadca
38. PhDr. Alena Mičicová, Slovenská akademická informačná agentúra, Žilina
39. Mgr. Tomáš Mikolaj, Kysucké kultúrne stredisko, Čadca

1. Mgr. Vanda Grolmusová, Orange Slovensko, a. s., Bratislava
2. Ing. Tibor Konušiak, Orange Slovensko, a. s., Bratislava
3. Mgr. Mirka Pokorná, Orange Slovensko, a. s., Bratislava
4. Mgr. Richard Fides, Orange Slovensko, a. s., Bratislava

1. Oľga Feldeková, spisovateľka, Bratislava
2. Mgr. Natália Kušnieriková, Partners for Democratic Change Slovakia, Bratislava
3. Mgr. Martina Tvrdoňová, Občianske združenie Wellgiving, Lozorno
4. Mgr. Ivana Tóthová, Občianske združenie Návrat, Bratislava
5. Mgr. Lenka Bradňanská, Centrum pre filantropiu, Bratislava
6. Mgr. Adriana Kvaková, Občianske združenie Návrat, Bratislava

OZ Všetkým deťom 
– projekt Promenáda na ihrisku
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Ľudia, ktorí: 

idú za najlepšími 

Filozofiu a aktivity Nadácie Tatra banky 
predstavila Andrea Šalingová, 
CSR manager, Tatra banka, a. s.

Nadácia Tatra banky spolupracuje s CpF, n. o., od svojho vzniku, 
a to už tretí rok. Za ten čas bolo zrealizovaných 18 grantových 
programov, rozdelených 25 mil. Sk a podporených 247 žiadateľov.

„Nadácia je typickou 
grantovou organizáciou. 
Prostredníctvom finančných 
darov umožňujeme realizovať 
zámery tým, ktorí sú v oblasti 
danej misiou nadácie 
profesionáli, sú v nej 
etablovaní a skúsení. Chceme 
vytvárať aktívny priestor na 
realizáciu dobrých nápadov, 
inovatívnych prístupov, aktivít 
vylepšujúcich prostredie či 
napredujúcich vo svojej 
oblasti. Granty poskytujeme 
cez otvorené grantové 
programy, podporu 
partnerských projektov
a podporou výnimočnosti.
V otvorených grantových 
programoch si určujeme 
oblasť, do ktorej chceme 
smerovať svoju finančnú 
pomoc. Vytvárame tak 
objektívny mechanizmus, 

pomocou ktorého vyberáme a financujeme tie projekty, ktoré 
považujeme za najkvalitnejšie.
Pod podporou výnimočnosti rozumieme odmeňovanie tých, ktorí svojou 
aktivitou, snahou, usilovnou prácou, vášňou či nadaním dosiahli 
výrazné výsledky pri svojej práci v oblastiach: rozvoj a ochrana 
duchovných hodnôt, vzdelávanie a zachovanie prírodných a kultúrnych 
hodnôt. Udeľovaním Cien Nadácie Tatra banky ich chceme finančne 
obdarovať a podporiť.
Pri podpore partnerských projektov veríme v systémové riešenia, čo 
niekedy znamená intenzívne či dlhodobé riešenie najdôležitejších 
výziev, ktoré predstavuje nami zvolená misia: zvýšenie kvality 
vzdelávacieho procesu na vysokých školách. 

Naša spolupráca s CpF, n. o., je pre nás prínosná, pretože nám pomáha 
orientovať sa v dianí tretieho sektora. Okrem toho, že ľudia z CpF nám už 
tri roky administrujú nadáciu, pomáhajú nám ju aj spravovať. Jeden zo 
zakladateľov Cpf je správcom našej nadácie, pravidelne sa zúčastňuje 
správnych rád a je účastný strategických rozhodnutí týkajúcich sa

nadácie. Okrem toho nám CpF poskytuje 
poradenstvo a administráciu grantových 
programov. Administruje grantové programy 
od ich vytvorenia cez vyhlásenie grantových 
kôl, organizovanie transparentného 
rozhodovacieho procesu, vypracúva darovacie 
zmluvy až po monitorovanie podporených 
aktivít a vyhodnotenie prínosu grantových 
programov. Pre nás je dôležité, že nás vie 
aktuálne informovať o dianí v treťom sektore, 
ale aj o legislatívnych úpravách a zmenách 
týkajúcich sa rôznych zákonov, ktoré majú 
súvis s mimovládnymi organizáciami.“

Roku 2008 Nadácia Tatra banky pripravila 
a uskutočnila s pomocou CpF, n. o., 
7 programov, v ktorých bolo prijatých 
186 žiadostí, z nich bolo podporených 
106 žiadateľov v sume 13,3 mil. Sk. 

Virtual Scientific Laboratories projekt - 
návšteva laureáta nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu

 prof. Roberta Aumanna

Andrea Šalingová
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Grantové programy

Podpora výnimočnosti

Partnerské projekty

Program podpory kvality vzdelávania na vybraných vysokých školách 
s ekonomickým, manažérskym alebo technickým zameraním. Tretí ročník 
programu chcel pomôcť vybraným fakultám vysokých škôl skvalitniť riadny 
vzdelávací proces, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky či 
informácie z prostredia domácej aj zahraničnej vedy. 
Už druhý rok v programe Vedieť viac pomáha Cpf, n. o., Nadácii Tatra banky 
maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces na vysokých školách. Program má 
ambíciu umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces 
s potrebami praxe. Cez programy mimovládnych organizácií sa snaží zvýšiť 
spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich 
zamestnancov a študentov. 
Program Pomôžeme sa už tretí rok snaží promptne reagovať na krízové situácie 
v spoločnosti, ktoré vznikli v dôsledku prírodných katastrof alebo iných okolností. 
Zamestnanecký program Dobré srdce je tradičnou aktivitou, kde sú podporované 
verejnoprospešné aktivity odporučené a finančne podporené zamestnancami 
Tatra banky.
Už v prvý rok založenia nadácie bola v programe Partnerstvá v regiónoch 
podporená v každom kraji jedna mimovládna nezisková organizácia, významná vo 
svojej komunite, ktorá rieši otázky miestneho záujmu v rôznych oblastiach: 
sociálnych služieb, práce s deťmi a mládežou, so zdravotne postihnutými 
spoluobčanmi, ochrany a tvorby životného prostredia, zachovania demokratických 
princípov, komunitného a regionálneho rozvoja a kultúry. Týchto osem organizácií 
je každoročne podporených tzv. inštitucionálnym grantom.

Cenou Nadácie Tatra banky za Najlepší študentský business plán boli 
ocenení traja študenti štipendiom na prestížnej letnej škole v Blede.
Cenu Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT 
získala Ing. Ivana Kašicová s prácou na tému Animácia ľudskej tváre a vizuálna reč.
V trinástom ročníku udeľovania Ceny Nadácie Tatra banky za umenie bol 
ocenený talent, nadšenie a práca slovenských umelcov, cieľom bolo podporiť 
rozvoj umenia v jeho najrôznejších podobách. Ceny sú udeľované v piatich 
kategóriách a počnúc týmto ročníkom je v každej kategórii 
udeľovaná aj špeciálna cena Mladý tvorca. 

