Názov neziskovej organizácie: Centrum pre filantropiu, n.o.

Dňa 25.5.2018

Obvodný úrad Bratislava
Odbor všeobecnej vnútornej správy

Vec: Výročná správa za rok 2017 - predloženie

V prílohe Vám zasielam výročnú správu a výkazy za rok 2017 neziskovej organizácie s názvom:
Centrum pre filantropiu, n.o., so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava.

Mgr. Zuzana Thullnerová, riaditeľka

Kontakt: t. č 0918/76 29 24
Email: thullnerova@cpf.sk

Výročná správa za rok 2017

1. Úvod
Nezisková organizácia: Centrum pre filantropiu n.o.
so sídlom: Baštová 5, 811 03 Bratislava
vznikla: 30.8.2002
Zaregistrovaná Krajským úradom v Bratislave, v Registri neziskových organizácií, č. OVVS530/49/2002-NO.
Druh všeobecne prospešných služieb:
Služby zamerané na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt
ako aj na ochranu ľudských a občianskych práv a slobôd.
I.
organizovanie seminárov, školení a konferencií;
II.
vzdelávacie podujatia s cieľom posilniť neziskové mimovládne organizácie, dobročinnosť,
občiansku spoločnosť, postavenie mládeže, miestneho a regionálneho rozvoja a na ochranu
ľudských a občianskych práv a slobôd;
III.
služby v oblasti vypracovávania a publikovania analytických a hodnotiacich správ;
IV.
prednášková činnosť a iné služby v oblasti riadenia a vnútorného rozvoja neziskových
mimovládnych organizácií, podpory dobročinnosti a organizovaného darcovstva;
V.
služby v oblasti administrovania grantových a podporných programov
VI.
vzdelávacie, organizačné a informačné služby v oblasti prípravy, realizácie, manažmentu
a hodnotenia grantových a iných rozvojových programov.
Správna rada prerokovala a jednohlasne dňa 23.5. 2018 schválila predloženú Výročnú správu o
činnosti a hospodárení CpF n.o za rok 2017.

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2017 s uvedením vzťahu k účelu založenia
neziskovej organizácie.
Nezisková organizácia Centrum pre filantropiu počas roka 2017 vykonávala nasledovné činnosti:

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

II. Vzdelávacie podujatia s cieľom posilniť neziskové mimovládne organizácie, dobročinnosť,
občiansku spoločnosť, postavenie mládeže, miestneho a regionálneho rozvoja a na ochranu
ľudských a občianskych práv a slobôd;
Projekt ECFI – European Community Foundation Initiative – zameraný na podporu komunitno
nadačného hnutia v Európe v spolupráci s Bundesverband Deutscher Stiftungen a UK
Community Foundations
Mapovanie kľúčových organizácii občianskej spoločnosti na Slovensku pre objednávku PDCS a
analýza komunitného rozvoja a zakorenenosti občianskej spoločnosti na Slovensku (ako súčasť
väčšej štúdie).
IV. Prednášková činnosť a iné služby v oblasti riadenia a vnútorného rozvoja neziskových
mimovládnych organizácií, podpory dobročinnosti a organizovaného darcovstva;
Web stránka Centra pre filantropiu (www.cpf.sk)
Rozvíjanie vzťahov s filantropickými organizáciami na Slovensku i v medzinárodnom meradle
Ľudia ľuďom - projekt internetového darcovstva
Easy giving – projekt podpory pravidelného darcovstva
DARUJME - on-line systém na podporu fundraisingu MNO
Nadácia Centra pre filantropiu
V. Služby v oblasti administrovania grantových programov
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
1.
2.
3.
4.
5.

Zamestnanecký grantový program Nadácie Orange
Spojme sa pre dobrú vec
e-Školy pre budúcnosť 2017/2018
Zmena kultúry a klímy školy
Darujte Vianoce
Program Strategickí partneri Nadácie Orange
Program Partnerstiev Nadácie SPP
Program Opora
Program podpory jednotlivcov v núdzi
Zamestnanecký grantový program Nadácie SPP
Nadačný fond Municipality: Program podpory komunít – Nafta
Nadačný fond Municipality: Program Municipality
Nadačný fond Municipality: Spolupráca so samosprávami
Grantový program Regióny
Grantový program Dobré srdceTB
Grantový program Prvá pomocTB
Grantový program Viac pre regióny
Grantový program Kvalita vzdelávania
Grantový program Vedieť viac
Grantový program Študenti do sveta
Grantový program Stredoškoláci do sveta
Grantový program E-Talent
Grantový program Business Idea
Grantový program Viac umenia
Grantový program Viac dizajnu
V. Služby v oblasti administrovania podporných programov
Cena Nadácie Orange
Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT
Cena Nadácie Tatra banky za umenie
Ceny Nadácie Tatra banky za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu v oblasti vzdelávania a umenia
Súťaž Kultúrna pamiatka roka

Cieľom Centra pre filantropiu je aktívne prispievať ku kultivácii filantropického prostredia na
Slovensku, informovať a zlepšiť celkové povedomie a postoj ľudí k darcovstvu.
Našou víziou je aktívne prispievať k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Svojimi aktivitami
chceme dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života občanov aj firiem.
Našou snahou je:
• spájať tých, ktorí chcú darovať svoje zdroje s tými, ktorí pomoc potrebujú,
• rozvíjať a rozširovať myšlienkový i fyzický priestor pre pôsobenie aktívnych ľudí vo verejný
prospech.
V rámci napĺňania nášho poslania realizujeme tieto aktivity:
• Rozvoj darcovstva - firemného a individuálneho.
• Vzdelávacie a výskumné aktivity na témy filantropie, dobrovoľníctva, občianskej spoločnosti,
miestneho a regionálneho rozvoja.
• Vzdelávacie, organizačné a informačné služby v oblasti prípravy, realizácie, manažmentu a
hodnotenia grantových a iných rozvojových programov.
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HODNOTY
• Solidarita. Schopnosť porozumieť potrebám druhých je pre nás dôležitá. Chceme podporovať
skutky a činy vykonané v prospech iných bez očakávania odmeny, podporovať záujem ľudí o
druhých. Hoci slovko solidarita bolo v minulosti znehodnotené politickou (komunistickou),
často falošnou rétorikou, jeho nezdeformovaný obsah je platný dodnes.
• Sociálna zmena. Aj keď naše programy často vedia ovplyvniť jednotlivca alebo aj skupiny,
našou najväčšou ambíciou je dosiahnuť nimi zmeny až na sociálnej úrovni. Preto oceňujeme
odvahu tých, ktorí sa o ne usilujú v duchu humanizmu, tolerancie, kultúrnosti a nenásilia.
• Aktívny občan. Hodnotu aktívneho občianstva a iniciatívnosti vnímame ako kľúčovú pre širšie
sociálne a politické zdravie našej spoločnosti.
• Podpora lídrov. Odvaha byť osobným príkladom, správnym lídrom – aj to je to, čo chceme
podporovať. Chceme oceňovať skutočné líderstvo, nie to celebritné, ktoré sa dnes často
vychvaľuje v médiách.
• Počúvanie slabších a znevýhodnených. Chceme, aby naše programy boli citlivé aj voči
volaniam slabších a znevýhodnených, ktorí nemali v živote také šťastie ako tí zdravší a
bohatší.
Štandardy našej práce
• Transparentnosť poskytovania grantov. Vždy vopred zverejníme ciele, podmienky a kritériá
výberu projektov, aby boli každému jasné pravidlá. Do súťaže o podporu sa môže prihlásiť
ktokoľvek, kto spĺňa kritériá oprávnenosti. O výsledkoch posudzovania informujeme nielen
uchádzačov, ale aj širokú verejnosť. Zverejňujeme mená posudzovateľov projektov ako aj
prijímateľov príspevkov a grantov.
• Dostupnosť pre záujemcov o podporu z rôznych sociálnych skupín a rôznych regiónov
Slovenska. Návrhy projektov s nami môže každý konzultovať tak, ako mu to vyhovuje:
osobne, mailom alebo telefonicky. Našimi skúsenosťami pomáhame uchádzačom zvýšiť ich
šance v grantovej súťaži.
• Otvorenosť. Grantové programy navrhujeme a realizujeme ako otvorené, čiže do výberového
konania sa môže zapojiť široký okruh žiadateľov.
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V roku 2017 sme realizovali tieto činnosti:

1)

2)

II. Vzdelávacie podujatia s cieľom posilniť neziskové mimovládne organizácie, dobročinnosť,
občiansku spoločnosť, postavenie mládeže, miestneho a regionálneho rozvoja a na ochranu
ľudských a občianskych práv a slobôd;
Projekt ECFI – European Community Foundation Initiative – zameraný na podporu komunitno
nadačného hnutia v Európe v spolupráci s Bundesverband Deutscher Stiftungen a UK
Community Foundations
Mapovanie kľúčových organizácii občianskej spoločnosti na Slovensku pre objednávku PDCS a
analýza komunitného rozvoja a zakorenenosti občianskej spoločnosti na Slovensku (ako súčasť
väčšej štúdie).

1)
Projekt ECFI – European Community Foundation Initiative – zameraný na podporu
komunitno-nadačného hnutia v Európe v spolupráci s Bundesverband Deutscher Stiftungen a UK
Community Foundations
V r. 2016 sme začali realizovať projekt ECFI – v partnerstve s Bundersverband Deutscher Stiftungen z
Berlína, Nemecko a U.K Community Foundations – strešnou organizáciou komunitných nadácii
v Spojenom kráľovstve. Tento projekt pokračoval aj v r. 2017. Projekt predstavuje strešnú iniciatívu v
Európe venujúcu sa rozvoju hnutia komunitných nadácii pod názvom ECFI. Na tomto projekte v r.
2017 CpF n.o. pokračovalo v roli partnera zabezpečujúceho vzdelávacie aktivity v oblasti výmeny
skúseností z praxe komunitných nadácii (peer learning), ktoré pozostávali a) z dvoch tematických
stretnutí (Brusel, jún 2017 – Global Challenges in the Context of Community Foundations, Messina –
október 2017 – Migrácia a utečenci a odpovede komunitných nadácii) b) zo študijnej cesty do Veľkej
Británie pre 12 účastníkov z celej Európy v septembri 2017 a c) programu CF2CF – výmenného
twinningového programu medzi komunitnými nadáciami v Európe, ktoré administrovalo
a organizovalo CpF n.o. cez experta pre peer learning. Išlo o 5 výmen počas roka 2017.
CpF n.o. taktiež v oblasti podpory komunitných nadácií v r. 2017 administrovalo stránku
cfpracticelab.org, ktorá obsahuje informácie a znalosti určené pre pracovníkov a členov správnych
rád komunitných nadácii, ktorí sa zúčastnili v minulosti študijných ciest a tematických stretnutí, na
ktorých participovalo Centrum pre filantropiu v minulosti ako aj v súčasnosti v rámci programu ECFI.
Túto činnosť sme zabezpečovali z príspevku od Bundesverband Deutscher Stiftungen /Association of
German Foundations/.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.
2) Mapovanie kľúčových organizácii občianskej spoločnosti na Slovensku pre objednávku PDCS a
analýza komunitného rozvoja a zakorenenosti občianskej spoločnosti na Slovensku (ako súčasť
väčšej štúdie).
CpF spracovalo 2 kapitoly v mapovacej štúdii zameranej na občiansku spoločnosť na Slovensku.
Konkrétne išlo o spracovanie nasledovných tém:
a) Komunitný rozvoj a komunitné organizovanie a komunitná filantropia: potreby, trendy a výzvy)
b) Sociálna zakorenenosť občianskej spoločnosti
c) Aktéri občianskej spoločnosti
- Ľudsko-právne organizácie
- Organizácie venujúce sa monitorovaniu a kontroly výkonu moci a verejných inštitúcii
- Strešné organizácie a platformy
- Infraštruktúrne organizácie
- Nezávislé mediálne platformy
- Kampane
d) Regrantujúce organizácie a nadácie
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Túto činnosť sme zabezpečovali z príspevku od PDCS – Slovensko.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.
IV. Prednášková činnosť a iné služby v oblasti riadenia a vnútorného rozvoja neziskových
mimovládnych organizácií, podpory dobročinnosti a organizovaného darcovstva;
Naša osvetová, rozvojová a výskumná činnosť sa venuje aktívnemu zvyšovaniu povedomia o kultúre
darcovstva na Slovensku i v zahraničí. Osvetu v oblasti filantropie a občianskeho angažovania sa
považujeme za kľúčovú pre naše poslanie.
V roku 2017 sme realizovali tieto činnosti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)

Web stránka Centra pre filantropiu (www.cpf.sk)
Rozvíjanie vzťahov s filantropickými organizáciami na Slovensku i v medzinárodnom
meradle
Ľudia ľuďom - projekt internetového darcovstva
Easy giving – projekt podpory pravidelného darcovstva a
DARUJME - on-line systém na podporu fundraisingu MNO
Nadácia Centra pre filantropiu

Web stránka Centra pre filantropiu (www.cpf.sk)

Web stránku Centra pre filantropiu pribežne aktualizujeme. Na web stránke je možné nájsť:
- aktuálne informácie o činnosti našej organizácie
- verejnoprospešné informácie o filantropii a charite
- Informácie o firemnej filantropii na Slovensku a v zahraničí
- články o filantropii a charite
- zoznamy a prehľady o mimovládnych organizáciách
Na stránke http://www.cpf.sk/sk/filantropia/ návštevníci nájdu pomoc pri otázkach a praktickú
pomoc pri darovaní.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.

2)

Rozvíjanie vzťahov s filantropickými organizáciami na Slovensku i v medzinárodnom meradle

Považujeme za dôležité udržiavanie a rozvíjanie vzťahov s podobnými organizáciami, ako je naša, na
Slovensku i v medzinárodnom meradle, s cieľom zdieľania skúseností a ich reflexie. Naše skúsenosti
sú podobné a je tu priestor na učenie sa so zameraním na témy rozvoja filantropie, darcovstva a
občianskej spoločnosti. Preto sme členmi či spoluzakladateľmi viacerých iniciatív:
Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Predseda Správnej rady CpF n.o.
Marcel Zajac a Boris Strečanský boli v r. 2012 menovaní za členov novovzniknutého
poradného orgánu vlády – Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie a podieľali sa
svojou kapacitou na pripomienkovaní koncepčných dokumentov týkajúcich sa otvoreného
vládnutia a rozvoja občianskej spoločnosti, ktoré pripravoval Úrad splnomocnenca vlády pre
rozvoj občianskej spoločnosti. Marcel Zajac je predsedom komory MNO v Rade vlády SR pre
mimovládne neziskové organizácie. Marcel Zajac a Boris Strečanský aj v roku 2017 pôsobili v
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Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ako aj v pracovných skupinách ňou
vytvorených.
-

Podieľame sa na práci Nezávislého monitorovacieho tímu pre fondy EÚ, ktorý koordinuje
nezisková organizácia Priatelia Zeme – CEPA Banská Bystrica. Tento tím združuje zástupcov
mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa využívaním fondov EÚ a ich verejným
spolufinancovaním a regionálnou politikou. Cieľom tímu je podporovať demokratickú účasť
verejnosti na programovaní verejných fondov, presadzovať súlad medzi správou verejných
fondov a verejným záujmom, vykonávať nezávislý monitoring programovania a správy
verejných fondov, navrhovať zlepšenia v týchto oblastiach, informovať o svojich zisteniach
verejnosť a koordinovať postup MVO. Marcel Zajac je členom monitorovacieho výboru pre
operačný program Efektívna verejná správa (EVS). V roku 2017 sa zúčastnil štyroch
zasadnutí, kde boli schválené návrhy národných projektov predložených do programu EVS,
monitorovací výbor prijal výzvu pre dopytovo orientované projekty pre MVO a prijal základné
dokumenty EVS.

-

V roku 2013 sme boli jedným z iniciátorov vzniku Asociácie firemných nadácií a fondov,
ktorá je neformálnou platformou s cieľom sieťovať členov a obhajovať záujmy komunity
firemných nadačných subjektov na Slovensku. Cieľom asociácie je prispievať k maximalizácii
efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu. Chceme prispievať
ku kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku. V roku
2017 Asociácia pracovala na prijatí Kódexu transparentnej firemnej nadácie a nadačného
fondu.

-

Podieľali sme sa na činnosti Slovenského centra fundraisingu, ktorého poslaním je rozvoj
profesionálneho fundraisingu a financovania verejno i súkromnoprospešných aktivít,
mimovládnych organizácií, verejných a súkromných inštitúcií a občianskych iniciatív na
Slovensku i v zahraničí. SCF každoročne organizuje slovensko-českú konferenciu
o fundraisingu.

-

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vznikla v auguste 2011 ako výsledok aktivít
Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a neformálnych sieťovacích aktivít dobrovoľníckych
centier. Platforma združuje dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi na
Slovensku. Od roku 2012 sme jej členom.