V tomto roku bolo podporených 11 partnerských projektov. 
Jednou z nich je Asociácia absolventov Fulbrightovho 
programu. Držitelia Fulbrightovho štipendia predstavujú 
úspešných ľudí zo spoločenského a z akademického 
prostredia, ktorí v rámci svojej akademickej alebo profesijnej 
kariéry získali prestížne Fulbrightovo štipendium. Boli 
podporené ich prednášková činnosť a klubové stretnutia. 

Predložené projekty v piatich grantových 
programoch Nadácie Tatra banky posudzovalo 
19 posudzovateliek a posudzovateľov:

1. Ing. Jaroslav Juriga, týždenník TREND, Ministerstvo školstva 
SR, Bratislava

2. Ing. Peter Gonda, analytik, Konzervatívny inštitút, Bratislava
3. Marcela Havrilová, Junior Achievement Slovensko, 

Bratislava
4. Silvia Truchanová, Tatra banka, a. s., Bratislava
5. Milada Halová, Nadácia Tatra banky, Bratislava
6. Mgr. Lucia Kyseľová, študentka Fakulty matematiky, fyziky 

a informatiky UK, Bratislava

1. Ing. Jaroslav Juriga, týždenník TREND, Ministerstvo školstva 
SR, Bratislava

2. Alena Mičicová, Slovenská akademická informačná 
agentúra, Žilina

3. Milada Halová, Nadácia Tatra banky, Bratislava
4. Mgr. Lucia Kyseľová, študentka Fakulty matematiky, fyziky 

a informatiky UK, Bratislava

1. Andrea Šalingová, Tatra banka, a. s.
2. Silvia Truchanová, Tatra banka, a. s.
3. Milada Halová, Tatra banka, a. s.
4. Miroslav Uličný, Tatra banka, a. s.

1. Bc. Milada Halová, Tatra banka, a. s.
2. Mgr. Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu, n. o.

1. Milada Halová, Tatra banka, a. s. 
2. JUDr. Jana Partlová, ZMOS
3. Mgr. Marcel Zajac, správca Nadácie Tatra banky

Program podpory kvality vzdelávania na vybraných vysokých 
školách s ekonomickým, manažérskym alebo technickým 
zameraním

Grantový program „Vedieť viac“

Ceny Nadácie Tatra banky za Najlepší študentský business plán

Zamestnanecký grantový program „Dobré srdce“ spoločnosti 
Tatra banka, a. s.

Program Pomôžeme

Eva Tršková

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 
– projekt Ekoporadňa Živica pre Bratislavčanov
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Ľudia, ktorí: sú My 

a oni (alebo spolu?)

Projekt podporil The Sasakawa Central Europe Fund

O slovenskej verzii publikácie, ktorá je výsledkom 
projektu, hovoril Dušan Ondrušek, riaditeľ PDCS – 
Partners for Democratic Change Slovakia; 

českú verziu predstavil Jan Kroupa z NETT-u 
(Nezávislý think tank pro neziskový sektor 
a občanskou společnost) Praha

Projekt „My a oni alebo spolu?“ predstavuje regionálny výskumný projekt 
v prostredí krajín Vyšehradu pokúšajúci sa na základe zistení vyplývajúcich 
z rozhovorov s protagonistami neziskových organizácií zachytiť podstatné 
momenty a zaujímavé motívy a usporiadať ich tak, aby poskytli obraz 
o uplynulých 18 rokoch pôsobenia neziskových organizácií v spoločnosti, 
a načrtnúť aj výhľady pre neziskové organizácie do budúcnosti z pohľadu 
samotných aktérov. 

Na Slovensku projekt realizovalo Centrum pre filantropiu, n. o., výsledkom je 
publikácia „My a oni alebo spolu?“, ktorá predstavuje zhrnutie zistení z rozhovorov 
s 35 lídrami neziskových organizácií na Slovensku. Rozhovory a spracovanie 
publikácie prebiehali od jesene 2007 do leta 2008. Kompletné texty zo všetkých 
štyroch vyšehradských krajín sú k dispozícii v súbornej publikácii v anglickom 
jazyku s názvom „We and They“, ktorá je voľne dostupná na našej webstránke, ako 
aj na webstránkach ostatných partnerov projektu. 

Našimi partnermi boli Neziskový think tank pro neziskový sektor a občanskou 
společnost NETT, o. z., z Prahy, Roots and Wings – Workshop for Change and 
Development z Budapešti a Inštitút pre verejné otázky z Varšavy. Aj v rámci tohto 
projektu sme si overili, že intenzívna komunikácia s partnermi zo susedných krajín 
napomáha našu prácu, je inšpiratívna a obohacuje naše rozmýšľanie o otázkach, 
ktoré nás trápia. V rozvíjaní podobných projektov zamýšľame pokračovať aj 
v budúcnosti. 

Eva Tršková

Jan Kroupa

Dušan Ondrušek
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Ľudia, ktorí: „vyliezli“ roku 2008 
po rebríčku s nadáciami na Slovensku
Projekt Rebríček nadácií predstavila 
Zuzana Thullnerová, zakladateľka a členka Správnej rady 
Centra pre filantropiu, n. o.

„Naša spolupráca s týždenníkom Trend sa začala roku 2004. Oslovili sme p. Jána Kovaľčíka, 
hlavného analytika Trendu, s ponukou na spoluprácu. Trend každoročne vydáva Ročenku 
TREND Top, obsahujúcu komplexné a analytické prílohy s rebríčkami najväčších firiem 
v danom odvetví. Trend ich pripravuje ako jediné médium na trhu. Keďže sú unikátnym 
zdrojom informácií na porovnávanie ekonomickej úspešnosti firiem, ich vydanie je 
očakávanou udalosťou. 
Centrum pre filantropiu, n. o., považuje za dôležité informovať aj o ekonomickej situácii 
nadácií. Nadácie sú účelovými združeniami majetku, ktorý slúži na podporu 
verejnoprospešného účelu. Kvôli zlepšeniu transparentnosti, image a poznania nadácií sme 
vnukli Trendu nápad uverejňovať aj rebríček najväčších nadácií Slovenska. Chceli sme, aby 
aj nadácie mali svoj rebríček, aby verejnosť mala možnosť vedieť, ktorá nadácia má 
najväčší majetok, ktoré nadácie mali najvyšší príjem, ktoré sú najväčšími grantovými 
nadáciami. A keďže veríme vo význam komunitných nadácií v regiónoch Slovenska, 
uverejňujeme aj informácie o komunitných nadáciách. 