-

CpF, n.o. aktívne participovalo na činnosti Koalície pre podporu individuálneho darcovstva,
ktorá vznikla v apríli 2011 podpisom dohody o spolupráci medzi 12 zakladajúcimi
mimovládnymi organizáciami. CpF pôsobí ako sekretariát tejto Koalície. Dôvodom jej vzniku
je akútna potreba zlepšovania darcovského prostredia na Slovensku. Vytvára platformu pre
vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi neziskovými organizáciami na poli
fundraisingu od individuálnych darcov a v oblasti verejných zbierok.

-

Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) je globálna sieť viac než 140
členských asociácií a podporných organizácií slúžiacich „grantmakerom“, ktoré sa spojili s
cieľom vytvárať príležitosti na vzájomné učenie sa a podporu, rozvíjať vzájomnú spoluprácu a
prispievať k posilňovaniu filantropie v globálnom meradle.

Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.
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3)

Projekt internetového darcovstva – Ľudia ľuďom

Portál www.ludialudom.sk je nástroj pre všetkých, ktorí chcú pomáhať druhým v online priestore.
Prevádzkovateľom portálu "Ľudia ľuďom" je nezisková organizácia Ľudia ľuďom (premenovaná z:
4People, n. o.), založená 9. 9. 2009. Jej zakladateľmi sú spoločnosť SK-NIC, a. s., a organizácia
Centrum pre filantropiu, n. o.
ĽUDIA ĽUĎOM, n. f., poskytuje všeobecne prospešné služby zamerané na výskum, vývoj, vedeckotechnické služby a informačné služby prostredníctvom prevádzkovania internetového portálu
zameraného na propagáciu dobročinnosti a darcovstva v záujme internetovej komunity. Jeho cieľom
je tiež posilniť informovanosť občanov o tomto internetovom portáli, o dobročinnosti a o darcovstve.
V roku 2017 podporoval ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. výzvy, ktoré príjemcovia zverejnili na portáli
www.ĽudiaĽuďom.sk . Výzva je oznam, ktorým príjemca informuje návštevníkov portálu o svojom
verejnoprospešnom zámere a žiada darcov o jeho podporu prostredníctvom príspevku. Obsahuje
najmä základné informácie o príjemcovi, o jeho verejnoprospešnom zámere, minimálnu sumu
potrebných finančných príspevkov, cieľovú sumu potrebných finančných príspevkov, informácie,
ktoré budú poskytnuté po realizácii tohto verejnoprospešného zámeru.
ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. prijal v roku 2017 spolu 61 506 darov od 25 296 darcov v celkovej výške 1 366
510,58 eur. V rámci výdavkov na financovanie účelu fondu podporil v roku 2017 ĽUDIA ĽUĎOM, n.
f. celkovo 825 výziev celkovou sumou 1 366 510,58 eur.
Na portáli funguje viacero platforiem:
Blog.ludialudom.sk.“ Bloguj pre dobrú vec”. Bloger si môže vybrať jednu až tri výzvy a odporučiť ich
svojim čitateľom. Jeho text má prilákať čitateľov zo všetkých kútov webu a zaujať ich. Bloger napíše
text bez nároku na honorár, len preto, aby podporil dobrý projekt či ľudí v núdzi.
Charitatívne e-aukcie, ktoré môžu organizovať jednak príjemcovia, ktorí majú uverejnenú výzvu na
portáli alebo darcovia, ktorí sa rozhodnú takto niekomu pomôcť. Do takejto e-aukcie dajú tovar alebo
službu, ktorú získa dražiteľ s najvyššou ponukou. Výťažok z e-aukcie pôjde na konkrétnu výzvu na
ĽudiaĽuďom.sk, ktorú určí dražobník, teda organizátor e-aukcie.
Dobrovoľnícka časť https://dobrovolnici.ludialudom.sk/ je nadstavbou darcovského portálu
ĽudiaĽuďom.sk. Je určený tým, ktorí dobrovoľníkov hľadajú, umožňuje využiť ich pomoc na základe
ich profilov a konkrétnych dobrovoľníckych ponúk, či na základe zverejnenia vlastných konkrétnych
žiadostí o pomoc. Portál chce propagovať a priblížiť tému dobrovoľníctva, zjednodušiť celý proces
hľadania dobrovoľníkov či dobrovoľníckych príležitostí, propagovať možnosť asignovať 3% z dane
(namiesto 2%) pre tých, ktorí ako dobrovoľníci odpracujú minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce
ročne.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.
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4)

Easy giving – projekt podpory pravidelného darcovstva

V rámci svojej misie podporovať rozvoj filantropie na Slovensku sa CpF rozhodlo spustiť projekt Easy
Giving. Jeho zámerom je rozvíjať a podporovať individuálne darcovstvo na Slovensku.
Z tohto dôvodu sme iniciovali založenie Koalície pre podporu individuálneho darcovstva, ktorá vznikla
7. apríla 2011 podpisom dohody o spolupráci medzi členskými mimovládnymi organizáciami.
Dôvodom jej vzniku je akútna potreba zlepšovania darcovského prostredia na Slovensku. Informácie
o koalícii je možné nájsť: http://www.darcovstvo.sk/
Koalícia momentálne združuje štrnásť mimovládnych organizácií, ktoré si za prioritu svojej spolupráce
zvolili:
- podporu rozvoja priaznivých podmienok pre individuálne darcovstvo na Slovensku,
- presadzovanie spoločných záujmov členov,
- odstraňovanie prekážok, ktoré proces darcovstva komplikujú alebo znemožňujú,
- vytvárať platformu pre vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi neziskovými
organizáciami na poli fundraisingu od individuálnych darcov.
Z prioritných tém definovaných koalíciou sme začali a aj v roku 2016 sme rozvíjali verejnoprospešnú
službu DARUJME.sk a crowdfundingovú platformu.
V roku 2017 sme zbierali praktické skúsenosti o využívaní novelizovaného Zákona č. 162/2014 Z. z. o
verejných zbierkach.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.

5)

DARUJME - on-line systém na podporu fundraisingu MNO

V rámci tejto aktivity podporujeme vnútorný rozvoj neziskových mimovládnych organizácií cez
službu DARUJME, ktorá otvára neziskovým organizáciám bránu do sveta on-line fundraisingu.
Prostredníctvom DARUJME.sk si môžu neziskové organizácie vytvárať vlastné darovacie stránky tak,
aby sa stali integrálnou súčasťou ich webu.
Vďaka DARUJME však nezískavajú organizácie iba dary ale aj darcov. Ich kontaktné údaje slúžia na
poďakovanie za dar ako aj na ďalšie budovanie vzťahu „darca – neziskovka“. Systém integruje
platobné metódy od platby kartou, cez platobné tlačidlá všetkých významných bánk až po možnosť
zadať samostatný prevod na účet.
Systém DARUJME.sk ponúka služby v týchto oblastiach:
I.
Šablóny darovacích stránok, ktoré možné implementovať na vlastnú webovú stránku
II.
Platobná brána pre prijímanie jednorazových a pravidelných platieb od individuálnych
darcov.
III.
CRM systém, umožňujúci správu vzťahov s darcami.
IV.
Vzdelávanie, know-how, konzultácie a školenia v téme on-line fundraisingu.
Systém DARUJME.sk už dnes ponúka okrem samotnej platobnej brány tiež jednoduchý CRM systém a
prepojiteľnosť na iné služby (Mailchimp, Salesforce atď.) aj vzdelávanie neziskových organizácii v
oblasti individuálneho on-line fundraisingu.
V roku 2017 bolo cez DARUJME.sk prijatých 45 211 darov v hodnote 904 423 € prostredníctvom
314 mimovládnych organizácií. Od vzniku systému DARUJME.sk do konca roka 2017 sme prijali 108
tisíc darov v celkovej hodnote 2 074 308 €, od 30 191darcov, s priemerným darom vo výške 23,30 €
(36,39 € priemerný jednorazový dar a 10,22 € priemerný pravidelný dar).
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V roku 2017 sme pokračovali v konštantnom náraste objemu financií, ktoré organizácie dokážu získať
od darcov v on-line priestore. To je sa nám podarilo vďaka:
1. Aktívnemu oslovovaniu a motivovaniu ďalších mimovládnych organizácií pre získavanie
darcov v on-line priestore.
2. Vzdelávaniu mimovládnych organizácií v oblasti fundraisingu.
3. Aktívnej príprave na modernizáciu systému DARUJME 2,0.
4. Prípravou nového nástroja na tvorbu individuálnych fundraisingových kampaní vedených
priamo fanúšikmi organizáciami, tzv. Peer to Peer fundraising.
Zamerali sme sa na komunikáciu služby a nášho know-how v oblasti on-line fundraisingu:
• V roku 2017 sme poslali 581 odberateľom 27 newsletterov s obsahom článkov uverejnených na
webe darujme.sk v sekcii blogy. Celkový počet odberateľov newslettra je 581, pričom od januára
2017 sa množstvo prijímateľov zvýšilo o 32%. Priemerná miera otvorenia emailu (open rate) je
42%, čo je vysoko nad priemer segmentu NGO.
•

Zorganizovali sme 6 seminárov pre používateľov DARUJME.sk:
• 31.január 2017, Téma seminára: Verejné zbierky v on-line priestore #NieLenKasičkyAdmsky;
• 4 apríla 2017, Téma seminára: A a Ω individuálneho fundraisingu – Budovanie on-line
komunity, lead generation a nízkonákladový fundraising
• 30. máj 2017, Téma seminára: Využite Google pri on-line fundraisingu
• 26. septembra 2017; Téma seminára: Crowdfunding pre neziskovky,
• 28. novembra 2017; Téma seminára: Budujeme aktívnu komunitu na Facebooku (nielen na
Vianoce)

•

Pomáhali sme pri príprave fundraisingových kampaní:
• ACN Pomoc trpiacej Cirkvi - Vianočná kampaň
• Vagus - Kampaň Voláme SOS
• Deťom s rakovinou - kampaň Gogo Up
• Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - kampaň Biela pastelka
• Stará jedáleň - Začíname od strechy
• VIA IURIS - koncoročná kampaň, Beh pre Bielu vranu 2017 - P2P fundraising
• Liga proti rakovine - kampaň Deň narcisov
• Rímsko katolícka farnosť Handlová - kampaň Rekonštrukcia kostola
• Savio - Ženám v Keni
• Nadácia Aevis – petičná a fundraisinogá kampaň v spolupráci „My sme les“

V priebehu rokov, počas ktorých Darujme.sk existuje a rozvíja sa, sa darí budovať a upevňovať pozíciu
spoľahlivého partnera pri získavaní financií od individuálnych darcov. V roku 2017 je toho dôkazom
najmä rekordne získaná suma, ktorá sa blíži k miliónu eur. Bez Darujme.sk je možné, že by sa k
organizáciám vôbec nedostala.
Našimi partnermi sú darcovský portál ĽudiaĽuďom.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.
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6)

Nadácia Centra pre filantropiu

Nadáciu Centra pre filantropiu (Nadácia CpF) sme ako jediný zakladateľ založili v máji 2012 s poslaním
rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť. Tento zámer Nadácia napĺňa tým, že slúži na podporu
celého spektra verejnoprospešných účelov – od rozvoja občianskeho aktivizmu, cez ochranu a tvorbu
životného prostredia, ochranu a podporu zdravia a vzdelávania po rozvoj a podporu vedy či pomoc
pri živelných pohromách. Zmyslom založenia Nadácie je rozšírenie možností, ktoré darcom
ponúkame, ako môžu napĺňať svoje zámery.
Nadácia CpF podáva o svojej činnosti samostatnú výročnú správu.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.
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IV. Prednášková činnosť a iné služby v oblasti riadenia a vnútorného rozvoja neziskových
mimovládnych organizácií, podpory dobročinnosti a organizovaného darcovstva;
Misiou Centra pre filantropiu je podpora rozvoja filantropie v Slovenskej republike. Svojimi aktivitami
sa snažíme o podnecovanie filantropického správania na firemnej úrovni. Centrum pre filantropiu
spolupracuje s neziskovými organizáciami korporatívnych darcov s Nadáciou Orange, Nadáciou
SPP, Nadáciou Tatra banky.
Výsledky našej spolupráce v roku 2017:

P.č.

Názov nadácie/ NF

1
2
3

Nadácia Orange
Nadácia SPP
Nadácia Tatra banky
spolu:

Počet
predložených
žiadostí

Počet
podporených
žiadostí

Výška
podporenej
sumy

Počet
posudzovateľov

1306
538

535
286
409
1230

633 849,28 €
1 060 757 €
714 671,83 €
2 409 278,11 €

63
26
54
143

765
2609

Nadácia Orange
Centrum pre filantropiu spolupracuje s Nadáciou Orange od roku 1999. Už 18 rok spolupracujeme pri
napĺňaní vízie a výkone aktivít Nadácie Orange. Zabezpečujeme administratívne procesy všetkých
grantových programov nadácie. Nadácií Orange pomáhame tvoriť a napĺňať celkovú stratégiu svojej
činnosti.
Nadácia Orange prostredníctvom grantových programov a strategických partnerstiev
s mimovládnymi organizáciami prispieva k spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Orange
Slovensko, a.s. a k filantropickým aktivitám na Slovensku. Prioritnými oblasťami podpory boli v roku
2017 tri oblasti:
• vzdelávanie,
• komunitný rozvoj,
• deficitné skupiny.
Nadácia Orange v spolupráci s CpF n.o. prerozdeľovala v súlade s verejne prospešným účelom
prostredníctvom 3 hlavných foriem podpory:
1. grantové programy
2. strategické partnerstvá
3. Cena Nadácie Orange
výsledky činnosti v roku 2017:
Celková suma vyčlenená na verejnoprospešné účely
Počet zrealizovaných grantových programov
Počet prijatých žiadostí v rámci grantových programov
Počet podporených projektov v rámci grantových programov
Počet podporených projektov strategických partnerstiev
Počet organizácií ocenených v rámci Ceny Nadácie Orange

633 849,28 €
6
1306
486
38
11
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Podstata spolupráce:
CpF je partnerom pri procese tvorby stratégie Nadácie Orange, sleduje smerovanie organizácie napĺňanie celkovej stratégie, aktívne prispieva pri analýze potrieb, dizajne a vyhodnocovaní
grantových programov a aktivít, informuje o dianí a situácii v treťom sektore, na poli filantropie.
Zúčastňuje sa zasadaní správnej rady nadácie, manažuje a administruje programy a projekty nadácie
a realizuje niektoré aktivity nadácie z pozície mediátora, facilitátora, organizátora.
Špecifikácia poskytovaných služieb:
- Navrhovanie filantropickej stratégie
- Navrhovanie filantropických a charitatívnych programov (možnosti a postupy)
- Navrhovanie textov popisov projektu a ich prezentáciu pre médiá a verejnosť
- Poskytovanie telefonických a e-mailových konzultácií s uchádzačmi o podporu
- Zbieranie a administrovanie projektov predložených do grantového programu
- Zabezpečenie a príprava procesu hodnotenia a výberu projektov
- Vytvorenie hodnotiacej komisie, komunikácia s členmi
- Písomné oznámenie rozhodnutia o pridelení/nepridelení podpory uchádzačom
- Príprava a administrácia darovacích zmlúv pre podporených uchádzačov
- Komunikácia s obdarovanými, podpora pri príprave, sledovanie postupu a uskutočňovania
aktivít
- Príprava materiálov pre manažment/správnu radu zadávateľa
- Príprava materiálov pre medializáciu a publicitu, anotácie, časové rozvrhy, materiály na
internet
- Monitoring podporených projektov
- Vykonávanie kontroly použitia prostriedkov formou finančných a programových správ od
podporených žiadateľov
- Spracúvanie záverečného vyhodnotenia a analýzy dát a celého programu, štatistiky,
komunikačných informácií a súhrnov.
Administrácia grantových programov:
Otvorené grantové programy realizujeme v rôznych oblastiach a témach: rozvoj a ochrana
duchovných hodnôt, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych
hodnôt, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, ochrana práv detí a mládeže.
Otvorené grantové programy majú jasne definované podmienky a požiadavky a sú realizované
nezávislým partnerom z tretieho sektora (Centrom pre filantropiu n.o.). Výsledky podpory sú verejne
dostupné na internete a sú zasielané všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu aj ďalším záujemcom, ktorí o
výsledky prejavia záujem.
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Nadácia SPP
Spolupráca Centra pre filantropiu s Nadáciou SPP trvá od roku 2004. Naša spolupráca pokračovala aj
v roku 2017.
Nadácia SPP v spolupráci s CpF prerozdeľovala v súlade s verejne prospešným účelom
prostredníctvom troch hlavných foriem podpory:
1. Otvorené grantové programy Nadácie SPP
2. Partnerstvá Nadácie SPP
3. Súťaž kultúrna pamiatka roka
Otvorené grantové programy Nadácie SPP
V roku 2017 v rámci grantových programov Nadácia SPP podporila 204 žiadostí o podporu v celkovej
hodnote 488 700 eur. Otvorené grantové programy (ciele, priority a kritériá podpory) sú verejne
medializované a dostupné pre každého, kto spĺňa zverejnené kritériá programu. Nadácia SPP otvorila
v roku 2017 tieto programy:
Oblasť podpory