Rebríček nadácií v Ročenke TREND Top sme spolu tvorili štyrikrát. Roku 2008 sme
v spolupráci s týždenníkom Trend vydali v TREND Top 2008 rebríček najväčších nadácií roku 2007. Údaje sme čerpali 
z výročných správ nadácií.“

Zuzana Thullnerová
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Ľudia, ktorí: chcú, aby 

sa Ľuďom páčilo, kde žijú

Za spoločnosť Baumit, s. r. o., 
hovoril Tomáš Sepp, marketingový riaditeľ, 
prokurista Baumit, spol. s r. o.

Baumit s CpF, n. o., spolupracuje už štvrtý rok, spolu sme 
uskutočnili štyri ročníky grantového programu Tu sa nám páči, tu 
chceme žiť, 47 podporeným žiadateľom sme poskytli 2 mil. Sk. 
Na ďalších 82 projektov sme prispeli sumou 2,3 mil. Sk. 
Tieto prostriedky pochádzajú z 2 % z dane. 

„Podporu projektov – verejnoprospešných aktivít – uskutočňujeme 
dvoma spôsobmi. Prvým je komunitná filantropia – filantropia 

v prospech komunity. Je to pre nás veľmi 
dobrý spôsob podpory regiónu, v ktorom 
má naša firma svoje sídlo a pobočky. Je 
to špecifická forma darcovstva tým, že 
sa uskutočňuje v rámci určitej 
konkrétnej oblasti alebo komunity, 
v ktorej ľudia žijú a s ktorou sa 
stotožňujú.
Druhým spôsobom podpory je 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.
Spolupráca s CpF je pre nás prínosom, 
pretože bez neho by sme nevedeli 
darovávať rýchlo, účelovo 
a transparentne. CpF nám na začiatku 
pomohlo pri vypracovaní filantropickej 
stratégie pre našu firmu. Teraz ju 

spoločne napĺňame. Naša firma nie je veľkou organizáciou, ktorá by 
mala na túto prácu interne zamestnaného človeka. Sme spokojní 
s našou spoluprácou, pretože CpF nám zabezpečuje odbornú 
administráciu našich grantových programov a zároveň nám dlhodobo 
poskytuje na mieru šité poradenstvo týkajúce sa filantropických aktivít 
našej firmy. 
Ceníme si, že už štyri roky darovávame najprehľadnejším spôsobom – 
otvoreným grantovým programom, ktorý má jasne definované 
podmienky a požiadavky. V otvorenom grantovom procese má každý 
záujemca rovnaké šance uspieť. Informácia o možnosti získať dar je 
široko medializovaná, konzultácie sú poskytované všetkým, ktorí 
prejavia záujem. Kritériá posudzovania sú verejne známe, a tak šanca 
získať dar je pre všetkých rovnaká. Rozhodnutie o podpore projektov je 
na externých regionálnych posudzovateľoch, posudzovateľkách, ktorí sú 
vybraní Centrom pre filantropiu. Výsledky podpory sú verejne dostupné 
na internete a sú zasielané všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu, aj ďalším 
záujemcom, ktorí o výsledky prejavia záujem.“

Roku 2008 sa uskutočnil jeden grantový 
program, v ktorom bolo prijatých 83 žiadostí, 
z nich bolo podporených 12 žiadateľov v sume 
500-tisíc Sk. Podporených bolo 
11 komunitných projektov v sume 319-tisíc Sk.

Program Tu sa nám páči, tu chceme žiť, 
grantový program pre aktívnych ľudí
Východiskom programu Tu sa nám páči, tu chceme 
žiť je myšlienka, že ľudia, ktorí sa zaujímajú a chcú 
meniť svet okolo seba, majú možnosť zapojiť sa 
a získať finančnú pomoc pri 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. Program je postavený na 
presvedčení, že chcieť znamená môcť. Chcieť je podľa 
spoločnosti Baumit i Centra pre filantropiu to 
najdôležitejšie, čo ľudia potrebujú na vykonanie 
zmien. Zmien k lepšiemu.

Predložené projekty posudzovalo 
6 posudzovateliek a posudzovateľov:

1. Emília Pastirčáková, projektová manažérka, 
Komunitná nadácia, Prešov

2. Zora „Kalka“ Pauliniová, architektka, 
mediátorka, ochranárka, Bratislava

3. Milan Hronec, projektový koordinátor 
programov rozvoja vidieka a rómskeho 
komunitného programu, Nadácia Ekopolis, 
Banská Bystrica

4. Ing. Ida Adolfová, projektová manažérka, 
Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská 
Bystrica

5. Mgr. Barbora Paulenová, projektová manažérka, 
Komunitná nadácia, Bratislava

6. Ing. Paulina Urdová, projektová manažérka, 
Občianske združenie SOSNA, Košice

Regionálny rozvoj

Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Tomáš Sepp

Obec Hermanovce nad Topľou 
– projekt Prestrešenie prírodného prameňa
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Ľudia, ktorí: 
podporujú Slovensko 
Za spoločnosť Siemens, s. r. o., 
hovorila Katarína Porubská, vedúca oddelenia 
Corporate Communication (CC) spoločnosti 
Siemens, s. r. o.

Roku 2008 sa uskutočnil 1 grantový program, v ktorom bolo prijatých 
45 žiadostí, z nich bolo podporených 38 žiadateľov v sume 480-tisíc Sk. 
V rámci podpory vzdelávania boli podporené dve vysoké školy v sume 
1,4 mil. Sk a jedno doktorandské štipendium.

Podporené bolo Občianske združenie Priemyslovák, ktoré pôsobí pri Strednej 
priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom. Zaradením výučby programovania CNC 
zariadení do študijných programov Strojárstvo a Mechatronika môžu zrealizovať 
prechod od klasickej výučby na nové technológie, programovanie CNC. To sú 
zmeny, ktoré smerujú k vytvoreniu nových služieb zabezpečovaných školou 
formou formálneho a neformálneho vzdelávania s cieľom poskytovať celoživotné 
vzdelávanie v tejto oblasti. 

Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave bolo podporené vybudovanie 
laboratória a školiaceho centra pre automatizované riadenie, s 10 pracovnými 
stanicami. Sú určené študentom 1. a 2. stupňa štúdia v programoch Aplikovaná 
informatika a automatizácia v priemysle a Automatizácia a informatizácia 
procesov.

„Naša spolupráca s CpF je na začiatku 
cesty, v tomto roku sme po prvýkrát 
prostredníctvom mechanizmu 
2 percent poukázali CpF peniaze
 a testovali sme ich schopnosti použiť 
tieto peniaze účelne a zároveň 
transparentne. 
V rámci našej spolupráce sme sa 
zamerali na dve základné oblasti – 
vzdelávanie a podporu charitatívneho 
a filantropického správania sa 
zamestnancov našej spoločnosti. 
Spoločnosť SIEMENS, s. r. o., si 
uvedomuje význam vzdelávania, pozná 
rozdiel kvalitného vzdelávania, a preto 
chce oceniť úsilie tých vzdelávacích 
inštitúcií a jednotlivcov, ktorí majú 
snahu vzdelávať za pomoci kvalitného, 
moderného didaktického a špeciálneho 
technického vybavenia.