Názov programu

Podpora
charitatívnych Zamestnanecký grantový program
a filantropických aktivít
Podpora znevýhodnených Program
podpory
jednotlivcov
skupín obyvateľstva
v núdzi
Program Opora
Regionálny a komunitný Nadačný
fond
Municipality
rozvoj
Program podpory komunít – Nafta
Nadačný
fond
Municipality
Program Municipality
Grantový program Regióny
Spolu
Poskytnuté príspevky v rámci darov SPP-Distribúcie v roku 2017:
Oblasť podpory
Názov programu

Regionálny
rozvoj
Spolu

a komunitný Spolupráca so samosprávami

Počet
podporených
v
programoch
13

Výška
poskytnutých
prostriedkov v
€
11 900,00 €

36
72

35 000,00 €
43 620,00 €

33

80 050,00 €

30

287 700,00 €

20
204

30 000,00 €
488 700,00 €

Počet
podporených
v
programoch
9

Výška
poskytnutých
prostriedkov v
€
67 500,00 €

9

67 500,00 €

Počas roka došlo k tvorbe nadačného fondu Municipality vo výške 367 750 € (z toho prostriedky od
iných subjektov vo výške 277 750 €). Nadačný fond Municipality bol zameraný na podporu interných
programov. Z nadačného fondu Municipality bolo v roku 2017 poskytnutých 63 príspevkov
v celkovom objeme prostriedkov 367 750 €.
Partnerstvá Nadácie SPP
Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu
cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne,
majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú
konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí.
Za rok 2017 Nadácia SPP podporila 69 subjektov v celkovej hodnote 471 357,00 €.
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Oblasť podpory
Ochrana zdravia
Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
Rozvoj a podpora vzdelávania
Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
Podpora charitatívnych a filantropických aktivít
Komunitný a regionálny rozvoj
SPOLU:

Počet
podporených
31
8
14
8
2
6
69

Podporená suma EUR
209 000,00 €
74 000,00 €
99 460,00 €
25 350,00 €
8 000,00 €
55 547,00 €
471 357,00 €

C. SÚŤAŽ KULTÚRNA PAMIATKA ROKA
Oblasť podpory

Rozvoj a ochrana
hodnôt
Spolu

Názov programu

kultúrnych Cena Pamiatka roka - Fénix

Počet
podporených
v
programoch
4

Výška
poskytnutých
prostriedkov v
€
33 200,00 €

4

33 200,00 €

Víziou Nadácie SPP je pomáhať zmierňovať dopady znevýhodnenia občanom a organizáciám,
podporovať rozvoj a ochranu duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt, ako aj umožňovať
pozitívne zmeny v sociálnej oblasti.
Pre svoju podporu si zvolila prioritné oblasti, v rámci ktorých sa snaží realizovať väčšinu svojich
aktivít. V týchto oblastiach vytvára vlastné, zväčša grantové programy, a definuje ciele, ktoré v nich
chce dosiahnuť. Zaoberá sa tiež jednotlivými žiadosťami MVO, ktoré posudzuje z hľadiska ich
príslušnosti k prioritám, ale aj z pohľadu ich dlhodobého prispenia k téme a problému, ktorému sa
venujú.
Pre realizáciu svojich aktivít využíva darca spoluprácu s MVO v troch úrovniach:
• partnerstvo pri projektoch tretích subjektov, ktoré zabezpečujú realizáciu konkrétnej aktivity,
• spoluprácu na riadení a administrácii vlastných grantových programov,
• poradenstvo dôležité pre stanovovanie dlhodobých stratégií a ich zabezpečenia.
Špecifikácia poskytovaných služieb:
Spolupráca na príprave stratégie Nadácie SPP:
o navrhovanie tematických oblastí a programov pre činnosť nadácie, vypracovanie
štruktúry aktivít nadácie
o predkladanie argumentácie o potrebe podpory jednotlivých tém
o spolupráca s inými MVO (priamou konzultáciou alebo cez poradné výbory) na
skvalitňovaní programov
-

Príprava a realizácia programových aktivít
o definovanie pravidiel a postupov programu
o realizácia a vyhodnotenie programov
o navrhovanie textov popisov projektu a ich prezentáciu pre médiá a verejnosť
o poskytovanie telefonických, e-mailových konzultácií s uchádzačmi o podporu a
osobné konzultácie
o zbieranie a administrácia projektov predložených do grantového programu
o zabezpečenie a príprava procesu hodnotenia a výberu projektov
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o
o
o
o

o
o

-

vytvorenie hodnotiacej komisie, komunikácia s členmi
písomné oznámenie rozhodnutia o pridelení/nepridelení podpory uchádzačom
príprava a administrácia darovacích zmlúv pre podporených uchádzačov
komunikácia s obdarovanými, podpora pri príprave, sledovanie postupu a
uskutočňovania aktivít, príprava materiálov pre medializáciu a publicitu, anotácie,
časové rozvrhy
monitoring podporených projektov, vykonávanie kontroly použitia prostriedkov
formou finančných a programových správ od podporených žiadateľov
spracúvanie záverečného vyhodnotenia a analýzy dát celého programu, štatistiky,
komunikačných informácií a súhrnov

Podpora pri administratívnom a organizačnom zabezpečení chodu nadácie (spracovanie
doručených žiadostí o podporu, podpora SR, podpora správcu, ...)
Ostatné aktivity (príprava výročnej správy, komunikačné potreby ...)

Nadácia SPP vyvíja svoju činnosť v týchto oblastiach:
a) Rozvoj a podpora vzdelávania
b) Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
c) Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
d) Ochrana zdravia
e) Podpora charitatívnych a filantropických aktivít
f) Komunitný a regionálny rozvoj
g) Životné prostredie
Nadácia Tatra banky
Spolupráca Centra pre filantropiu s Nadáciou Tatra banky trvá od 1.1.2006. Poslaním Nadácie Tatra
banky je podpora a rozvoj spoločnosti prostredníctvom zvyšovania kvality vzdelávacieho procesu na
vysokých školách a podpora inštitúcií venujúcich sa vzdelávaniu s cieľom zvyšovania jeho úrovne, ale
aj podpora rozvoja jednotlivých študentov ekonomického zamerania, ktorí dosahujú vynikajúce
výsledky. Promptnou pomocou pomáhame ľuďom, ktorí sa ocitli v krízových situáciách vzniknutých v
dôsledku prírodných katastrof alebo iných okolností. Nadácia tiež podporuje rozvoj a zachovávanie
kultúrnych hodnôt a iné verejnoprospešné aktivity/ projekty zlepšujúce kvalitu života ľudí
v regiónoch Slovenska.
Nadácia Tatra banky napĺňa svoje poslanie tromi spôsobmi:
1) V otvorených grantových programoch nadácia určuje oblasť/sféru, do ktorej chce smerovať
svoju finančnú pomoc. Vytvára tak objektívny mechanizmus, pomocou ktorého vyberá
a financuje tie projekty, ktoré považuje za najkvalitnejšie.
2) Pri podpore partnerských projektov nadácia finančne podporuje projekty, ktoré sa významnou
mierou stotožňujú s misiou Nadácie Tatra banky. V týchto projektoch ide o našu vieru
v systémové, čo niekedy znamená intenzívne, či dlhodobé riešenie, najdôležitejších výziev, ktoré
predstavuje nami zvolená misia – zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách
a podpora kultúry.
3) Podporou výnimočnosti nadácia rozumie 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.
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Výsledky činnosti v roku 2017:
Celková suma vyčlenená na verejnoprospešné účely
Počet zrealizovaných grantových programov
Počet podporených projektov v rámci grantových programov
Počet podporených žiadostí v rámci partnerských projektov
Počet ocenených v rámci Cien Nadácie Tatra banky

714 671,83 €
11
358
21
30

Špecifikácia poskytovaných služieb:
- Spolupráca na príprave stratégie Nadácie Tatra banky:
o navrhovanie tematických oblastí a programov pre činnosť nadácie, vypracovanie
štruktúry aktivít nadácie
o spolupráca s inými MVO (priamou konzultáciou alebo cez poradné výbory) na
skvalitňovaní programov
-

Príprava a realizácia programových aktivít
o definovanie pravidiel a postupov programu
o realizácia a vyhodnotenie programov
o navrhovanie textov popisov projektu a ich prezentáciu pre médiá a verejnosť
o poskytovanie telefonických, e-mailových konzultácií s uchádzačmi o podporu a
osobné konzultácie
o zbieranie a administrácia projektov predložených do grantového programu
o zabezpečenie a príprava procesu hodnotenia a výberu projektov
o vytvorenie hodnotiacej komisie, komunikácia s členmi
o písomné oznámenie rozhodnutia o pridelení/nepridelení podpory uchádzačom
o príprava a administrácia darovacích zmlúv pre podporených uchádzačov
o komunikácia s obdarovanými, podpora pri príprave, sledovanie postupu a
uskutočňovania aktivít príprava materiálov pre medializáciu a publicitu, anotácie,
časové rozvrhy
o monitoring podporených projektov, vykonávanie kontroly použitia prostriedkov
formou finančných a programových správ od podporených žiadateľov
o spracúvanie záverečného vyhodnotenia a analýzy dát celého programu, štatistiky,
komunikačných informácií a súhrnov

-

Podpora pri administratívnom a organizačnom zabezpečení chodu nadácie (spracovanie
doručených žiadostí o podporu, podpora SR, podpora správcu, ...)
Ostatné aktivity (príprava výročnej správy, komunikačné potreby ...)

-

Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.
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V. Služby v oblasti administrovania grantových programov
Dôležitým atribútom grantových programov je ich otvorenosť, transparentnosť a prístupnosť.
Veríme, že táto schéma rozdeľuje finančné prostriedky najprehľadnejším spôsobom, ktorý má
verejne jasne definované podmienky a požiadavky. Má dopredu jasne pomenovaný proces
hodnotenia podporených vs. nepodporených žiadostí cez nezávislú hodnotiacu komisiu.
Výsledky podpory sú dostupné na Internete a sú zasielané všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu
a ďalším, ktorí majú záujem.
Prehľad realizovaných grantových programov v roku 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Zamestnanecký grantový program Nadácie Orange
Spojme sa pre dobrú vec
e-Školy pre budúcnosť 2017/2018
Darujte Vianoce
Zmena kultúry a klímy školy
Program Strategickí partneri Nadácie Orange
Program Partnerstiev Nadácie SPP
Program Opora
Program podpory jednotlivcov v núdzi
Zamestnanecký grantový program Nadácie SPP
Nadačný fond Municipality: Program podpory komunít – Nafta
Nadačný fond Municipality: Program Municipality
Nadačný fond Municipality: Spolupráca so samosprávami
Grantový program Regióny
Grantový program Dobré srdceTB
Grantový program Prvá pomocTB
Grantový program Viac pre regióny
Grantový program Kvalita vzdelávania
Grantový program Vedieť viac
Grantový program Študenti do sveta
Grantový program Stredoškoláci do sveta
Grantový program E-Talent
Grantový program Business Idea
Grantový program Viac umenia
Grantový program Viac dizajnu
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1) Zamestnanecký grantový program, 14. ročník
Počet podporených projektov: 31
Prerozdelená suma: 20 500 €
Prispieť k rozvoju komunitného života majú možnosť aj zamestnanci spoločnosti Orange Slovensko
a.s., Orange CorpSec a po prvý krát sa mohli o podporu svojich zámerov uchádzať aj zamestnanci
Orange Business Services. Celkovo sa do Zamestnaneckého grantového programu zapojilo 51
zamestnancov a zamestnankýň.
Dlhodobým cieľom zamestnaneckého grantového programu je podporovať nápady aktívnych
zamestnancov, ktorí sa zaujímajú o okolie, v ktorom žijú, motivovať ich v angažovanosti a aktívnej
realizácii verejnoprospešných projektov v rôznych oblastiach. Okrem podpory konkrétnych projektov
zameraných na skrášľovanie verejného priestranstva a zvyšovanie kvality života rôznych cieľových
skupín sa program zameriava na šírenie myšlienky filantropie, darcovstva, dobrovoľníctva a
pôsobenia Nadácie Orange v prospech verejnosti.
Okrem zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko a Orange CorpSec sa po prvý krát mali možnosť
uchádzať o podporu svojich zámerov aj zamestnanci Orange Business Services.
Zapojilo sa 478 dobrovoľníkov, ktorí venovali 8747 hodín premene svojho okolia na lepšie miesto pre
život, na miesto príťažlivejšie a prístupnejšie rôznym skupinám obyvateľov.
Aj v rámci uplynulého 14. ročníka mali zamestnanci možnosť zapojiť sa do spolurozhodovania
o dodatočnej podpore jedného z projektov. V rámci hodnotiaceho procesu vybrali posudzovatelia 5
inšpiratívnych projektov, ktoré boli zverejnené na intranete Orange-u a o ktorých mali možnosť
zamestnanci hlasovať. Projekt s najvyšším počtom hlasov získal finančnú odmenu vo výške 500 €, čím
sa navýšila celková podporená suma na realizáciu a rozvoj daného zámeru. Víťazným projektom bola
Sociálna a spoločenská miestnosť pre deti s rakovinou a ich rodiny zamestnanca Ivana Noska. Vďaka
rekonštrukcii sociálnej a spoločenskej miestnosti v budove Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave
bude môcť nezisková organizácia Deťom s rakovinou kvalitnejšie vykonávať svoju činnosť pomoci
chorým deťom na klinike detskej onkológie, ale pomôže aj rodinám, aby sa mohli stretávať
v príjemnom a pokojnom prostredí.
Najviac podporených projektov sa venovalo podpore voľno časových aktivít detí a mládeže. Zuzana
Világi svojím projektom Čítanie sú otvorené dvere do kúzelného sveta podporila vytvorenia dvoch
čitateľsko- relaxačných kútikov ako podporného miesta pre neformálny rozvoj čitateľských zručností
a kultúrnej osobnosti žiakov na Základnej škole na Grösslingovej ulici v Bratislave. Nechýbali detské
a dopravné ihriská či športoviská.
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:
• Natália Blahová, Centrum pre filantropiu, n. o.
• Zuzana Lampartová, Orange Slovensko, a. s.
• Milica Danková, Orange Slovensko, a. s.
• Michaela Juhasová, Orange Slovensko, a. s.
Príklad podporeného projektu:
Zamestnankyňa spoločnosti Orange, Anna Makarová, sa v spolupráci so Spojenou školou vo Vranove
nad Topľou rozhodla pomôcť s vybudovaním špeciálnej miestnosti pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením. Táto miestnosť tzv. Variabilný Snoezelen umožní udržiavať žiaka stimulovaného a
tak neustále podporovať jeho schopnosti. Bude slúžiť nielen na výučbu, získavanie nových poznatkov,
pestovanie zručnosti cez aktivizáciu všetkých zmyslov, ale hlavne bude zlepšovať psychický stav
týchto zdravotne znevýhodnených detí čo bude viesť k celkovému zlepšeniu kvality ich života. V rámci
projektu sa miestnosť pripraví, vymaľuje, zariadi, aby bola k dispozícii v novom školskom roku.
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Finančné prostriedky budú použité na nákup stavebných materiálov, farieb, špeciálneho
príslušenstva pre terapeutov a učebných prvkov.
Názov podporeného projektu: Zázračná lúka
Meno predkladateľa: Anna Makarová
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Orange.
Text Zamestnaneckého grantového programu Nadácie Orange tvorí Prílohu č. 1.
Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe Nadácie Orange tvorí
Prílohu č. 2.

2) Spojme sa pre dobrú vec, 2. Ročník
Počet podporených projektov: 48
Prerozdelená suma: 78 769 eur
Grantový program Spojme sa pre dobrú vec bol vyhlásený po druhý krát, pričom svojím zameraním
úspešne nadviazal na program Šanca pre váš región realizovaný od roku 2005. Za celý ten čas sa do
programu prihlásilo viac ako 6 tisíc projektov zo všetkých kútov Slovenska. V roku 2017 sa o podporu
svojich verejnoprospešných nápadov uchádzalo spolu 360 mimovládnych organizácií, neformálnych
skupín aktívnych občanov a kultúrnych inštitúcií v snahe priniesť riešenia na identifikované problémy
a prispieť tak k pozitívnemu dianiu v komunitách, rozvíjať aktívny záujem ľudí o dianie v ich okolí,
podporovať medzigeneračné vzťahy, rozvíjať dobrovoľníctvo a priamo do týchto procesov zapájať
znevýhodnené skupiny obyvateľov. Zo všetkých projektov bolo vybraných 49 podporených v celkovej
výške 80 000 eur.
Do ich realizácie sa zapojilo 1 393 dobrovoľníkov, ktorí na revitalizáciu verejného priestranstva,
vytváranie zelených a oddychových zón, budovaniu komunitných priestorov či ihrísk, utužovaniu
susedských vzťahov a zapájaniu ľudí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením do aktívneho
komunitného života venovali viac ako 15 tisíc dobrovoľníckych hodín.
Najviac projektov bolo v tomto roku zameraných na využívanie a vytváranie lokálnych komunitných
priestorov. Občianskemu združeniu Different sa podarilo po rokoch cieľavedomej dobrovoľníckej
práce sprístupniť historickú Hrubú Baštu v meste Bardejov a pre jeho obyvateľov aj návštevníkov
celoročne zabezpečovať rôznorodé pestré aktivity ponúkajúce kultúrne a komunitné vyžitie.
Neformálna iniciatíva Budimírska banda reagovala na potrebu vytvorenia priestoru na realizáciu
a voľnočasové aktivity pribúdajúcich mladých rodín v obci a vytvorila v Budimíri komunitný priestor
ponúkajúci zábavné, hravé aj vzdelávacie aktivity. Vďaka niektorým podporeným projektom sa
podarilo oživiť zabudnuté miesta a využiť ich skrytý potenciál. Občianske združenie Pivničný rad vo
Fiľakove obnovilo zanedbávaný pivničný rad a nielenže vzbudilo záujem verejnosti, ale vytvorilo aj
priestor pre oddych, vzdelávanie a spoločenské vyžitie. V osade Havran sa zas neformálnej skupine
aktívnych občanov pod vedením Lukáša Černeka podarilo vybudovať oddychové miesto pre
návštevníkov, turistov či cyklistov.
Dôležitou súčasťou zdravých komunít je ich otvorenosť a citlivosť voči ľuďom so zdravotným
znevýhodnením či tým, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii. Projekt občianskeho združenia STOPA
Slovensko prepájal tieto svety a v rámci svojho projektu Spolu pre seniorov, spolu s ľuďmi bez
domova zapojili do revitalizačných prác v domove sociálnych služieb jeho klientov a ľudí bez domova.
Spoločne vysádzali okrasné rastliny a bylinkovú záhradu vďaka čomu mali pocit uplatnenia
a zmysluplnosti z vytvárania krajšieho prostredia pre všetkých.
Strana 19 z 59

Krajšie miesta
https://www.nadaciaorange.sk/sk/komunitny-rozvoj/krajsie-miesta
Pre všetkých uchádzačov o podporu v programe sme otvorili webovú aplikáciu Krajšie miesta, na
ktorej mohli prezentovať svoje aktivity a získať cez ňu dobrovoľníkov. Všetky projekty tak mohli získať
aj podporu verejnosti.
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:
• Michal Hudák- Občianske združenie Východné pobrežie
• Mgr. Ľubica Lachká - Nitrianska komunitná nadácia
• Milan Zvada - Kultúrne centrum Záhrada - Centrum nezávislej kultúry v Banskej Bystrici
• Jana Mrlianová- Komunitná nadácia Liptov
• Zuzana Jankechová- Trnavské dobrovoľnícke centrum
• Monika Juríková- Občianske združenie Ulita
• Martina Polláková- Občianske združenie KASPIAN
• Daniela Danihelová- Komunitná nadácia Bratislava
• Jozef Jarina - Komunitná nadácia Bardejov
• Apolónia Sejková- Občianske združenie MYMAMY
• Zuzana Melušová Kutarňová- Rodinné centrum Dlháčik
• Světluše Rajnincová - Kultúrne centrum Aktivity
Príklad podporeného projektu:
V rámci projektu Knižnice na korze vznikne v poradí druhá verejná knižnica v okrese Prievidza.
Umiestnená bude v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Vybudovaná bude z
historickej telefónnej búdky a obsahovať bude aj pôvodný mincový telefónny automat. Cieľom
projektu je umožniť aj hospitalizovaným pacientom alebo návštevníkom nemocnice si akúkoľvek
knižku požičať a neskôr vrátiť, prípadne si ju bezplatne vziať. Zároveň sa bude môcť miestna komunita
podieľať na dopĺňaní verejnej knižnice knihami. Všetky práce budú zabezpečovať dobrovoľníci z OZ
Spolu sme Prievidza, časť prác bude zabezpečená externým odborníkom. Finančné prostriedky budú
použité na prepravu telefónnej búdky, farby, odborné a grafické práce, regále a ďalší drobný
materiál.
Názov podporeného projektu: Knižnica na korze
Meno predkladateľa: Spolu sme Prievidza, o. z.
Zverejnený text grantového programu Spojme sa pre dobrú vec tvorí Prílohu č. 3
Zoznam podporených projektov v programe Spojme sa pre dobrú vec tvorí Prílohu č.4

3) e-Školy pre budúcnosť 2017/2018, 4. Ročník
Počet podporených žiadostí: 47
Prerozdelená suma: 50 000 €
V snahe zabezpečiť súčasným žiakom možnosti získať potrebné zručnosti a skúsenosti nevyhnutné
pre vyvíjajúce sa pracovné a spoločenské prostredie 21.storočia otvorila Nadácia Orange už po štvrtý
krát grantový program e- Školy pre budúcnosť 2017/ 2018. Program reaguje na aktuálne trendy
v online komunikácii, ktoré ovplyvňujú psychický vývoj, správanie, ale aj bezpečnosť detí a mladých
ľudí. Medzi priority grantového programu patrí digitálne vzdelávanie a prinášanie témy
zodpovedného a bezpečného využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese, ale aj mimo
neho.
V tomto roku sme v programe e- Školy pre budúcnosť podporili spolu 47 projektov, ktoré
sa realizovali na 31 základných, 14 stredných školách, a v oblasti digitálnych médií vzdelávali aj dve
mimovládne neziskové organizácie, ktoré so školami úzko spolupracujú. Medzi zapojenými školami
bolo 5 špeciálnych základných škôl.
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Rozdelenie podľa hlavnej témy podporených projektov:
• Zodpovedné a bezpečné používanie digitálnych technológií: 12
• Programovanie s konkrétnym výstupom: 12
• Mediálna výchova: 12
• Kombinácia jednotlivých tematických zameraní: 11
Spoločne sa do programu zapojilo 471 pedagógov a 4 116 žiakov po celom Slovensku.
Gymnázium Mateja Hrebendu z Hnúšte sa napríklad zameralo na prekračovanie hraníc bezpečnej
komfortnej zóny na sociálnych sieťach. V rámci projektu 1234 Nie je nebezpečné heslo sa snažilo
poukázať na dôsledky, ktoré si neuvedomujeme, keď na sociálne siete denne pridávame súkromné
fotografie. V rámci pripravených aktivít nosili žiaci tričká, na ktorých boli ich vlastné statusy
zverejnené na sociálnych sieťach. Projekt Základnej školy Pavla Križku z Kremnice sa tak isto sústredil
na bezpečné využívanie digitálnych technológií s dôrazom na výhody a nevýhody virtuálneho sveta.
Grantový program reaguje aj na súčasné spoločenské dianie a nevyhnutnú potrebu rozvoja kritického
myslenia mladých ľudí, spracovávania informácií, ich overovania a šírenia. Projekty Lovci hoaxov
Súkromnej základnej školy zo Senca sa zameriaval na podvodné či nepravdivé informácie na
sociálnych sieťach a v iných médiách. Žiaci sa učili vyhľadávať kľúčové informácie v rôznych textoch,
overovať ich pravdivosť s inými zdrojmi a následne vo forme prezentácií svoje zistenia predniesť
a konfrontovať ich so spolužiakmi, rodičmi aj profesionálnymi novinárom.
Technické myslenie a zručnosti si žiaci a žiačky základných a stredných škôl mohli rozvíjať cez projekty
v oblasti programovania. Žiaci Základnej školy Jána Bakossa sa v rámci podporeného projektu
venovali programovaniu robotov Phiro Unplugged PRO v závislosti od svojho veku a skúseností. Počas
školského roka sa venovali programovaniu hier alebo rôznych úloh s použitím robotov, ktoré
následne predstavili v rámci školy a získané vedomosti zúročili aj na súťažiach zameraných na
programovanie. Na Gymnáziu v Sobranciach si zas žiaci, maturanti, skonštruovali a naprogramovali
vlastnú 3D tlačiareň z elektroodpadu, na ktorej môžu tlačiť 3D modely, svoje zručnosti zdieľali
s ďalšími študentmi školy a výsledky svojej práce prezentovali pred verejnosťou počas IT dňa.
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:
• Andrea Cocherová- správkyňa Nadácie Orange
• Jana Kontúrová- riaditeľka Základnej školy Bošany
• Katarína Kresaňová- učiteľka na osemročnom gymnáziu Tilgnerova v Bratislave
• Mária Šimčáková-Tóthová- detská psychologička, odborný garant programu
www.detinanete.sk
• Michal Božík- manažér projektu Vĺčatá.sk
• Peter Halák- správca Neziskovej organizácie Indícia
• Radovan Debnár- spoluzakladateľ a CEO neziskovej organizácie Learn2Code
• Silvester Buček- doktorand na Fakulte masmediálnej komunikácii UCM v Trnave,
spolupracuje na projekte Vĺčatá, spoluzakladateľ združenia MU Game studies
• Viera Kačinová- odborná asistentka na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
Príklad podporeného projektu:
Projekt Gymnázia Mateja Hrebendu 1234 NIE JE BEZPEČNÉ HESLO prekračuje hranice komfortnej
bezpečnej zóny. Poukazuje na dôsledky, ktoré si neuvedomujeme, keď na sociálnu sieť denne
pridávame súkromné fotografie. Žiaci si v rámci výstupov projektu budú pozerať vlastné fotografie,
ktoré zverejnili na sociálnych sieťach a ich šírenie už nie je v ich rukách. Oblečú si tričká, na ktorých
budú ich vlastné statusy zo sociálnych sietí. Súčasťou projektu budú prednášky, výstavy, prezentácie
a Prezentiáda - súťaž v prezentovaní, s témou zameranou na bezpečné správanie sa na sociálnych
sieťach. Finančné prostriedky budú použité na technické vybavenie, tlač, kopírovanie, výtvarný a
kancelársky materiál.
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Zverejnený text grantového programu e-Školy pre budúcnosť tvorí Prílohu č. 5
Zoznam podporených projektov v programe e-Školy pre budúcnosť tvorí Prílohu č. 6

4) Zmena kultúry a klímy školy
Fyzické prostredie škôl, spôsob ich riadenia, vzťahy medzi učiteľmi, žiakmi či komunikácia s rodičmi,
sú často opomínané témy v diskusiách o stave súčasného školstva. Cieľom programu Kultúra a klíma
školy bolo reagovať práve na nedostatočný dôraz na tieto menej viditeľné či uchopiteľné, ale za to
pre kvalitne fungujúce vzdelávanie nevyhnutné súčasti.
V roku 2016 experti z neziskovej organizácie Dobrá škola vykonali diagnostiku - audit kultúry a klímy
na štyroch základných školách zo Serede, Korne, Košíc a Banskej Bystrice. Výsledkom sú odborné
správy podrobne dokumentujúce stav kultúry a klímy na týchto školách. Na ich základe mohli školy
samé alebo s pomocou expertov vypracovať svoj jedinečný projekt na zlepšenie kultúry klímy školy a
následne ho implementovať. Na výsledky auditov sme v roku 2017 reagovali priamou podporou
projektov na 3 vybraných školách. Zároveň sme pokračovali aj v auditoch na školách, do ktorých sa
zapojili ďalšie dve základné školy, z Bratislavy a Senice. Celkovo tak diagnostiku kultúry a klímy školy
absolvovalo 6 škôl.
Metodika auditu pozostávala z rešerše dostupných informácií o škole, dotazníkového zisťovania
(dotazníky pre rodičov, učiteľov a žiakov) a osobnej návštevy školy (pozorovania a rozhovory), pričom
sa zameriavala na tieto komponenty:
• Fyzické prostredie školy
• Kultúra, identita a ciele školy
• Štýl riadenia, komunikácia medzi vedením školy a učiteľmi
• Socioklíma a vzťahy medzi učiteľmi
• Vyučovacie štýly, klíma na hodinách
• Komunikácia a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi
• Socioklíma a vzťahy medzi žiakmi
• Komunikácia a vzťahy medzi školou a rodičmi
Potvrdilo sa, že použité diagnostické nástroje a postupy fungujú, sú použiteľné a merateľné. Bolo to
vidno aj na tom, že výsledky jednotlivých škôl sa od seba výrazne líšia.
Základná škola Juraja Fándlyho zo Serede sa zamerala na tímovú spoluprácu pedagogických
zamestnancov školy a jej vedenia. Realizovali mentoringové aktivity, workshopy zamerané na kultúru
a klímu školy a učitelia mali možnosť viesť a realizovať svoje mikroprojekty. V rámci teambuildingu sa
zamerali na vzájomné vzťahy, riešenie konfliktov, posilnenie vzájomnej dôvery a vedomú starostlivosť
o spoločné vzťahy. V závere každý z pedagógov formuloval vlastný záväzok k spoločne definovanému
cieľu, ktorým je zlepšenie vzájomnej komunikácie a vzťahov medzi jednotlivými úrovňami v škole.
Vytvorenie pozitívnej socioklímy bolo cieľom Základnej školy Ľudovíta Fullu v Košiciach. V projekte sa
škola zamerala na vybudovanie efektívne pracujúceho a tvorivého tímu preberajúceho
spoluzodpovednosť za výsledky a renomé školy. Výsledkom projektu je stabilizácia interných vzťahov,
uvedomenie si svojej funkcie a roly v tíme, jasná verbalizácia a eliminácia nežiaducich javov
ovplyvňujúcich externý marketing a konkurencieschopnosť školy. Účastníci projektu si vypracovali
sociopravidlá FullTeamu, ktorými sa budú riadiť a ktoré budú rešpektovať v rámci budovania
pozitívnych interných vzťahov.
Súkromná základná škola- Škola u Filipa z Banskej Bystrice je školou, ktorá sa neustále vyvíja, pracuje
so svojimi silnými a slabými stránkami, venuje svoju pozornosť nielen samotnému výchovnovzdelávaciemu procesu, ale tiež kultúre a klíme na škole. Na základe auditu bola schopná pomenovať
svoje slabé stránky a vlastnou iniciatívou sa snažila o ich nápravy. Do jej podporeného projektu Ako
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ďalej? - Riadená zmena sa zapojili všetci učitelia a celé vedenie školy, aby spoločnými vzdelávaniami a
podporou učiteľov v ich práci dosiahli vyššiu kvality vzdelávacieho procesu. Nastavili sa základné
parametre viacročného programu Riadená zmena na škole.
Proces výberu indikátorov, na ktorých jednotlivé školy pracovali prebiehal v spolupracujúcom vzťahu
školy a odborníkov z neziskovej organizácie Dobrá škola. Títo odborníci a iní vybraní experti následne
počas realizácie projektov pôsobili v pozícii garantov, ktorí aktívne spolupracovali so školami pri
nastavovaní projektov, vykonávali a sledovali činnosti na zlepšenie prioritnej oblasti, trávili čas na
školách, konzultovali a motivovali.
Zverejnený text programu Kultúra a klíma školy tvorí Prílohu č. 7
Zoznam podporených projektov v programe Kultúra a klíma školy tvorí Prílohu č. 8

5) Darujte Vianoce, 16. ročník
Počet podporených žiadostí: 357
Prerozdelená suma: 65 000€
Jedinečný charitatívny grantový program Darujte Vianoce už od roku 2002 poskytuje príležitosť
ochotným darcom plniť sny iných ľudí, ktorí nemajú možnosť prežiť krásne a bezstarostné Vianoce.
Už po 16. krát prispel k medziľudskej pomoci, ohľaduplnosti a príjemnejšiemu prežitiu vianočných
sviatkov tým, ktorí to nemajú v živote ľahké. Fyzické osoby, mimovládne organizácie, školské
zariadenia a zariadenia poskytujúce sociálne služby sa mohli uchádzať o podporu pre ľudí, ktorí sa
ocitli v ťažkých životných situáciách, pre tých, ktorí sú opustení, bez domova, s vážnymi zdravotnými
problémami či trpia materiálnym nedostatkom. Nadácia tak podnecuje vzájomnú pomoc medzi ľuďmi
a scitlivuje ľudí v záujme o potreby iných v ich okolí. Cieľom je nielen podpora žiadostí a naplnenie
príbehov, ale aj povzbudenie ľudí k občianskej angažovanosti a rozvoj princípu individuálnej
filantropie.
Práve angažovanie ľudí v napĺňaní príbehov bolo jedným z hlavných kritérií, na ktoré hodnotitelia
prihliadali pri výbere podporených žiadostí. Rovnako rozhodovalo, pre koho bola daná pomoc určená,
opodstatnenosť žiadosti, urgencia, presvedčivosť (základné fakty, ktoré prispievali k dôveryhodnosti
žiadosti), realizovateľnosť, tvorivý a citlivý prístup žiadateľa.
Spolu sa o podporu na ich naplnenie uchádzalo 682 príbehov v celkovej hodnote 331 638, 58 eur.
Takmer dve tretiny všetkých predkladateľov sa do programu zapája opakovane a tým znásobuje svoju
pomoc a podporu. Tí, ktorí príbehy písali, tak chceli povzbudiť a pomôcť viac ako 12 tisíc ľuďom po
celom Slovensku. Najviac príbehov (206) bolo písaných jednotlivcami, ktorí sa zamerali na podporu
rodín v núdzi, osamelých matiek a otcov s deťmi, či starých rodičov, ktorí na výchovu svojich vnúčat
ostali sami.
Podpora prebiehala v dvoch fázach. V tej prvej Nadácia Orange podporila 287 príbehov v celkovej
sume 50 000 eur. Podarilo sa tak spríjemniť a uľahčiť chvíle viac ako 5 tisíc ľuďom, či už osamelým
seniorom, deťom a mládeži, rodinám nachádzajúcim sa v ťažkých životných situáciách, ľuďom bez
domova, aj tým, ktorí sa kvôli svojim zdravotným problémom a často aj kvôli nezáujmu ich najbližších
ocitli v zariadeniach sociálnych služieb. Financie boli použité predovšetkým na nákup nevyhnutných
potravín, zimného oblečenia a obuvi či najnevyhnutnejšieho zariadenia do domácností, ako
chladnička, sporák či práčka, ale aj piecky a drevo na kúrenie. Vďaka ochote a záujmu bližších ale aj
menej známych ľudí si deti mohli nájsť pod stromčekom darčeky v podobe školských potrieb, kníh
a hračiek, rodičia obetavo sa starajúci o svoje choré deti mohli nazbierať novú silu na víkendovom
pobyte, osamelých seniorov potešilo ovocie, vitamíny či teplé deky a papuče. V čase sviatkov aj ľudia
nachádzajúci sa v náročných existenčných podmienkach mohli cítiť, že sa na nich nezabudlo.
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Cieľová skupina