Firemné občianstvo je dôležitou súčasťou našej podnikovej kultúry a je 
odrazom našich kľúčových hodnôt. Zamestnaneckým programom 
chceme motivovať svojich zamestnancov a pomáhať im realizovať ich 
nápady a plány na zlepšenie života vo svojom okolí.“

Vzdelávanie

Spoločnosť Siemens poskytla finalistovi Michalovi 
Barczimu motivačné štipendium počas celého štúdia 
na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU
v študijnom programe Priemyselná informatika. 
Víťaz získal hlavnú cenu SYGA 2008 za najlepšie 
technické riešenie za projekt Robotický manipulátor. 
Cieľom súťaže SYGA je osloviť stredoškolských 
študentov, aby navrhli a zrealizovali technické 
riešenie zautomatizovaných procesov v priemysle 
alebo v bežnom živote.

Zamestnanecký program pomáha zamestnancom pri 
realizácii nápadov a mimopracovných aktivít. 
Program vytvára priestor na individuálnu iniciatívu 
zamestnancov, na riešenie existujúcich 
spoločenských problémov a tiež partnerstvá s tretím 
sektorom. 

Predložené projekty posudzovali 4 posudzovatelia:
1. Ing. Peter Kollárik, Siemens, s. r. o.
2. Mgr. Robert Zachej, Siemens, s. r. o.
3. Bc. Lucia Kyseľová, Centrum pre filantropiu, n. o.
4. Mgr. Katarína Gregušová, Siemens, s. r. o.

Regionálny rozvoj

Katarína Porubská

Eva Sabajová – projekt Cvičenie detí 
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Ľudia, ktorí: chcú 

Šetriť, chrániť, žiť

EkoFond, n. f., predstavila 
Eva Guliková, správkyňa 

„Neinvestičný fond EkoFond, zriadený spoločnosťou SPP, začal svoju 
činnosť roku 2008. Jeho cieľom je 
podporiť efektívne a bezpečné využitie 
energie, ktoré je ohľaduplné 
k životnému prostrediu, a podporiť 
a propagovať aktivity zamerané na 
energetickú efektívnosť a zlepšenie 
životného prostredia prostredníctvom 
aplikácie nových, progresívnych 
technológií a zariadení, využívajúcich 
najmä zemný plyn. 
Naša spolupráca sa začala v máji roku 
2008, keď sme si v rámci výberového 
konania vybrali Centrum pre 
filantropiu za administrátora 
grantových programov neinvestičného 
fondu EkoFond. CpF poskytuje 
EkoFondu podporu pri príprave, 
realizácii, komunikácii a vyhodnotení 
grantových programov na podporu 
verejnoprospešných aktivít zameraných 
na ochranu životného prostredia 
a podporu efektívneho využívania 

energií. Zároveň nám poskytuje aj odborné poradenstvo pri tvorbe 
stratégie fondu.
Väčšina programov EkoFondu má priebežné výzvy, to znamená, že 
žiadosti je možné podávať priebežne počas celého roka. Vopred sú 
zverejnené dátumy uzávierok, kedy sú dovtedy zaregistrované žiadosti 
spĺňajúce všetky formálne náležitosti odoslané na ďalšie hodnotenie. Je 
pre nás prínosom, že CpF priebežne administruje všetky grantové 
programy, a umožňuje nám tak venovať sa ďalším rozbiehajúcim sa 
aktivitám fondu.“

Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

Roku 2008 EkoFond, n. f., v spolupráci s Cpf, n. o., pripravil a zrealizoval 
4 grantové programy, v ktorých bolo prijatých 46 žiadostí, z nich bolo 
podporených 15 projektov v sume 22,6 mil. Sk. O podporení žiadostí 
rozhodovali 4 externé hodnotiace komisie s 20 hodnotiteľmi.

EkoFond v rámci programu Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu podporuje 
aktivity zamerané na implementáciu progresívnych technológií kombinovanej výroby 
elektrickej energie, tepla a chladu na báze zemného plynu s výkonom max. do 1 MWe. 
Roku 2008 bol v rámci tohto programu podporený projekt Slovenskej technickej univerzity 
– inštalácia kogeneračnej jednotky v účelovom zariadení v Gabčíkove. 

Program je určený pre nevýrobné a verejné budovy, bytové a rodinné domy s rokom 
výstavby do roku 1984. Cieľom programu je podpora úspor energie v 

 

týchto budovách 
prostredníctvom zateplenia obvodových stien, výmeny okien a vyregulovania tepelnej 
sústavy. Roku 2008 bolo medzi podporenými projektmi šesť projektov zameraných na 
zateplenie rodinných domov, jeden projekt na zateplenie bytového domu a sedem 
projektov na zlepšenie energetických vlastností verejných budov.

Zavádzanie nových progresívnych technológií na 
báze zemného plynu

Podpora rozvoja využitia alternatívneho 
motorového paliva CNG v slovenskej doprave

Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu

    

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

    

Zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného 
plynu

     

Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG 
v slovenskej doprave

V rámci programu Zavádzanie nových progresívnych 
technológií na báze zemného plynu EkoFond podporuje 
aktivity v dvoch oblastiach. Prvá oblasť zahŕňa projekty 
zamerané na aplikovaný výskum a vývoj moderných 
technológií na báze zemného plynu s cieľom zlepšovania 
životného prostredia. Druhou oblasťou podpory sú 
projekty umožňujúce koexistenciu a netradičné spojenie 
zemného plynu s obnoviteľnými zdrojmi energie (ako 
napr. zemný plyn a solárna energia, zemný plyn a tepelné 
čerpadlo), ktorých cieľom je pokles energetickej 
náročnosti Slovenska.

Program je určený na podporu aktivít zameraných na 
zvýšenie využitia CNG (stlačený zemný plyn) na pohon 
vozidiel. Realizácia týchto aktivít pozitívne ovplyvní okrem 
ekonomických benefitov prevádzky takto poháňaných 
vozidiel aj kvalitu životného prostredia v mestách 
a obciach – zníženie emisií škodlivých látok z dopravy do 
ovzdušia, s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju.