Počet podporených žiadostí

deti a mládež
klienti zariadení sociálnych služieb, denných stacionárov
ľudia bez domova, sociálne slabí, ľudia v núdzi
rodiny v núdzi, osamelé matky a osamelí otcovia s deťmi
seniori a osamelí ľudia
Spolu

58
48
58
153
40
357

Pomôcť naplniť príbehy mala opäť šancu aj široká verejnosť
Druhá fáza programu Darujte Vianoce sa opäť realizovala v spolupráci s občianskym združením
Wellgiving. Hodnotitelia pri posudzovaní vybrali až 70 ďalších príbehov, ktoré boli zverejnené na
portáli www.dakujeme.sk a mohli sa tak uchádzať o ďalšiu podporu od individuálnych darcov zo
širokej verejnosti. Nadácia Orange v tejto fáze každý finančný dar znásobovala v pomere 1:1 až do
výšky 300 eur na jednu žiadosť, resp. do výšky požadovanej sumy. Na vybrané príbehy tak
prerozdelila sumu 15 000 eur. Darcovia, ktorí jednotlivé príbehy podporili podľa vlastného uváženia,
sa na ich realizovaní podieľali celkovou sumou 27 944 eur. Dodali tak podporu a povzbudenie ďalším
takmer 800 deťom, rodinám v núdzi či osamelým jednotlivcom.
Srdce na správnom mieste
Aj v tomto roku Nadácia Orange ocenila osobnosti za mimoriadnu angažovanosť v oblasti pomoci
ľuďom v núdzi. Počas slávnostného večera si ocenenie Srdce na správnom mieste prevzala pani
Margaréta Žigová, ktorá pracuje v sociálnej oblasti a ľuďom s ťažkými osudmi pomáha už dlhé roky
nielen vo svojom pracovnom, ale aj súkromnom živote.
V roku 2017 sa slávnostný večer opäť niesol v duchu podpory angažovanosti mladej generácie.
V tomto ročníku sa dôraz presunul z mladých jednotlivcov na vzdelávacie inštitúcie a ich úlohu
v šírení povedomia o potrebe všímavosti žiakov a študentov voči svojmu okoliu, ich aktívneho
zapájania sa do pomoci ľuďom v núdzi, budovania medzigeneračných vzťahov, scitlivovania voči
zdravotne a sociálne znevýhodneným, a iným skupinám obyvateľov.
Siedmaci zo Základnej školy Dubová v Bratislave už desať rokov navštevujú Kremnicu, kde sa počas
niekoľkých dní pred Vianocami učia stíšiť a myslieť na druhých. Každoročne navštívia seniorov v
miestnom domove dôchodcov. Hoci sú to vždy iné deti, starkí sú tí istí a podľa slov ich učiteľa, Viktora
Križa, každý rok je to nanovo dojímavé. Seniori sú prevažne sami, nemajú rodiny, majú ťažké
zdravotné či mentálne znevýhodnenia. Deti s nimi trávia celé popoludnie, tvoria pre nich a s nimi.
Gymnázium v Gabčíkove sa do grantového programu Darujte Vianoce zapojilo už v predchádzajúcom
ročníku. Tento krát žiaci 9. ročníka navštívili klientov v Domove sociálnych služieb a darovali im tak
nezabudnuteľné Vianoce. Okrem vianočných balíčkov sa s nimi podelili o spoločný program v podobe
jazykolamov a hádaniek pri čaji a vianočnom pečive. Mysleli však aj na svojich spolužiakov, ktorých
rodiny sa nachádzajú v neľahkej životnej situácii. Povzbudili ich pripraveným vianočným posedením,
na ktorom im odovzdali podporu v podobe nevyhnutných potravinových balíčkov.
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:
• Andrea Cocherová- Nadácia Orange
• Zuzana Thullnerová- Centrum pre filantropiu, n.o.
• Mária Klačková- Centrum pre filantropiu, n.o.
• Milica Danková- Orange Slovensko
• Zuzana Lampartová- Orange Slovensko
• Martina Tvrdoňová- WellGiving
• Kamila Hornáčková- WellGiving
• Martina Jeck- WellGiving
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Martina Petijová- Nadácia Socia
Iveta Mišová- Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Martina Polláková- OZ Kaspian
Juraj Štofej - Centrum Koburgovo, n.o.
Mária Látalová- Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Dominika Goghová- OZ Ulita
Monika Juríková- OZ Ulita
Alexandra Kárová- OZ Vagus
Beáta Sklenárová- CPPPP Šaľa
Lucia Gregorová- Materské centrum Kramárik
Martin Vavrinčík- Človek v ohrození, n.o.
Karin Andrášiková- OZ Mládež ulice

Príklad podporeného projektu:
Denný stacionár Dúhový domček denne navštevujú mladí ľudia do 40 rokov s ťažkým zdravotným
postihnutím. Väčšina z nich sa nachádza v nepriaznivej finančnej situácii, ich príjmov podobe
sociálnych dávok pokrývajú najzákladnejšie potreby a výdavky na lieky. Pracovníci centra pripravia
spolu s klientmi tradičnú Vianočnú kapustnicu spojenú s kultúrnym programom, vianočným pečením
a výrobou darčekov pre rodiny týchto klientov. Finančné prostriedky budú použité na kúpu surovín
na vianočné pečenie a nákup materiálu na výrobu drobných darčekov.
Názov podporeného projektu: Vianoce v domčeku
Predkladateľ: A-megan,n.o.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Orange.
Text grantového programu Darujte Vianoce tvorí Prílohu č. 9.
Zoznam podporených žiadostí v 1. fáze programu Darujte Vianoce a výška finančného príspevku
poskytnutá organizácií WellGiving – suma určená na podporu žiadostí v 2. fáze programu Príloha č.
10.

6) Program Strategickí partneri Nadácie Orange
Počet podporených projektov: 38
Prerozdelená suma: 345 840,28 €
Ciele programu: podpora jedinečných verejnoprospešných projektov, ktoré napĺňajú víziu nadácie,
ale svojím charakterom, časovým harmonogramom či finančnou náročnosťou presahujú rámec
grantových programov.
Našim poslaním je meniť svet na lepšie miesto pre všetkých. V tom nám pomáhajú naše partnerské
organizácie, ktorým dávame priestor na realizáciu svojich aktivít. Partnerské organizácie starostlivo
vyberáme na základe našich doterajších skúseností a jedinečnosti projektových zámerov. Prioritou
ostáva podpora výnimočných mimovládnych organizácií v troch oblastiach, ktorým sa Nadácia
Orange venuje – vzdelávanie, komunitný rozvoj a deficitné skupiny.
Oblasť podpory

Podporená suma

Počet podporených projektov

vzdelávanie
komunitný rozvoj
deficitné skupiny
Spolu

192 020 €
107 120 €
46 700,28 €
345 840,28 €

23
10
5
38
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O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie Orange.
Príklad podporeného projektu:
Hlavným cieľom trilogického projektu Keď Ide o život je rozvíjať pestúnstvo, ktoré predstavuje
riešenie pre mnohé deti, ktorým ide o život, pretože kvôli rôznym znevýhodneniam zostávajú v
detských domovoch. Sledujúc tento cieľ Návrat pracuje na presadzovaní systémových zmien
dotýkajúcich sa náhradného rodičovstva a opustených detí, zabezpečení dostupnosti nedostatkových
služieb pre pestúnske rodiny (poradenstvo, odľahčenie...), zlepšovaní vnímania pestúnskych rodín
odbornou i bežnou verejnosťou, vytváraní a podpore bezpečných miest a komunít pre náhradné
rodiny. Druhý ročník projektu má ambíciu zvýšiť všímavosť dospelých na deti v ich okolí/komunite a
pocit zodpovednosti voči nim. Za týmto účelom Návrat zorganizuje diskusie a zážitkové semináre s
dospelými a rodičmi v ich prirodzených prostrediach, bude zbierať a šíriť inšpiratívne príbehy detí,
ktorým išlo rôznym spôsobom o život, spracuje bežný deň dieťaťa do motivačného
storyboardu/komixu, ktorý bude poukazovať na dôležitosť dospelých, s ktorými prichádza počas dňa
do kontaktu.
Názov podporeného projektu: (Keď) Ide o život II.
Realizátor: Návrat, občianske združenie
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Orange.
Zoznam podporených projektov v programe Strategickí partneri Nadácie Orange tvorí Prílohu č. 11

7) Program Partnerstiev Nadácie SPP
Počet podporených projektov: 64
Prerozdelená suma: 471 357 €
Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu
cieľov Nadácie. Navyše, partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne,
majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú
konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí.
Za rok 2017 Nadácia SPP podporila 64 subjektov v celkovej hodnote 471 357 €.
Oblasť podpory
Ochrana zdravia
Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
Rozvoj a podpora vzdelávania
Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
Podpora charitatívnych a filantropických aktivít
Komunitný a regionálny rozvoj
SPOLU:

Počet
podporených
31
8
9
8
2
6
64

Podporená suma €
209 000 €
74 000 €
99 460 €
25 350 €
8 000 €
55 547 €
471 357€

O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie SPP.
Príklad podporeného projektu:
Podpora vzdelávania mladých ľudí na stredných školách je v súčasnosti veľmi dôležitá hlavne z
hľadiska získavania kvalifikovaných pracovných síl v odboroch, ktoré sú na trhu práce nedostatkové.
Nedostatkové odbory technického zamerania sa vyučujú na Spojenej škole v Šali, odbory: 2860 K
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chemik operátor, 2464 H strojný mechanik, 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika a
2433 obrábač kovov. Z hľadiska prípravy je dôležitá podpora výchovno-vzdelávacieho procesu, či už
formou štipendií žiakov, ale aj podpora materiálno-technického vybavenia odborných učební,
laboratórií a dielní.
Názov podporeného projektu: Podporou praktického vzdelávania k uplatneniu sa na trhu práce
Realizátor: Rodičovské združenie pri SOŠ v Šali
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou SPP.
Zoznam podporených projektov v programe Partnerstiev tvorí Prílohu č.12.

8) Grantový program OPORA
Počet podporených projektov: 72
Prerozdelená suma: 43 620 €
Zámerom programu je podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby
uľahčili ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti. Jeden z efektívnych
nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín je tvorba a realizácia
Individuálnych plánov rozvoja. Individuálny plán rozvoja osobnosti (IPRO) je podrobný opis
konkrétnych potrieb a služieb, ktorý klientovi slúži na to, aby bol schopný čo najsamostatnejšie
fungovať v bežnej spoločnosti. Tento plán by mal zahŕňať aj spôsob akým budú klientove potreby
pokryté a naplnené.
V programe OPORA je podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj
inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby
podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov. Predkladaný projekt organizácie musí
byť zameraný na individuálny plán rozvoja jedného konkrétneho klienta.
V programe Opora sa podporia projekty, ktoré:
➢ zvýšia kvalitu života konkrétneho klienta – užívateľa sociálnych služieb
➢ zlepšia možnosti integrácie konkrétneho klienta do spoločnosti
➢ podporia zručnosti klienta, ktoré povedú k vytvoreniu a udržaniu kontaktov s ľuďmi z
bežného života
➢ umožnia konkrétnemu klientovi v čo najväčšej možnej miere rozhodovať o svojom živote
➢ poskytované sociálne služby budú vychádzať z individuálnych potrieb konkrétneho klienta
➢ realizované aktivity budú smerovať k väčšej nezávislosti a samostatnosti konkrétneho klienta
➢ realizované aktivity budú smerovať k aktivizácii konkrétneho klienta a budú zlepšovať jeho
zručnosti a schopnosti
Za jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín
považujeme tvorbu a realizáciu Individuálnych plánov rozvoja.
Uzávierka programu bola 12. apríla 2017. Na podporu integrácie ľudí so znevýhodnením bolo
v programe Opora celkovo podporených 72 žiadostí s prerozdelenou sumou 43 620 €.
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:
• Mgr. Peter Devínsky, Slovenská humanitná rada;
• Mgr. Ľubica Vyberalová, Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím;
• Mgr. Lenka Varcholová, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice;
• Mgr. Beáta Sklenárová, liečebná pedagogička, psychologička.
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Príklad podporeného projektu:
Cieľom projektu bolo pána Vladka naučiť hrať na gitare. Najväčšiu radosť mal z novej gitary, ktorá mu
bola zakúpená z financií. Teraz ešte viac času venuje hre na gitare. Denne cvičí hru na gitare spolu s
terapeutom. Zúčastňoval sa nahrávania skladieb na CD v nahrávacom štúdiu s profesionálnymi
hudobníkmi. Naučil sa už ďalšie nové pesničky. Hudobná skupina Domko band začína vystupovať pri
rôznych príležitostiach v iných zariadeniach sociálnych služieb. Finančný dar bol použitý na zakúpenie
mikrofónových stojanov, káblov, gitary a iných hudobných nástrojov.
Názov podporeného projektu: Vladimír J.
Realizátor: DOMKO - Domov sociálnych služieb
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou SPP.
Vyhlásený text grantového programu Opora tvorí Prílohu č. 13.
Zoznam podporených organizácií v grantovom programe Opora s anotáciou tvorí Prílohu č. 14.

9) Program podpory jednotlivcov v núdzi
Počet podporených projektov: 36
Prerozdelená suma: 35 000 €
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s
postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, a preto podporuje aktivity zamerané na zlepšenie
podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo chorých.
Program O krok vpred
V snahe zefektívniť našu pomoc sme sa rozhodli prispievať na liečbu a rehabilitáciu a nadviazali sme
spoluprácu s Adeli centrom v Piešťanoch, ktoré poskytuje rehabilitačné programy pacientom s
pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä deťom a dospelým postihnutými detskou
mozgovou obrnou.
Uzávierka programu bola 23.11.2016. V programe sme prispeli sumou 35 000 € na 36 liečebných
pobytov v Adeli centre.
Z predložených žiadostí vyberala hodnotiaca komisia v zložení:
• Mgr. Miriam Juhanesovičová, zástupkyňa Nadácie Adeli.
• Mgr. Beáta Gajdošechová, Centrum pre filantropiu, n.o.,
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou SPP.
Text programu O krok vpred tvorí Prílohu č. 15.
Zoznam jednotlivcov podporených v rámci programu O krok vpred obsahuje Prílohu č. 16.
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10) Zamestnanecký grantový program Nadácie SPP
Počet podporených projektov: 13
Prerozdelená suma: 11 900 €
Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť záujemcom z radov
zamestnancov spoločností hlavnej skupiny SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je
potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.
Zamestnanecký grantový program podporí odporučené a predložené projekty v týchto piatich
oblastiach:
➢ Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi s postihnutím, sociálne znevýhodnenými či
seniormi
➢ Originálne a inovatívne charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb
➢ Zlepšenie činnosti miestneho klubu, spolku, škôlky, centra
➢ Športové a kultúrne aktivity len so sociálnym rozmerom
➢ Iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska
Uzávierka prijímania projektov bola 8. marca 2017. O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca
komisia zložená zo zástupcov Nadácie SPP v zložení: Mgr. Beáta Gajdošechová a zamestnancov
spoločností SPP, Mgr. Lucia Capová, (ktoré projekty nepredkladali).
V rámci Zamestnaneckého grantového programu bolo podporených 13 projektov v celkovej sume 11
900 €.
O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie SPP v zložení:
• Mgr. Lucia Capová
• Mgr. Beáta Gajdošechová
Príklad podporeného projektu:
Hlavným cieľom projektu bolo zorganizovať komunitný deň spoločenstiev z regiónu Považia. V rámci
projektu sa pripravilo športové dopoludnie počas ktorého sa vyrábal aj nábytok pre spoločenskú
miestnosť na Juhu v Trenčíne. Vyrobili sa paletové stoly a sedačky. Okrem toho sa zorganizovalo aj
dopoludnie, počas ktorého sa pomáhalo mestu, upratovali a skrášľovali ulice a ihrisko. Cieľom bolo,
aby sa ľudia zo spoločenstiev zapojili do verejno-prospešných aktivít. Finančný dar bol použitý na
kúpu materiálovo-technického zabezpečenia podujatia.
Názov podporeného projektu: Deň komunitných spoločenstiev z regiónu
Realizátor: Matej Maškara
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou SPP.
Vyhlásený text Zamestnaneckého grantového programu tvorí Prílohu č. 17.
Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe s anotáciou tvorí Prílohu č.
18.