Predložené projekty v štyroch grantových 
programoch EkoFondu posudzovalo 
20 posudzovateliek a posudzovateľov:

1. Ing. Samuel Čičmanec, SPP
2. Ing. Peter Muránsky, SPP
3. Ing. Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra
4. prof. Ing. František Janíček, Slovenská technická univerzita, 

Bratislava
5. doc. Ing. Jozef Jandačka, Strojnícka fakulta Žilinskej 

univerzity, Žilina

1. Ing. Helena Skalská, SPP
2. Ing. Juraj Sciranko, SPP
3. Ing. Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra
4. prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický skúšobný ústav 

stavebný, n. o., VÚPS – NOVA 
5. doc. František Urban, Strojnícka fakulta Slovenskej 

technickej univerzity, Bratislava

1. Ing. Samuel Čičmanec, SPP
2. Ing. Peter Muránsky, SPP
3. Ing. Ľubomír Kučák, Slovenská technická univerzita, 

Bratislava
4. prof. Ing. Peter Horbaj, PhD., Strojnícka fakulta Technickej 

univerzity, Košice
5. prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., Katedra energetickej 

techniky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity, Žilina
6. prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc., Technická univerzita, Zvolen
7. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., Ekonomická univerzita v 

Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta, Košice

1. Ing. Ľubomír Blaško, SPP
2. Ing. Martin Svetlík, SPP
3. doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., Strojnícka fakulta Slovenskej 

technickej univerzity, Bratislava

Eva Guliková
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Ľudia, ktorí: sa snažia pochopiť, 
čo sú Inteligentné peniaze 
Za tento projekt hovorila Lucia Štasselová, 
riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska

Na základe predchádzajúcich diskusií počas roku 2007 medzi CpF, n. o., 
a neziskovou organizáciou ARC – Association for Community Relations v Cluji 
(Rumunsko) skrsla idea spoločného regionálneho projektu zameraného na 
zdieľanie skúseností v oblasti mobilizácie zdrojov pre občianske organizácie. 
Výsledkom bol výskumný a vzdelávací projekt Inteligentné peniaze, ktorý 
podporila Európska komisia v programe Europe for Citizens, a umožnila nám tak 
počas roku 2008 spracovať sériu štúdií v Českej republike, na Slovensku, 
v Rumunsku a Bulharsku, ktoré skúmali postoje a očakávania jednotlivých aktérov 
v oblasti poskytovania podpory pre občiansku spoločnosť – t. j. firemných 
i individuálnych darcov, nadácie, ako sprostredkovateľov týchto zdrojov, 
i občianske organizácie, ktoré tieto zdroje spotrebúvajú v rôznych aktivitách 
v prospech spoločnosti. 

Jedna z otázok, ktorú si projekt kládol, bola, či je možné, aby aj súkromné zdroje 
prispievali k rozvojovým zmenám v spoločnosti, alebo je ich miesto najmä 
v charitatívnej oblasti a rozvoj ako taký je vyhradený pre verejné zdroje. Prieskum 
sa realizoval v každej zo štyroch krajín v podobe kvalitatívneho zisťovania 
pomocou respondentov z cieľových skupín darcov, nadácií i občianskych 
organizácií. Výsledkom je komparatívna štúdia Intelligent Money: Private 
Resources for Development, ako aj séria prípadových štúdií popisujúcich rôzne 
podoby takýchto vzťahov.

Pri koncipovaní projektu sme vychádzali z presvedčenia, že súkromné darcovstvo 
je podstatnou súčasťou zdravej občianskej spoločnosti, a veľmi nám záleží na tom, 
aby sa u nás rozvíjalo a bolo pre občiansku spoločnosť užitočné. Považujeme preto 
za potrebné priebežne reflektovať dianie, ktoré prebieha u nás v tejto oblasti, 
a vytvoriť priestor na zamyslenie sa nad tým, ako zvyšovať efektivitu a kvalitu 
v tejto oblasti spoločenského diania.

Na Slovensku sme uskutočnili rozhovory so 14 osobami z radov súkromných 
darcov, občianskych organizácií a nadácií a výsledky sme spracovali do separátnej 
štúdie ako podklad pre spomenutú publikáciu. Týmto projektom sme chceli tiež 
podporiť dialóg medzi súkromnými darcami a neziskovými organizáciami, 
a prispieť tak k lepšiemu porozumeniu toho, čo sa nazýva efektivitou v darcovstve. 
Chceli sme poukázať na dobrú prax a skúsenosti v tejto oblasti, ako aj 
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.

Výskum sme publikovali na webovej stránke www.effectiveresources.info 
a v tlačenej podobe pod názvom Intelligent Money – Private Resources for 
Development. Obsahuje odporúčania súkromným darcom i mimovládnym 
organizáciám, predovšetkým však podporným organizáciám, ktoré sa orientujú na 
mobilizáciu domácich zdrojov a prepájanie súkromných darcov (firiem 
i jednotlivcov) s občianskou spoločnosťou. Predstavuje aj medzinárodné 
porovnanie výsledkov z výskumov v krajinách, ktoré sa podieľajú na projekte. 

Lucia Štasselová



18 Ľudia, ktorí: vyznávajú 
hodnoty Tradícia, 

solidarita a jedinečnosť 
Za Nadáciu SPP hovorila Milica Danková, 
programová manažérka CpF, text dodal 
p. Peter Kamenický, správca Nadácie SPP 

Počas piatich rokov Nadácia SPP v spolupráci s CpF, n. o., 
zrealizovala 33 grantových programov, v nich bolo rozdelených 
399,5 mil. Sk a podporených 1622 žiadateľov. V partnerských 
projektoch bolo podporených 244 organizácií sumou 193,3 mil. Sk.

Roku 2008 bolo zrealizovaných 10 grantových programov, v ktorých bolo 
prijatých 928 žiadostí, z nich bolo podporených 528 žiadateľov v sume 
153,6 mil. Sk. O podporení žiadostí rozhodovala Správna rada Nadácie 
SPP na základe odporúčaní externých hodnotiacich komisií.

„Spoločnosť SPP má dlhoročnú tradíciu v podpore verejnoprospešných 
aktivít, a preto bolo veľmi prirodzené, že sme využili možnosť založenia 
vlastnej nadácie a tým tieto aktivity inštitucionálne zastrešili. Po tom, 
ako sme roku 2002 založili Nadáciu SPP, snažili sme sa nájsť spoľahlivého 
partnera na jej administráciu. Považovali sme za dôležité oddeliť 
aktivity nadácie od samotnej spoločnosti, a preto sa nám outsourcing 
administratívy zdal vhodným riešením. Roku 2004 sme realizovali 
výberové konanie, z ktorého víťazne vyšlo CpF, n. o. Po piatich rokoch 
úspešnej spolupráce môžeme konštatovať, že CpF nielenže bezchybne 
administruje činnosť nadácie, ale je aj zdrojom poradenstva v oblasti 
verejnoprospešnosti a filantropie. Zástupcovia a zástupkyne CpF 
flexibilne pristupujú k rozširovaniu aktivít nadácie, poskytujú 
strategické poradenstvo pri definovaní meniacich sa potrieb spoločnosti 
a ich následnú reflexiu v činnosti nadácie. CpF zároveň prispieva 
k zvyšovaniu transparentnosti aktivít nadácie. Veríme, že v prípade 
našej spolupráce ide o win-win situáciu, ktorá je prospešná pre obe 
strany.“ 

Rozvoj a podpora vzdelávania

Zachovávanie kultúrnych hodnôt

Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva 

Ochrana zdravia 

Oblasť podpory charitatívnych 
a filantropických aktivít 

Komunitný rozvoj

Uskutočnil sa štipendijný program Hlavička, vďaka 
ktorému mohlo 56 vysokoškolákov a doktorandov 
absolvovať študijný pobyt v zahraničí. Počas 4 rokov 
programu bolo podporených vyše 300 študentov 
a študentiek, ktorí mali možnosť stať sa členmi 
Klubu Hlavičiek. V klube spolu komunikujú aj 
pomocou internetového portálu, oceňujú 
výnimočných pedagógov, trénujú sa v projektovom 
manažmente a realizujú vlastné projekty. 

 
Piaty rok sa Nadácia SPP zúčastnila na grantovom 
programe Obnovme si svoj dom, ktorý realizuje 
Ministerstvo kultúry SR. V minulom roku boli 
podporené rekonštrukcie 15 národných kultúrnych 
pamiatok. 

Otvoril sa štvrtý ročník programu Opora. 
V 39 zariadeniach a organizáciách sa podporil rozvoj 
sociálnych služieb a inovatívnych prístupov k ľuďom 
telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodneným, 
dôchodcom, ženám a deťom v krízových centrách, 
ako aj ďalším skupinám na okraji spoločnosti. 

V spolupráci s Úradom vlády SR sa druhý rok 
realizoval program podpory výstavby 
viacúčelových ihrísk. Podporených bolo 100 obcí 
na celom Slovensku, kde vybudovali športové 
miniihriská s umelým povrchom pre deti a mládež.

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 realizujú verejnú finančnú 
zbierku na verejnoprospešný účel. K vyzbieraným 
financiám im Nadácia SPP doloží rovnakú čiastku do 
výšky 50-tisíc slovenských korún.
Programom pre ľudí v núdzi sa Nadácia usiluje 
reagovať na potreby tých najzraniteľnejších 
jednotlivcov v spoločnosti, teda ekonomicky 
a sociálne znevýhodnených ľudí.

Program podpory komunít reaguje na aktuálne 
potreby vo vybraných regiónoch Slovenska.
Program Municipality podporuje projekty 
komunitného a regionálneho charakteru v obciach, 
v ktorých blízkosti ležia kompresorové stanice SPP.

Anna Mikušová - projekt Ihrisko Žehrianska



19

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. Roku 2008 
bolo 31 uzatvorených partnerstiev podporených sumou 22,1 mil. Sk.

Štipendijný program Hlavička

Zamestnanecký grantový program spoločnosti SPP, a. s.

Grantový matchingový program Pridáme sa

Grantový program Opora

Predložené projekty v otvorených grantových programoch Nadácie SPP 
posudzovalo 29 posudzovateliek a posudzovateľov:

1. prof. Ivan Černušák, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra 
fyzikálnej a teoretickej chémie, Bratislava

2. doc. Ing. Igor Hantuch, PhD. Fakulta elektroniky a informatiky Slovenskej technickej 
univerzity, Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, Bratislava

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., Podnikovohospodárska 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. Ing. Jaroslav Polec, PhD., Katedra telekomunikácií Fakulty elektroniky 
a informatiky Slovenskej technickej univerzity, Bratislava

8. mim. prof. doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., Lekárska fakulta UPJŠ, Ústav lekárskej biofyziky, 
Košice

9. RNDr. Danica Černušáková, CSc., Katedra botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského, Bratislava

10. Ing. Ľubomíra Radosová, PhD., Divízia ľudských zdrojov SPP, a. s., Bratislava
11. Mgr. Andrea Uhrínová, doktorandka, Bratislavská vysoká škola práva

1. Mgr. Milica Danková, Centrum pre filantropiu, n. o., Bratislava
2. Mgr. Monika Lacková, Centrum pre filantropiu, n. o., Bratislava
3. Jenka Zemanová, Útvar internej komunikácie, SPP, a. s., Bratislava
4. Monika Forbergerová, SPP, a. s., redakcia Modrý plameň, Bratislava
5. Mgr. Ivana Brezinská, Občianske združenie Petržalské ihriská, Bratislava

1. Martina Ilavská, Komunitná nadácia Liptov, Liptovský Hrádok
2. Mgr. Katarína Minárová, Komunitná nadácia Prešov, Prešov 
3. Ing. Darina Čierniková, Rada mládeže Žilinského kraja, Žilina
4. Mgr. Marián Horanič, Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava

1. Mgr. Jana Andreasová, Centrum komunitného rozvoja, Nitra 
2. Ing. Blanka Berkyová, Magistrát mesta Košice, oddelenie sociálnych vecí, Košice
3. Mgr. Róbert Blaško, poradca primátora mesta Žilina, Občianske združenie Truc 

Sphérique, Žilina
4. Mgr. Miroslav Cangár, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava
5. Mgr. Art. Viera Dubačová, Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica 
6. Mgr. Monika Grochová, konzultantka, štipendistka, Ashoka, Košice
7. Boris Klohna, ZOM Prešov – združenie zdravotne postihnutých, Prešov
8. Martina Gymerská, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava
9. Mgr. Elena Kopcová, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava

OZ Pekná hudba - projekt 
Festival Peknej hudby v Banskej Štiavnici

OZ Deti Dunaja – projekt Bábkové predstavenie 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 
- Literárne a hudobné múzeum - projekt Otvorený priestor



20 Ľudia, ktorí: zdieľajú 
skúsenosti z rozvoja 

komunitných nadácií v SR
O tejto aktivite hovoril Boris Strečanský,
riaditeľ Centra pre filantropiu

Roku 2008 CpF, n. o., zorganizovalo študijnú cestu pre hostí z Azerbajdžanu (Bratislava, Pezinok, Nitra, Banská 
Bystrica), spojenú s doplnením informácií týkajúcich sa celkového kontextu vývoja neziskových organizácií 
a filantropie na Slovensku. 

CpF, n. o., poskytlo tiež technickú asistenciu a poradenstvo rumunskej organizácii ARC z mesta Cluj, ktorá roku 2009 
rozbieha program rozvoja komunitných nadácií v Rumunsku. 

CpF sa tiež podieľalo na spracovaní zmapovania situácie v oblasti rozvoja komunitných nadácií na Slovensku 
v rámci vyšehradského programu rozvoja komunitných nadácií Akadémie pre rozvoj filantropie z Varšavy. Naše 
zistenia a pohľady sme predstavili na medzinárodných konferenciách na túto tému v Poľsku v Krakove 
a v Maďarsku v Egeri. 

V analytickej časti programu „Vedomosti, rozvoj, komunikácia. Program na podporu komunitných nadácií krajín 
Vyšehradskej štvorky“ sme popísali celkový spoločenský kontext, v ktorom pôsobia komunitné nadácie na 
Slovensku, právny a fiškálny rámec pre nadácie ako právnické subjekty, právny a fiškálny rámec podporujúci 
darcovstvo na Slovensku.