11) Program podpory komunít
Počet podporených projektov: 33
Prerozdelená suma: 80 050 €
Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Nafta a. s. Cieľom programu je podpora
komunitného života vo vybraných regiónoch.
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V roku 2017 podporu získalo 33 projektov v celkovej hodnote 80 050 €. V rámci programu boli
podporené samosprávy obcí a miest, školy, neziskové organizácie a občianske združenia.
O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na
oddelení pre internú a externú komunikáciu spoločnosti Nafta, a. s., kde posudzujú, či predložené
žiadosti spĺňajú kritériá podpory.
Príklad podporeného projektu:
Cieľom projektu bolo revitalizovať detské ihrisko, ktoré bolo zdevastované a nefunkčné. Účelom
projektu bolo vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v obytných celkoch, v medzi
blokových priestoroch sídliska. Navrhnuté detské zostavy sú certifikované a bezpečné. Vzniklo tak
príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v obytnom celku. Finančný dar bol použitý na
zakúpenie detského ihriska.
Názov podporeného projektu: Obnova detského ihriska v meste Michalovce
Realizátor: Mesto Michalovce
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou SPP.
Zoznam podporených projektov v Programe podpory komunít tvorí Prílohu č. 19.

12) Program Municipality
Počet podporených projektov: 30
Prerozdelená suma: 287 700 €
Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Eustream, a. s. Cieľom programu Municipality je
podpora verejnoprospešných projektov v obciach, v blízkosti ktorých ležia kompresorové stanice.
Nadácia SPP chce v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami a ich obyvateľmi pri riešení ich
každodenných problémov.
V roku 2017 získalo podporu 30 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma 287 700 €.
O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na
oddelení spoločnosti Eustream, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.
Príklad podporeného projektu:
Hlavným cieľom projektu bolo vybudovať alejovú výsadbu okolo frekventovanej cesty a zrealizovať
rekultiváciu stromov. Vďaka projektu bolo nevyhnutné zrealizovať aj protihlukovú, proti prašnú a
izolačnú bariéru zelene a prostredie tak zútulniť pre rodiny s deťmi. Dôležitou súčasťou projektu bolo
aj vytvorenie vetrolamu - prirodzenej izolácie od cesty. Finančný dar bol použitý na technickomateriálne zabezpečenie.
Názov podporeného projektu: Oáza zelene pred novostavbami Starý Hrádok
Realizátor: Obec Starý Hrádok
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou SPP.
Zoznam podporených projektov v Programe Municipality tvorí Prílohu č. 20

13) Spolupráca so samosprávami
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Počet podporených projektov: 9
Prerozdelená suma: 67 500 €
Interný program Spolupráca so samosprávami je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPPdistribúcia, a. s. Grantový program je určený na podporu verejnoprospešných projektov, zameraných
na podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska.
V rámci programu je možné podporiť tieto oblasti:
- Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia
- Starostlivosť o lokality zaujímavé z prírodného, kultúrneho alebo historického hľadiska
- Revitalizácia verejných priestorov, podpora zariadení so spoločenským významom pre
miestnu komunitu:
V roku 2017 získalo podporu 9 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma 67 500 €.
O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na
oddelení spoločnosti SPP-distribúcia, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá
podpory.
Názov podporeného projektu: Sprístupnenie celoročného korčuľovania v Senci - zriadenie mobilného
klziska
Realizátor: Mesto Senec
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou SPP.
Zoznam podporených projektov v Programe Spolupráca so samosprávami tvorí Prílohu č. 21

14) Grantový program Regióny
Počet podporených projektov: 20
Prerozdelená suma: 30 000 €
Interný grantový program Regióny je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP, a. s. Účelom
nového grantového programu Nadácie SPP je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré
prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Spolupráca s obcami
a mestami je veľmi dôležitá. Nadácia SPP vyhradila finančné prostriedky, ktoré sú určené na podporu
Vašich verejnoprospešných projektov s cieľom skvalitniť život v obciach a v mestách.
V roku 2017 v rámci Grantového programu Regióny podporených 20 subjektov v celkovej sume
30 000 €.
O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na
oddelení spoločnosti SPP, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.
Príklad podporeného projektu:
Vďaka podpore sa podarilo vybudovať v obci altánok vo dvore ZŠ. Počas vyučovania bude altánok v
priaznivom počasí slúžiť na výučbu vybraných predmetov. Altánok sa bude využívať aj počas
obecných a školských akcií. Projekt tak vytvoril nové miesto pre osvojenie poznatkov zážitkovou
formou učenia, trávenie času na čerstvom vzduchu. Finančný dar bol použitý na dodávku a montáž
altánku.
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Názov podporeného projektu: Učenie bez tried a počítača - 2 etapa
Realizátor: Obec Ivanka pri Dunaji
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou SPP.
Zoznam podporených projektov v Grantovom programe Regióny tvorí Prílohu č. 22

15) Grantový program Dobré srdce, 12. ročník
Počet podporených projektov: 163
Prerozdelená suma: 75 050 €
Poslaním programu Dobré srdceTB Nadácie Tatra banky je podporiť projekty verejno-prospešných
mimovládnych organizácií ktoré podporujú zamestnanci Tatra banky. Aj takto ich chceme
motivovať k darcovstvu a zvýšiť ich povedomie o verejnoprospešných aktivitách a filantropii.
Zamestnanci finančnej skupiny Tatra banky mali možnosť prostredníctvom Nadácie Tatra banky
podporiť tie projekty či aktivity, ktoré už podporili prostredníctvom mechanizmu asignácie 2 % z
daní roka 2015, alebo individuálnym finančným darom. Týmto spôsobom mohli pre tieto organizácie
a ich projekty získať prostredníctvom Nadácie Tatra banky ďalšie peniaze.
Do zamestnaneckého programu predkladali projekty zamestnanci finančnej skupiny Tatra banky,
ktorí sú zamestnaní v hlavnom pracovnom pomere, majú ukončenú skúšobnú lehotu a nie sú vo
výpovednej lehote.
V rámci programu nadácia definovala oblasti verejnej prospešnosti, do ktorých bolo možné smerovať
podporu:
• rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
• ochrana ľudských práv,
• ochrana a tvorba životného prostredia,
• ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
• podpora športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov,
• poskytovanie sociálnej pomoci,
• zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
K termínu uzávierky programu 5. mája 2017 bolo prijatých 175 projektov, v ktorých zamestnanci
žiadali o sumu dovedna 202 546 EUR. Hlavným kritériom pri posudzovaní bola opäť spoločenská
hodnota predkladaného projektu či aktivity. V programe Dobré srdceTB sme medzi 163 žiadateľov
prerozdelili 75 050,00 EUR.
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:
• Zuzana Böhmerová, Tatra banka a.s., Bratislava
• Miriam Petríková, Tatra banka a.s., Bratislava
• Daniela Suttner, Centrum pre filantropiu n.o., Bratislava
• Marcel Zajac, správca Nadácie Tatra banky
Príklad podporeného projektu:
PEREGRÍN, občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom, začalo od septembra2017
prevádzkovať Požičovňu zdravotných pomôcok, vzhľadom na potreby chorých a absenciu podobnej
služby v kraji. Financie získané od Nadácie Tatrabanky použili na rozšírenie vybavenia novovznikajúcej
požičovne, konkrétne o jednu elektricky ovládanú polohovateľnú posteľ - Multicomfort G2
Mantovani. O prespešnosti Požičovne a naplnení cieľov projektu svedčí i skutočnosť, že v priebehu 3
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mesiacov jej fungovania sa rozpožičalo všetkých 6 elektricky ovládaných polohovateľných postelí,
ktoré Požičovňa OZ má vo vlastníctve
Názov podporeného projektu: Doplnenie vybavenia požičovne zdravotných pomôcok
Realizátor: PEREGRÍN, občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Tatra banky.
Zoznam podporených projektov v grantovom programe Dobré srdce tvorí Prílohu č. 23.
16) Grantový program Prvá pomoc, 5. ročník
Počet podporených projektov: 53
Prerozdelená suma: 41 850 €
Grantový program pomáha ľuďom trpiacich zdravotnými komplikáciami, ktoré majú dosah na celú
rodinu, ako aj tým, ktorí sa vyrovnávajú s následkami prírodnej katastrofy alebo riešia problémy
vzniknuté cudzím zavinením.
Cieľom programu bolo podporiť žiadosti, ktoré si kladú za cieľ zmierniť finančné náklady spojené s:
• riešením zdravotného problému (náklady na liečenie, nákup rehabilitačných pomôcok,
náklady na liečebné pobyty, rehabilitáciu, lieky a pod.),
• vyrovnávaním sa s následkami prírodnej katastrofy (zmierňovanie situácie spôsobenej
povodňou, lavínou, extrémnymi suchami, zosuvmi pôdy a pod.),
• riešením problému vzniknutého cudzím zavinením (zmierňovanie následkov priemyselnej
havárie, vytopenia a pod.).
Hodnotiace kritériá:
Každá žiadosť bola posudzovaná individuálne, pričom boli zohľadňované tieto kritériá:
• poradie priorít podľa oblasti podpory: 1. zdravie; 2. prírodné katastrofy; 3. cudzie zavinenie
• závažnosť problému
• finančná situácia žiadateľa
K termínom uzávierok programu (15. februára, 15. júna. a 15. novembra 2017) bolo prijatých spolu
53 projektov, v ktorých žiadatelia žiadali sumu 73 200 EUR. Podporili sme 53 žiadateľov sumu 41 850
EUR.
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:
• Zuzana Böhmerová, Tatra banka a.s., Bratislava;
• Zuzana Ondrová, Tatra banka a.s., Bratislava;
• Martina Bálint, Tatra banka a.s., Bratislava;
• Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu n.o.;
• Daniela Suttner, Centrum pre filantropiu n.o.
Príklad podporeného projektu:
Zamestnankyňa žiadala o pomoc pre svojho brata Petra, ktorý je vo veku 25 rokov už dlhodobo
plným invalidným dôchodcom. Od ranného veku sa mu pridružovali viaceré ochorenia, od epilepsie,
cez autizmus, schizofréniu, mentálnu retardáciu stredného stupňa a iné ako napr. silný atopický
ekzém. Čiastočne chodil na základnú školu, neskôr na špeciálne učilište pre deti s podobnou formou
ochorenia kde sa stretával s rovesníkmi. Jeho ochorenie je veľmi náročné, nakoľko sa nemôže
zamestnať, je neustále doma a nestretáva sa s rovesníkmi, okrem rodinných príslušníkov, ktorí sa mu
veľmi snažia spríjemniť jeho život.
Realizátor: Peter M.
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Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.
Zoznam podporených projektov v Grantového programu Prvá pomoc tvorí Prílohu č. 24.

17) Grantový program Viac pre regióny, 5.ročník
Počet podporených projektov: 8
Prerozdelená suma: 40 000 €
Grantový program je určený na podporu významných mimovládnych neziskových organizácií
aktívnych v jednej z verejnoprospešných oblastí v každom regióne.
Nadácia Tatra banky finančne podporila v každom kraji/regióne Slovenska jednu mimovládnu
neziskovú organizáciu, ktorá v ňom najlepšie plní svoju misiu v jednej z oblastí verejnej prospešnosti.
Nadácia podporila projekty, programy, aktivitu týchto organizácií aj ich inštitucionálne náklady na
technické či materiálne zázemie.
Pri hľadaní organizácií vhodných na podporu pomohli Nadácii Tatra banky zamestnanci Tatra banky, a.
s. Zamestnanci Tatra banky, a.s. prostredníctvom internetového hlasovania určili v každom kraji/
regióne jednu oblasť verejnej prospešnosti.
Vyberali spomedzi týchto oblastí:
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.
Hlasovaním rozhodli, že:
- v Bratislavskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a tvorby životného
prostredia
- v Prešovskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt
- v Žilinskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a tvorby životného
prostredia
- v Košickom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti podpory dobrovoľníckej činnosti
- v Nitrianskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a tvorby životného
prostredia
- v Trenčianskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti podpory a rozvoja telesnej
kultúry
- v Trnavskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt
- v Banskobystrickom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a tvorby životného
prostredia
Zamestnanci poslali Nadácii Tatra banky svoje tipy na mimovládne organizácie, ktoré vnímajú vo
svojom kraji ako významné pre vybraté oblasti verejnej prospešnosti. Tieto organizácie si pripravili
prezentáciu o svojej organizácii a o aktivitách, ktorým sa venujú.
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Zamestnanci Tatra banky, a. s. svojím hlasovaním rozhodli o tom, ktorú organizáciu vnímajú ako
aktívnu vo svojom regióne.
O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky na základe hlasovania zamestnancov
Tatra banky, a. s. V každom z ôsmich regiónov bola podporená jedna mimovládna nezisková
organizácia sumou 5 000 EUR.
Príklad podporeného projektu:
O včelách vieme "včelyčo" a radi sa o to s ostatnými podelíme. Našim cieľom je, aby každý človek na
Slovensku vedel o význame včiel a opeľovačov. Pre nás, pre krajinu. Cez naše akcie prinášame
fascinujúci svet včiel k malým aj veľkým, laikom i odborníkom. V roku 2018 vstúpi naša včelnica do
svojej šiestej sezóny. Počas nej by sme chceli otvoriť návštevnícke centrum a novú atrakciu, chov
ďalších
opeľovačov
motýľov
a čmeliakov.
Realizátor: Občianske združenie kRaj
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.
Zoznam podporených projektov v Grantového programu Viac pre regióny tvorí Prílohu č. 25
18) Grantový program Kvalita vzdelávania
Počet podporených projektov: 15
Prerozdelená suma: 49 990 €
Cieľom grantového programu bolo finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho
predmetu, konkrétnej témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové
moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.
Ide o podporu poznania a pomoci pri aplikácii nových moderných metód, foriem a postupov tak, aby
sa vzdelávací proces stal prístupnejším a aktuálnejším, a teda aj prínosnejším pre študentov z
hľadiska ich prípravy na prax.
Základné kritériá programu, Nadácia Tatra banky chcela podporiť:
• aktivity realizované na škole súvisiace s procesom vzdelávania, ktoré základný vzdelávací
proces obohacujú o nové poznatky, informácie, prístupy, poznatky či metódy,
• aktivity, z ktorých majú primárny prospech študenti školy,
• aktivity, pri ktorých dokáže predkladateľ pomenovať ich pridanú hodnotu v procese
vzdelávania,
• aktivity zamerané na prepájanie akademickej stránky vzdelávania s praxou a zlepšenie
pripravenosti študentov na prax,
• aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vzdelávania.
Predložené projekty mali v prvom rade:
• zlepšovať obsah alebo formu súčasného vzdelávacieho procesu či predmetu,
• mať priamy vplyv na kvalitu vzdelávania študentov školy, ktorá projekt predloží,
• mať výstupy, ktoré budú môcť byť použité aj opakovane, po použití finančného príspevku od
nadácie,
• vhodne spájať a využívať všetky dostupné a použiteľné informácie a inovácie ponúkané
školou, ktorá projekt predloží, ako aj inými vzdelávacími či vedeckými inštitúciami a
autoritami,
• obsahovať v sebe aj istú mieru inovácie navrhovaného prístupu.
Maximálna výška podpory na jeden projekt/jednu vzdelávaciu aktivitu bola 5 000 EUR. Program mal
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uzávierku 20. októbra 2017. Predložených bolo 72 žiadostí, v ktorých žiadatelia žiadali sumu 301
539,73 EUR. Nadácia Tatra banky vybrala 15 z predložených žiadostí a podporila ich sumou 49 990
EUR.
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:
• Ivana Gregová, Tatra banka, a. s.
• Michal Májek, Tatra banka group
• Andrea Uhrínová, Ministerstvo školstva SR
• Urban Kováč, Virtual Scientific Laboratories
• Bea Majerníková, Centrum pre filantropiu, n. o.
• Ivana Barqawi, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá posudzovala všetky predložené
projekty, z ktorých vybrala tie najkvalitnejšie a odporučila ich na schválenie Správnej rade Nadácie
Tatra banky.
Príklad podporeného projektu:
Projekt je dominantne zameraný na rozšírenie moderných foriem výučby s využitím multimediálnych
systémov pre podporu vzdelávania v širokospektrálnej oblasti mechatroniky - s dôrazom na nové
poznatky z aplikovanej informatiky, komunikačných systémov a technológií, automatizácie a ďalších
príbuzných vedných disciplín. Výučbové materiály budú vo forme interaktívnych aplikácií a aplikácií
pre virtuálnu a zmiešanú realitu, pričom špeciálnou výzvou je tvorba kolaboratívnych aplikácií pre
zmiešanú realitu (Microsoft HoloLens). Výstupy projektu budú ďalej využiteľné pre účely vzdelávania
odborníkov z praxe v rámci celoživotného vzdelávania, a tiež popularizácie mechatroniky a
automatizácie pre širokú verejnosť a žiakov stredných škôl (duálne formy vzdelávania v
mechatronike), teda potenciálnych študentov vysokých škôl technického zamerania, nakoľko tieto
materiály budú verejne dostupné na modernom portáli https://elearning.mechatronika.cool.
Názov podporeného projektu: Kolaboratívne výučbové aplikácie v zmiešanej realite pre mechatroniku
Realizátor: Ústav automobilovej mechatroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.
Zoznam podporených projektov v Grantového programu Kvalita vzdelávania tvorí Prílohu č. 26.