Aktivity v tejto oblasti zhrnul Marcel Zajac, 
predseda Správnej rady Centra pre filantropiu

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

Pripravili sme a zverejnili hromadnú pripomienku ako občiansku výzvu, ktorou sme už ako skupina viacerých mimovládnych organizácií 
požiadali stiahnuť návrh zákona ako celok z legislatívneho procesu a nepredkladať ho na rokovanie vlády SR. Pre 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 – hromadnú pripomienku, podpísalo vyše 2000 občanov a občianskych inštitúcií, 
čím dalo podporu, umožnilo svojim zástupcom obhajovať ich záujmy pri pripomienkovaní predmetného zákona. 

Roku 2008 sme sa spolu s ďalšími zástupcami mimovládnych organizácií stretli s ministrom vnútra R. Kaliňákom, na ktorom sme mu 
prezentovali naše výhrady k návrhu zákona.

Rovnako sme túto tému predniesli ako jeden z hlavných bodov na rokovaní Rady vlády pre mimovládne organizácie. Rada vlády sa uzniesla 
na vytvorení legislatívnej pracovnej skupiny, ktorej cieľom bolo prediskutovať paragrafované znenie návrhu zákona o spolkoch, tak aby obe 
strany – predkladateľ, MV SR, a mimovládne organizácie (MVO) – mali možnosť prezentovať svoje postoje k navrhovanej právnej úprave. Do 
tejto pracovnej skupiny boli za MVO nominovaní:

�p. Marcel Zajac (CpF, n. o.) – člen Rady vlády pre MVO,
�p. Martin Giertl (Nadácia Charty 77),
�p. Eva Kovačechová (OZ Via iuris),
�p. Andrej Šabík (Advokátska kancelária Záhoráková).

Na pôde Rady vlády pre MVO vznikla dohoda o tom, že ministerstvo vnútra zapracuje do nového legislatívneho návrhu všetky pripomienky, 
na ktorých sa pracovná skupina dohodla. Ministerstvo tiež prezentovalo svoj úmysel predložiť rade vlády návrh ešte pred jeho poslaním do 
ďalšieho legislatívneho procesu.

Ľudia, ktorí: robia kampaň 
k návrhu zákona o spolkoch 

Boris Strečanský
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Ľudia, ktorí: súťažili so svojou 
diplomovou alebo ročníkovou 
prácou na tému Filantropia
Ceny odovzdal Pavol Pánik z 
Katedry občianskej a etickej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave

Do 2. ročníka súťaže Centra pre filantropiu o najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na tému 
Filantropia sa prihlásilo 10 študentov a študentiek spoločenských a humanitných odborov. Predkladané 
práce sa zaoberali problematikou firemnej filantropie, charity a dobrovoľníctva, ich koreňov, vývojom 
a rolou v súčasnosti i v dejinách. 

Prostredníctvom súťaže chceme oživiť pojem filantropia medzi mladými ľuďmi a viesť ich k zamysleniu sa 
nad darcovstvom a jeho prínosom pre život jednotlivcov aj spoločnosti. Súťaž je určená vysokoškolským 
študentom, ktorých oslovila myšlienka filantropie a rozhodli sa túto hodnotu hlbšie preskúmať. 

Centrum pre filantropiu udelilo 3 ceny podľa odbornej kvality práce a inovatívneho 
prístupu k téme. 

s diplomovou prácou s názvom Vzťahová väzba a iracionalita 
ako prediktory prosociálnych tendencií, Trnavská univerzita, Filozofická fakulta

 s bakalárskou prácou s názvom Dobrovoľnícka činnosť 
s rómskymi deťmi, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

s diplomovou prácou s názvom Fundraising na Slovensku, 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

Zo všetkých hodnotených prác bol zostavený zborník. Vzhľadom na obmedzený rozsah publikácie, ktorý 
malo CpF, n. o., k dispozícii, boli prihlásené práce so súhlasom autorov skrátené a z nich vybrané pasáže, ktoré editorky zborníka považovali 
za najzaujímavejšie a najoriginálnejšie. Zborník bol distribuovaný na fakulty spoločenských a humanitných vied a zároveň je k dispozícii aj na 
stiahnutie na stránke . 

Predložené práce posudzovala externá hodnotiaca komisia v zložení:
1. Miroslav Pospíšil, Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Brno 
2. PhDr. Pavol Pánik, CSc., Katedra občianskej a etickej výchovy Pedagogickej fakulty UK, Bratislava
3. PhDr. Saskia Repčíková, Forel International School, Bratislava
4. Mgr. Alžbeta Mračková, C.A.R.D.O., Bratislava
5. Mgr. Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu, Bratislava

1. miesto: získala Ivana Tomanová 

3. miesto: získala Noema Gabovičová

3. miesto: získala Jaroslava Píšová 

 www.cpf.sk

Pavol Pánik
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Použitie 2-% podielu 

zaplatenej dane z príjmov

Centrum pre filantropiu bolo roku 2008 prijímateľom podielu zaplatenej dane z 
príjmov. Roku 2008 bolo použitých z tohto finančného zdroja celkovo 3 300 282,30 Sk:

 2 780 997 Sk bolo použitých na verejnoprospešné aktivity/projekty iných subjektov, 
 519 285,30 Sk bolo použitých na administratívne zabezpečenie.

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

- 4231,40 Sk bolo použitých na kancelárske potreby, spotrebný materiál, prevádzku,
- 578,00 Sk bolo použitých na náklady na prezentáciu,
- 106 234,60 Sk bolo použitých na služby výpočtovej techniky,
- 6156,00 Sk bolo použitých na poštové náklady,
- 1464,00 Sk bolo použitých na kopírovanie,
- 90 000,00 Sk bolo použitých na nájomné,
- 220 000,00 Sk bolo použitých na mzdy na zabezpečenie administrácie projektov,
- 28 099,30 Sk bolo použitých na vedenie účtovníctva a mzdovej agendy,
- 62 522,00 Sk bolo použitých na právne služby.

Výhercovia 2. ročníka súťaže Centra pre filantropiu o najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na tému 
filantropia, udelené boli 3 ceny v hodnote 30 000 Sk:

1.
2.

Podporené verejnoprospešné aktivity/projekty iných subjektov

Administratívne zabezpečenie je tvorené z týchto položiek:

Prehľad poskytnutých grantov podporených roku 2008
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V grantovom programe Tu sa nám páči, tu chceme žiť realizovanom spolu so spoločnosťou Baumit bolo 
podporených 12 verejnoprospešných projektov celkovou sumou 500-tisíc korún:

Partnerské projekty iných organizácií podporené z 2 percent z dane, 12 projektov v sume 354 000 Sk:
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V zamestnaneckom grantovom programe realizovanom v spolupráci so spoločnosťou Siemens bolo podporených 
39 projektov v sume 486 997 Sk: 

Použitie 2-% podielu 
zaplatenej dane z príjmov



25

V programe na podporu vzdelávania realizovanom v spolupráci so spoločnosťou Siemens boli podporené 
2 verejnoprospešné projekty celkovou sumou 1 400 000 korún:

V štipendijnom programe realizovanom spolupráci so spoločnosťou Siemens bol podporený jeden študent v sume 
10 000 korún:
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Finančná správa 2008

Súvaha
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Výkaz ziskov a strát 

Výsledovka

Roku 2008 nedošlo v správnej rade ani iných orgánoch 
neziskovej organizácie k zmene.



28

Audit organizácie
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Anglický súhrn / 
English summary

The Center for Philanthropy - Year 2008 in Nutshell

The Center for Philanthropy n.o. (CpF) was established in 2002 as a nonprofit 
organisation, providing welfare services based on the Act no. 213/97 Coll. It was 
registered by the Bratislava Regional Authority in the register of nonprofit 
organisations with the no. OVVS-530/49/2002-NO.  The founders are Boris 
Strečanský, Zuzana Thullnerová and Marcel Dávid Zajac.
The aim of The Center for Philanthropy n.o. is to strengthen nonprofit non-
governmental organisations and their status in the society through its activities, 
services and programs, to spread the values and models of philanthropy, 
charitable giving and volunteering,  which are an expression of mutual solidarity 
and understanding among citizens themselves or the public and private sector, 
further support the ideas of participatory democracy and support the 
participation of citizens on decision-making processes of public interest.  

(Extracted from the 
statute of the CpF n.o.)

The Center provides the following services, targeting the creation, 
development, protection, revival and presentation of spiritual and 
cultural values as well as the protection of human and civil rights and 
liberties:

• organisation of seminars, workshops and conferences,
• educational events targeting institutional development of NGOs, supporting 

charitable giving, the civil society, the social status of young people, local and 
regional development and the protection of human and civil rights and 
liberties, 

• services related to the elaboration and publishing of analytical and evaluation 
reports,

• lectures and other services in the areas of management and institutional 
development of nonprofit organisations, supporting charitable giving and 
organized philanthropy,

•  services in the area of administration of grants and support programs,
• educational, organizational and information services in the area of 

preparation, realisation, management and evaluation of grant and other 
developmental programs.

Our mission is the 
development of 
philanthropy and civil 
society. We use 
targeted activities to 
encourage 
philanthropic behavior 
of individuals and 
corporations with the 
aim of supporting the 
civil society. The Center 

cooperates with corporate donors. It uses specific operational activities 
to support and develop philanthropic and charitable conduct and to 
contribute to discussions focusing on the creation of the legal and tax 
environment for donorship and the civil society.

In 2008, we have continued with 
enthusiasm in our work and supported 
1 333 individuals and organizations by 
total amount of 236 138 893 Sk 
(7 838 376 €). 

Activities of CpF in 2008

1. Development of Corporate Giving in 
Slovakia in cooperation with Konto Orange n.f., 
Foundation SPP,  the Tatra Banka Foundation 
and EkoFond n.f..

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

3. Support to Civic Activism in Slovakia: Grant 
program Advocacy of Citizens’ Interests, 
implemented in cooperation with the Ekopolis 
Foundation.

4. Publishing of analytical and evaluation 
reports regarding civic society:  “We and 
they” - NGOs‘ Influence on Decision-Making 
Processes in the Visegrad Group Countries” 
supported by Sasakawa Peace Foundation and 
Intelligent Money – Private Resources for 
Development: Regional Summary. 

5. Preparation of the annual list of the 
biggest foundations in Slovakia in the 
cooperation with the economic analytical 
weekly Trend. 

6. The CpF Award for the best class or 
graduate research/work covering the theme 
of philanthropy for university students.
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Projects supported in the cooperation with The Center for Philanthropy in 2008  

    

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

Education development and enhancement
1. Change of teaching methods at elementary schools – we support active and initiative elementary school teachers who are 

determined to change attitudes to pupils during lessons, who want to teach in more interesting, creative and inventive ways.
2. Skills development of secondary school students – we assist secondary school students in creating their own projects focused on 

various themes; thus helping them to develop their life skills. Program is focused on environmental issues, voluntariness, and support of 
school media or employing of students´ ideas during lessons.

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

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

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

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

   

Development and protection of cultural values and leisure activities
1. Supporting leisure activities based on “peer to peer” principle – we support cultural events, sport activities, informal education of 

youth and voluntary activities for community benefit.
2. Supporting national cultural heritage – reconstruction of national cultural heritage across Slovakia.
3. Supporting construction of multifunctional playgrounds – building of playgrounds across Slovakia according to EU standards.

    

Support of disadvantaged groups of people
1. Scholarship for disadvantaged students of secondary schools and universities – for students with medical handicap to enable 

them to study at secondary school or university according their choice. Scholarship helps them to eliminate barriers, which they encounter 
on daily basis.

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

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

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

their position in society.

We would like to thank all our donors and partners for their support, generosity and expressed trust. We would like 
to thank Konto Orange n.o., Foundation SPP, Tatra Banka Foundation, Baumit s.r.o., Siemens s.r.o., EkoFond n.f., 
The Sasakawa Central Europe Fund, Europe for Citizens Programme for their financial support in the year 2006.
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Field of charity and philanthropic activities
1. We help people in difficult life and social situation via volunteers with big heart open to requirements of those in need. It is mainly 

help to lonely elderly people, ill and handicapped people, children in hospitals, foster homes, poor families, people who lost someone and 
homeless people.

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

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

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

   

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

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

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

development of community donorship.
   

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

cold on the basis of natural gas – co-generation and tri-generation units that are saving environment.
3. Improvement of energetic properties of buildings – we support replacement of windows, supplementary thermal insulation of and 

regulation of heating systems  in public buildings, but also in apartment and family houses.
4. We support development and utilization of alternative motor fuel CNG (compressed natural gas) in Slovak public transport; thus 

we want to decrease emissions of harmful substances from transport into atmosphere.
5. We support research and development of innovative technologies on the basis of natural gas and pilot projects of their 

implementation.
6. Contribution for a new boiler – the aim of the project was to support installation of new, energetically efficient condensation boilers 

running on natural gas and thus contribute to protection of environment by ecological disposal of old boilers.
   

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

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

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

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

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

I. We consider public education in the field of philanthropy and civil engagement as our key role.

II. We realize also our own research activities focusing on civil society and philanthropy.

III. Monitoring of legal and tax framework for civil society.

IV. Support of community foundations concept



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.
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Kontaktná adresa
Centrum pre filantropiu, n. o.

Kozia 11, 811 03 Bratislava

tel.: 02/5464 4682
e-mail: cpf@changenet.sk

web: www.cpf.sk

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

tel.: 02/5464 4682
email: strecansky@changenet.sk
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