19) Grantový program Vedieť viac, 11. ročník
Počet predložených projektov: 37
Počet podporených projektov: 10
Prerozdelená suma: 31 100 €
Nadácia Tatra banky podporila aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia
„chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec.
Podporené boli projekty mimovládnych neziskových organizácií , ktoré sa vo svojich programoch
a projektoch snažia o rozšírenie vzdelávacieho procesu, odborného rastu pedagógov a študentov, o
prepojenie vzdelávacieho procesu s potrebami praxe alebo o zvýšenie spoločenského statusu
vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov. Nadácia Tatra
banky podporila aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré
vznikli s cieľom podporovať vzdelávanie na slovenských vysokých školách.
Nadácia Tatra banky podporila projekty zamerané na:
• rozširovanie poznania v rámci jednotlivých učebných predmetov alebo vedných odborov či
disciplín,
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zlepšovanie vzdelávacích, ale aj organizačných metód a metodík,
rozvoj vedeckej/odbornej činnosti učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov
na vysokých školách,
aplikovanie získaných poznatkov v praxi,
zlepšenie spoločenskej angažovanosti učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a
študentov vysokých škôl.

Maximálna výška podpory na jeden projekt/vzdelávaciu aktivitu bola 5 000 EUR. K uzávierke
grantového programu 5. júna 2017 bolo predložených 30 projektov, v ktorých žiadatelia žiadali sumu
spolu 122 648,50 EUR. Nadácia Tatra banky vybrala 10 najlepších z predložených projektov a
podporila ich celkovou sumou 31 100 EUR.
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:
• Jaroslav Juriga, YAAS Consulting
• Ivana Gregová, Tatra banka, a. s.
• Andrea Uhrínová, Ministerstvo školstva SR
Príklad podporeného projektu:
Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku i vo svete, kde narastá sila populistických hlasov vo
verejnom priestore, je veľmi potrebné poskytovať fact-check týchto vyjadrení v médiách, a zároveň
sprostredkovať učiteľom i verejnosti, a špeciálne mladým voličom, skutočné čísla, zdroje informácií, a
porozumenie súvislostí vo verejných financiách. Projekt INESS bude obsahovať vypracovanie ľahko
pochopiteľných textov, odhaľujúcich tieto zmätené „hnedé sľuby“. V rámci projektu bude vytvorená
informatívna webová stránka, kde bude týchto 8 „hnedých“ sľubov podrobených kritike a
samozrejme aj vysvetlená reálna situácia, fakty, či náčrt následkov v prípade splnenia týchto sľubov.
Stránku budú priebežne aktualizovať a zoznam vyvrátených sľubov rozširovať. Tiež budú
distribuované brožúrky (príp. spolu s prednáškami) na jednotlivé školy. Vytvoria sa a následne sa
budú šíriť virálne videá s informatívnym obsahom: tieto budú dostupnou formou prezentovať tému
sľubov a ich nesplniteľnosti pre mladých študentov. Práve vo videách vidí organizácia veľký potenciál,
keďže vedia názorne odprezentovať myšlienku bez nutnosti absolvovať klasické prednášky, a zároveň
je to ľahko zdieľateľný obsah pre sociálne médiaá.
Názov podporeného projektu: "Hnedé sľuby"
Realizátor: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.
Zoznam podporených projektov v Grantového programu Vedieť viac tvorí Prílohu č. 27.

20) Grantový program Študenti do sveta, 10. ročník
Počet podporených projektov: 20
Prerozdelená suma: 55 000 €
Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných
školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci grantového programu Nadácia
Tatra banky poskytla finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými
študijnými pobytmi (maximálne dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na
niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.
Študenti, ktorí sa do programu zapojili, splnili nasledovné podmienky:
• študovali formou denného štúdia na niektorej z akreditovaných vysokých škôl,
• boli študentmi prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania
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(bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské),
mali vek do 30 rokov,
mali študijný priemer do 1,8 (za predchádzajúci ukončený rok štúdia).

Grant bol použitý na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom v zahraničí.
Hodnotené boli výsledky, ktoré dosiahol študent vo svojom predchádzajúcom štúdiu:
- študijné výsledky,
- dosiahnuté úspechy (študijné, vedecké, publikačné),
- dosiahnuté úspechy (spoločenské),
- motivačný list.
Kvalita vzdelávacieho podujatia, na ktoré študent požadoval príspevok:
- organizácia, ktorá vzdelávacie podujatie poskytla (prestíž, kvalita),
- vzdelávacie podujatie (typ, kvalita),
- využiteľnosť vzdelávacieho podujatia pre celkové vzdelanie predkladateľa.
Do programu bolo k uzávierke 15. apríla 2017 doručených 85 žiadostí o štipendium, v ktorých
žiadatelia žiadali sumu 294 722,52 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 20 žiadostí sumou 55 000
EUR.
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:
• Andrea Uhrinová, Ministerstvo školstva SR
• Silvia Dončevová, Slovenská pedagogická spoločnosť
• Urban Kováč, Fakulta manažmentu UK
• Jaroslav Juriga, YAAS Consulting
Marek Prokopec, Tatra banka, a.s.
Príklad podporeného projektu:
Študent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval výskumno-vzdelávací
zahraničný pobyt realizovaný na New York University, School of Medicine, Department of Neurology,
USA, v intervale šiestich mesiacov pod vedením Dr. Scholtzovej, v laboratóriu prof. Wisniewskeho. Ich
vedecký výskum je zameraný na Alzheimerovu chorobu, jej prognostiku a liečbu. Počas tohto obdobia
sa študent naučil viaceré nové metódy a pracovné postupy, ktoré výrazne obohatili jeho vedecké
poznanie a prispeli tak ku zlepšeniu dizertačnej práce. Získané vedomosti aplikoval na aktuálne
experimenty prebiehajúce na domovskom pracovisku, čím prispel k zvýšeniu kvality vedeckých prác.
Molekulárna podstata prebiehajúcich experimentov na New York University, na primátoch, je
jedinečnou skúsenosťou a identická s témou študentových vedeckých bádaní ohľadom aktivácie
membránového receptora, tzv. Toll-like receptora, ktorý je zodpovedný za vrodenú imunitnú
odpoveď. Jeho reguláciou však môžu získať nevídané výsledky, a preto pobyt so sebou priniesol veľký
potenciál pre naše výsledky
Podporený študent: Jozef Čonka
Škola: New York University School of Medicine
Názov podporeného projektu: Vývoj liečebných postupov pre Alzheimerovu chorobu
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.
Zoznam podporených projektov v Grantového programu Študenti do sveta tvorí Prílohu č. 28.

21) Grantový program Stredoškoláci do sveta, 5. ročník
Počet podporených projektov: 20
Prerozdelená suma: 20 860 €
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Grantový program Stredoškoláci do sveta má ambíciu nadviazať na úspešný grantový program
Študenti do sveta, prostredníctvom ktorého Nadácia Tatra banky podporuje najlepších slovenských
študentov vysokých škôl, aby na zahraničných školách a iných vzdelávacích inštitúciách získavali
skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. Nadácia Tatra banky rozšírila túto podporu aj o
slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou.
Cieľom grantového programu bolo poskytnúť finančné granty maximálne do výšky 1 500 EUR na
pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými
školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými
kurzami,…) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polovicu školského roka alebo na celý
školský rok.
Študenti, ktorí sa do programu zapojili, spĺňali v čase realizácie projektu tieto podmienky:
• Boli študentmi druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na niektorom
slovenskom gymnáziu alebo na strednej škole s maturitou.
• Mali za posledný ukončený ročník štúdia študijný priemer do 1,4.
Grant bol použitý na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom v zahraničí.
Študenti boli hodnotení na základe:
• svojej aktivity (účasť študenta na ďalších vzdelávacích alebo spoločenských podujatiach
alebo aktivitách),
• motivačného listu.
Vzdelávacie podujatia, na ktoré študent požadoval príspevok, bolo hodnotené na základe:
• programu,
• typu, kvality a zamerania,
• využiteľnosti pre celkové vzdelanie predkladateľa.
Do programu bolo k uzávierke 10. marca 2017 doručených 49 žiadostí o štipendium, v ktorých
žiadatelia žiadali sumu 63 149,10 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 20 žiadostí sumou 20 860 EUR.
Expertná výberová komisia bola zložená zo štyroch členov:
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:
• Branislav Kočan, Gymnázium Ladislava Sáru
• Eva Bohušova, SOŠ Strečnianska
• Lucia Jedličková, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Ivana Gregová, Tatra banka, a.s.
Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá posudzovala všetky predložené
projekty.
Z nich vybrala tie najkvalitnejšie a odporučila ich na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra banky.
Príklad podporeného projektu:
Študentka Spojenej školy O. Z. SPŠE S.A. Jedlíka sa zúčastnila súťaže pre žiakov stredných škôl
Vernadsky Contest, kde výsledky svojho výskumu prezentuje viac ako 1000 študentov, ktorí sú
víťazmi národných kôl. Na základe prezentácie jej vedeckého projektu na Festivale vedy a techniky
2016 bola nominovaná reprezentovať Slovensko na Vernadskom Conteste. Projekt - FBot je robot
vlastnej modernej konštrukcie a vlastného softvérového vybavenia. Je určený na sledovanie stopy,
prekonávanie prekážok, hľadanie a zbieranie predmetov a na automatické vykonávanie postupnosti
úloh. Na Vernadskom Conteste v Moskve prezentovala svoj projekt, školu aj Slovensko.
Podporená študentka: Natália Bajnoková
Škola: Stredná škola- Eastern Mediterranean International School
Názov projektu: Štúdium na EMISe
Strana 39 z 59

Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.
Zoznam podporených projektov v Grantového programu Stredoškoláci do sveta tvorí Prílohu č. 29.
22) Grantový program E Talent, 9. ročník
Počet podporených projektov: 6
Prerozdelená suma: 24 922 €
Grantový program E-Talent je program podpory vedeckej alebo výskumnej činnosti v odbore
aplikovanej a priemyselnej informatiky. O grant sa mohli uchádzať študenti, učitelia aj výskumní
pracovníci, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Cieľom Nadácie
Tatra banky bolo v programe podporiť kreativitu a inovatívnosť študentov a učiteľov, ktorí sa
rozhodli venovať vedeckým projektom už počas vysokej školy.
Cieľom programu bolo podporiť aktívne skupiny študentov, doktorandov, učiteľov a vedeckých
pracovníkov, ktorí sa spolu venujú vedeckej alebo výskumnej činnosti v odbore aplikovanej a
priemyselnej informatiky.
Nadácia Tatra banky podporila priame náklady vedeckých tímov, ktorých členmi boli študenti a
doktorandi a pomohla tak vybraným fakultám technického zamerania realizovať reálne výskumné a
vedecké práce s možnými praktickými výstupmi.
Hodnotené boli:
• originalita, inovatívnosť alebo invenčnosť predmetu výskumnej a vedeckej činnosti,
• praktická využiteľnosť výstupov výskumnej a vedeckej činnosti,
• medzi sektorový prístup k výskumnej a vedeckej činnosti,
• využiteľnosť výskumnej a vedeckej činnosti na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na
vybraných fakultách technického zamerania.
Do programu bolo k uzávierke 4. novembra 2017 doručených 15 projektov, v ktorých žiadatelia
žiadali sumu 63 101 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 6 najlepších projektov sumou 24 922 EUR.
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:
• Marek Zeman, Tatra banka, a. s.
• Juraj Bojkovský, Tatra banka, a. s.
• Lucia Kyseľová, Centrum pre filantropiu, n. o.
• Urban Kováč, Virtual Scientific Laboratories
• Jaroslav Juriga, Samsung Electronics Slovakia
Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá posudzovala všetky predložené
projekty. Z nich vybrala tie najkvalitnejšie a odporučila ich na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra
banky.
Príklad podporeného projektu:
Rozširovanie internetu vecí zvyšuje vyťaženie rádiového spektra. V súčasnosti málo rozšírené
úzkopásmové vysielanie používa spektrum šetrne, aby mohol byť každý budík, kľučka či ventilátor
dátovo spojený. Počet zariadení, ktoré týmto spôsobom môžu komunikovať v malom priestore
ovplyvňuje aj používaný protokol. Cieľom projektu bol vývoj a testovanie protokolu určeného pre
úzkopásmové rádiové vysielanie. Pomocou kvalitnejších protokolov a šetrnému narábaniu s rádiovým
spektrom môže súčasne komunikovať viac a viac zariadení. Na experimentálne testovanie vlastností
protokolu je potrebné množstvo programovateľných bezdrôtových modulov. Zdroje projektu boli
použité na ich zriadenie.
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Názov podporeného projektu: Vývoj úzkopásmového bezdrôtového protokolu
Realizátor: Žilinská univerzita v Žiline
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.
Zoznam podporených projektov v Grantového programu E Talent tvorí Prílohu č. 30.

23) Grantový program Business Idea, 7. ročník
Počet podporených projektov: 4
Prerozdelená suma: 10 000 €
Grantový program podporuje študentov, ktorí majú ambície využiť svoje zručnosti na rozvoj
vlastného podnikania v budúcnosti.
Cieľom programu bola podpora vzdelávania a integrácie budúcich absolventov vysokých škôl na trhu
práce prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja sociálnej zmeny. Nadácia Tatra banky takto
podporila študentov pri naštartovaní ich podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy
neostávali nezamestnaní a aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného
stupňa vzdelania alebo zamestnanie v odbornosti odlišnej od tej, ktorú vyštudovali.
Nadácia Tatra banky podporila nápady, návrhy, predstavy, plány na podnikanie študentov na
slovenských vysokých školách formulované do podoby reálnych business plánov. To znamená, že
nadácia podporila také business plány pripravené študentmi slovenských vysokých škôl, ktoré boli
títo študenti ochotní realizovať a ktoré boli vyhodnotené ako perspektívne.
Finančné príspevky boli udelené študentom druhého stupňa (magister, inžinier) denného štúdia na
slovenských vysokých školách.
Predkladateľmi projektov mohli byť študenti venujúci sa im popri svojom riadnom štúdiu.
Tento program bol otvorený úplne všetkým vysokým školám a univerzitám, bez ohľadu na ich
zameranie.
Hodnotiace kritériá
• Potenciál úspechu a presadenia na trhu (stručné zhrnutie podnikateľskej činnosti a cieľových
trhov, výnosnosť, návratnosť vložených peňazí, prehľad a štruktúra potrebného objemu
kapitálu a jeho použitie, cash flow na obdobie najbližších 3 rokov, súvaha, výkaz ziskov a
strát)
• Nápad (duša projektu – kreativita, originalita a inovatívnosť riešenia, odlišnosť od
konkurencie)
• Kvalita vypracovania business plánu (kostra projektu – jasnosť poslania, kvalita
vypracovaných podkladov, analýza silných a slabých stránok, marketing)
• Spoločenská akceptovateľnosť (prínos a dosah realizovaného zámeru)
• Status žiadateľa (osobné predpoklady, prezentácia, skúsenosti)
Do programu bolo k uzávierke 25. apríla 2017 doručených 11 projektov. Na prezentáciu
podnikateľského nápadu pozvala Expertná hodnotiaca komisia 4 projektové tímy - Nadácia Tatra
banky podporila 2 najlepšie projekty celkovou sumou 10 000 EUR.
Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá individuálne posudzovala všetky
predložené projekty a vybrala z nich 6 najkvalitnejších. Ich autori boli pozvaní na ústnu
prezentáciu podnikateľského zámeru. Tam boli po ústnej obhajobe vybrané 4 najlepšie projekty,
ktoré boli následne odporučené na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra banky.
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Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:
Pavol Suďa, podnikateľ, Surveillingence s.r.o.
Marcel Lukačka, podnikateľ New Alliance s.r.o.
Pavol Bogár, Tatra banka, a.s.
Juraj Bojkovský, Tatra banka, a.s.
Marek Lenner, Tatra banka a.s.
Peter Mažerik, Tatra banka a.s.
Peter Prokopec, Tatra banka a.s.
Príklad podporeného projektu:
Business plán startupu spočíva vo vytváraní udržateľných hier inovatívnym spôsobom (napríklad
využívanie analýzy za pomoci IBM Watson for Social Media či analytiky Google trends) alebo hier,
ktoré implikujú inovácie. Vytvárané hry sú ponúkané zákazníkom na platformách zadarmo, pričom
príjmy plynú z extra služieb a implementovanej neinvazívnej videoreklamy, ktorú využíva zákazník na
získavanie hernej meny – je motivovaný ju pozerať. Do budúcnosti sa startup plánuje venovať hrám
obsahujúcim prvky umelej inteligencie, virtuálnej a augmentovanej reality. V súčasnosti startup
pracuje na hre Vip Trip Trivia – kvízovej hre spájajúcej niekoľko menších hier. Na účely zvýšenia jej
potenciálu a rozšírenia na zahraničné trhy študentka použila prostriedky grantu. Vypustenie prvej
verzie hry pre Android bolo v júli 2017, pričom následne by sa mala v priebehu pol roka rozširovať
jednak na nové platformy, no rovnako i nové trhy.
Názov podporeného projektu: Hipstersaurus Rex Apps - Vip Trip Trivia
Realizátor: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra
kybernetiky a umelej inteligencie, Košice
Odbor: Inteligentné systémy - Kybernetika a umelá inteligencia
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.
Zoznam podporených projektov v Grantového programu Business Idea tvorí Prílohu č. 31.

24) Grantový program Viac umenia, 6. ročník
Počet podporených projektov: 33
Prerozdelená suma: 58 690 €
Grantový program Viac umenia podporuje umeleckú tvorbu.
Nadácia Tatra banky každoročne oceňuje popredných slovenských umelcov Cenou Nadácie Tatra
banky za umenie v kategóriách – audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas, divadlo, hudba, literatúra
a výtvarné umenie. Ambíciou Nadácie Tatra banky bolo priniesť do týchto oblastí umenia viac.
Preto nadácia spojila víziu o rozvoji kultúry s druhou víziou, ktorou je rozvoj vysokoškolského
vzdelávania.
Nadácia podporila aktivity, ktorých cieľom bolo priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých
školách zameraných na umenie štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových
renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.
Zámerom programu bolo umožniť študentom podporiť svoje teoretické vedomosti svojou aktivitou v
týchto oblastiach umenia:
- audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas,
- literatúra,
- divadlo,
- výtvarné umenie.
- hudba,
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Nadácia Tatra banky podporila aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia pod
vedením učiteľov a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe. Podporili sme tímy s cieľom vytvoriť
dielo a predstaviť, priblížiť tento tvorivý proces študentom – budúcim umelcom. Podporili sme účasť
študentov umeleckých smerov na tvorbe renomovaných umelcov.
Podporené boli aktívne skupiny študentov niektorej z týchto vysokých škôl: Vysoká škola výtvarných
umení v Bratislave, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysoká škola múzických umení v
Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra kulturológie a Ústav literárnej a umeleckej
komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Hodnotiace kritériá
Nadácia Tatra banky podporila tvorivú činnosť študentov, ktorá nadväzovala na ich vzdelávací proces,
pričom sledované boli obsahové kritériá programu:
• originalita a invenčnosť tvorby,
• praktické výstupy tvorivej činnosti,
• počet študentov a spôsob ich zapojenia do procesu tvorby,
• pedagogická stránka tvorivých postupov a činností,
• využiteľnosť výsledkov tvorby, ktorá bola súčasťou projektov, na zlepšovanie vzdelávacieho
procesu na vysokých školách zameraných na umenie.
Do programu bolo k termínu uzávierky 29.9. 2017 doručených 71 projektov, v ktorých žiadatelia
žiadali sumu 194 081 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 33 najlepších projektov celkovou sumou 58
690 EUR.
Expertná výberová komisia bola zložená z 15 členov, pričom projekty predložené v jednotlivých
oblastiach umenia posudzovali títo členovia:
Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas: Alexandra Gojdičová, Tomáš Hulík a Milada Halová
Divadlo: Slávka Civáňová, Rastislav Ballek a Milada Halová
Hudba: Peter Michalica, Adrián Rajter a Milada Halová
Literatúra: Monika Kompaníková, Marcel Zajac a Milada Halová
Výtvarné umenie: Nina Vrbanová, Stanislav Masár a Milada Halová
Príklad podporeného projektu:
Pripravovaný dokumentárny film vypovedá o vnútornom prežívaní rómskych detí na ich ceste za
vyšším vzdelaním v hlavnom meste. Tieto deti vyrastajú v chudobe, mnohé z nich nemajú doma
vodu, elektrinu, alebo im na dome padá strecha. Žijú v kolónii v Plaveckom Štvrtku, kde ich rodičia vo
vzdelaní nepodporujú a často to považujú za zbytočnosť. Mladí z osady si berú príklad od svojich
rodičov, ktorí vzdelanie nemajú, a tak si často volia ľahkú cestu, aby mohli ostať v „bezpečí“ domova
a nemuseli sa tak vydať za svoju komfortnú zónu a čeliť tak bielym ľudom, veľkomestu a svojmu
strachu. Akonáhle prídu do cudzieho prostredia a ocitnú sa sami, prežívajú nepokoj, boja sa a strácajú
sebavedomie, nech už je v osade akokoľvek vysoké. Ak sa k tomu pridá rasizmus a pohŕdanie zo
strany bielych ľudí, o to viac hľadajú dôvod na únik z takýchto situácií. Tento projekt chce zviditeľniť
slovenský problém v školstve a poukázať tak na "čiernu dieru", ktorú nik nerieši. Film s edukatívnym
charakterom pomôže mladším deťom z osady nahliadnuť do sveta veľkomesta a školy a môže tak byť
inšpiráciou v túžbe k vyššiemu vzdelaniu
Realizátor: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
oblasť umenia: Audiovizuálna tvorba, film, TV
názov projektu: Luma Andre Keriko /Svet v duši
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.
Zoznam podporených projektov v Grantového programu Viac umenia tvorí Prílohu č. 32.
Strana 43 z 59

25) Grantový program Viac dizajnu, 5. Ročník
Počet podporených projektov: 28
Prerozdelená suma: 39 240 €
Grantovým programom Viac dizajnu Nadácia Tatra banky rozšírila svoju podporu o oblasť dizajnu.
Cieľom programu bolo podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho
dizajnu. Nadácia Tatra banky podporila uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom
ich tvorivých aktivít, ich vzdelávanie seba alebo druhých a seba prezentáciu v oblasti dizajnu.
Nadácia Tatra banky podporila mladých dizajnérov pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí
veľká obchodná značka. Podporila tých, ktorí tvoria pod svojím vlastným menom, alebo tých, ktorí s
tým ešte len začínajú.
Hodnotiace kritériá
Podporili sme proces, dielo alebo tvorivú aktivitu, ktorú dizajnér v žiadosti jasne opísal a predstavil,
pričom sledovanými kritériami boli:
• význam pre dizajnéra samotného (kam ho projekt posunie)
• pridaná hodnota z vizionárskeho, kreatívneho či experimentálneho hľadiska
• rozsah vplyvu na verejný priestor
• dosah na iných mladých alebo budúcich dizajnérov.
Nadácia Tatra banky podporila dizajnérov v dvoch grantových kolách počas jedného roka. Do prvého
kola programu bolo k termínu uzávierky 15. mája 2017 prijatých 83 projektov, v ktorých
predkladatelia žiadali spolu 133 776 EUR. Hodnotiaca komisia vybrala 13 najlepších a navrhla
podporiť ich celkovou sumou 21 240 EUR. Do druhého kola programu bolo k termínu uzávierky 29.
novembra 2017 prijatých spolu 56 projektov, v ktorých predkladatelia žiadali spolu 97 130 EUR.
Hodnotiaca komisia vybrala 15 najlepších, ktoré podporila celkovou sumou 18 000 EUR.
V rámci programu Viac dizajnu Nadácia Tatra banky podporila spolu 28 projektov v celkovej sume 39
240 EUR.
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:
• Katarína Hubová, Slovenské centrum dizajnu,
• Stanislav Stankoci, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,
• Milada Halová, Tatra banka, a. s.
Príklad podporeného projektu:
Projekt Eco+ Food je praktickým experimentom nachádzania nových aplikácií súčasných biotechnológií v dizajne. Bolo navrhnuté zariadenia na kultiváciu mikro-riasy Spirulina (Arthrospira
Platensis). Spirulina je vhodným kandidátom ekologicky udržateľnej potravy pre človeka. Zámerom
bolo vytvorenie priemyselného dizajnu zariadenia, ktoré umožňuje pestovať Arthrospira Platensis v
domácom prostredí tak, aby zmysluplne dopĺňala jedálny lístok jej užívateľa. Z pohľadu estetiky
artefaktu vzniká priestor na tvorbu novej vizuálnej kultúry postavenej na inklúzii živých organizmov.
Aktivity projektu sa sústreďujú prevažne na tvorbu fyzického prototypu zariadenia. Základným
zmyslom prototypu je zistenie praktickosti dizajnérskeho riešenia a jednoduchosti prevádzky pre
koncového
užívateľa
v
pomere
k
jeho
ekologickým
prednostiam.
Názov podporeného projektu: Eco+ Food
Realizátor: Tibor Antony
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.
Zoznam podporených projektov v Grantového programu Viac dizajnu tvorí Prílohu č. 33.
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26) Podpora partnerských projektov Nadácie Tatra banky
Počet podporených projektov: 21
Pri podpore partnerských projektov Nadácia Tatra banky finančne podporuje projekty, ktoré sa
významnou mierou stotožňujú s misiou Nadácie Tatra banky. V týchto projektoch ide o našu vieru v
systémové, čo niekedy znamená intenzívne či dlhodobé riešenie najdôležitejších výziev, ktoré
predstavuje nami zvolená misia – zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách a
podpora umenia a dizajnu.
Nadácia aj v rámci podpory partnerských projektov dbá na dodržiavanie štandardných pravidiel
grantovania. Partneri, rovnako ako všetci ostatní podporení, musia:
• jasne a zrozumiteľne definovať, ako prispievajú k naplneniu misie vytýčenej nadáciou,
• byť ochotní spracovávať svoje úspechy a mať ich verejne prístupné tak, aby boli k dispozícii
každému, kto ich dokáže pozitívne využiť,
• byť ochotní informovať nadáciu o spôsobe, akým využili nadáciou poskytnuté finančné
prostriedky.
Vzťah s partnermi je realizovaný prostredníctvom štandardných darovacích zmlúv zodpovedajúcich
Občianskemu zákonníku Slovenskej republiky.
O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky.
Príklad podporeného projektu:
Hlavným zámerom projektu KI je prispieť k zvyšovaniu úrovne ekonomického poznania,
ekonomického myslenia, ekonomického vzdelávania a vnímania podstaty princípov ekonómie na
Slovensku. KI sa bude v roku 2017 usilovať dosiahnuť tento zámer aj prostredníctvom dvoch
vzájomne sa dopĺňajúcich projektov, ktoré sú na Slovensku jediné svojho druhu. Prvým z nich je
CEQLS, ktorý predstavuje cyklus prednášok renomovaných osobností zo zahraničia o ekonómii,
ekonomickom myslení a o aktuálnych ekonomických problémoch v Bratislave a v iných mestách na
Slovensku pre verejnosť a pre študentov VŠ, ktorý umožňuje ľuďom na Slovensku vypočuť si
prednášky významných nositeľov ekonomického myslenia, diskutovať s nimi a prostredníctvom ich
mediálnych výstupov sa bližšie oboznámiť s myšlienkami týchto expertov. Druhým projektom je
Akadémia klasickej ekonómie je ekonomický vzdelávací program KI, ktorý pozostáva zo samostatných
ročných cyklov raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonomickom myslení a jeho využití
v praxi, ktorého cieľom je prispievať k vytváraniu vrstvy vzdelaných ľudí s ekonomickým myslením,
ktorí budú schopní ho využiť v praxi vo svojom osobnom a profesionálnom živote a ktorí budú
schopní zrozumiteľne vysvetľovať podstatu ekonomických princípov ostatným. V roku 2017 bude
zrealizovaný samostatný desiaty ročník AKE. Očakávanými výsledkami projektu budú CEQLS
prednášky a iné aktivity štyroch zahraničných hostí a deväť seminárov Akadémie klasickej ekonómie.
Názov podporeného projektu: Ekonomické myslenie a ekonomické vzdelávanie na Slovensku v roku
2017
Realizátor: Konzervatívny inštitút MR Štefánika
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.
Zoznam podporených projektov v Podpore partnerských projektov Nadácie Tatra banky
tvorí Prílohu č. 34.
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V. Služby v oblasti administrovania podporných programov
1)
2)
3)
4)

Cena Nadácie Orange
Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT
Cena Nadácie Tatra banky za umenie
Ceny Nadácie Tatra banky za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu v oblasti vzdelávania
a umenia
5) Súťaž Kultúrna pamiatka roka

1) Cena Nadácie Orange, 8.ročník
Počet predložených nominácií: 75
Počet ocenených organizácií: 11
Prerozdelená suma: 59 000 €
Nadácia Orange dlhodobo považuje za dôležité zviditeľniť organizácie, ktoré majú víziu do
budúcnosti, pristupujú k svojej práci odvážne a inovátorsky, menia zaužívané zvyklosti a majú
pozitívny vplyv v oblasti, ktorej sa venujú vytrvalo a dlhodobo.
Aj z tohto dôvodu už po ôsmy krát ocenila mimovládne neziskové organizácie za ich dlhodobé a
systematické prispievanie k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti. Verejné vyjadrenie podpory
výnimočným organizáciám a ich predstaviteľom v podobe Ceny Nadácie Orange je udeľované za
odvahu a líderstvo, inovatívny prístup k riešeniam dôležitých otázok, ich spoločenský prínos a
prispievanie k pozitívnej zmene v oblasti vzdelávania, komunitného rozvoja a sociálnej inklúzie.
O ocenenie za rok 2016 sa v troch kategóriách, vzdelávanie, komunitný rozvoj a sociálna inklúzia,
uchádzalo celkom 75 organizácií. Z nich 70 splnilo formálne kritériá na postup do hodnotiaceho
procesu. Odborná hodnotiaca komisia vybrala v každej kategórií 5 nominácií, ktoré postúpili do
druhého kola. V rámci neho sa predstavitelia vybraných organizácií mali možnosť osobne prezentovať
pred hodnotiacou komisiou. Na základe ďalšej diskusie boli komisiou vybraté tri víťazné organizácie
v každej kategórii a komisia udelila aj dve mimoriadne ocenenia. V kategórii Sociálna inklúzia sa
komisia rozhodla udeliť dve prvé miesta a neudelila tretie miesto. Ocenené organizácie okrem
symbolického vavrínového venca, ktorého autorkou je umelkyňa Andrea Ďurianová, získali aj
finančnú odmenu na podporu rozvoja ich ďalších aktivít, a to vo výške 8 000 eur za prvé, 5 000 eur za
druhé a 3 000 eur za tretie miesto. Držitelia mimoriadnej ceny boli podporení sumou 2 000 eur,
rovnako ako organizácia ocenená verejnosťou v rámci on-line hlasovania.
LAUREÁTI
Vzdelávanie
Hodnotiaca komisia
• Andrea Cocherová, Nadácia Orange
• Juraj Hipš- Občianske združenie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
• Peter Dráľ- Nové školstvo
• Tatiana Piovarčiová - Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku
• Stanislav Boledovič- Teach for Slovakia
1. miesto: Občianske združenie Detský čin roka, za dlhodobý rozsah aktivít, ktoré podporujú
prosociálne správanie detí, za poukázanie na pozitívne vzory v konaní dobrých detských činov, ktoré
ďalej rozvíjajú hodnoty a kultivované medziľudské vzťahy.
2. miesto: Nadácia Milana Šimečku - za výrazné vzdelávacie aktivity pre pedagógov a žiakov, za
inovatívny prístup a spracovanie náročných tém, participatívnu tvorbu metodických materiálov
nielen pre školy, ale aj za vytváranie nástrojov na vzdelávanie detí s rôznymi potrebami a snahu o
osobnostný rast každého žiaka.
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3. miesto: Slovenský skauting, občianske združenie, za systematickú a dlhodobú činnosť v oblasti
neformálneho vzdelávania detí a mládeže a celostný rozvoj cieľovej skupiny.
Mimoriadne ocenenie získalo občianske združenie Beni klub, za systematický prístup v oblasti rozvoja
pohybovej kultúry u detí s rôznymi predispozíciami a za vytvorenie všestranného programu
rozširujúceho nielen gramotnosť detí v športových aktivitách, ale zabezpečujúci individuálny prístup,
naplnenie ich prirodzených potrieb, seba posúdenie a spokojnosť detí.
Komunitný rozvoj
Hodnotiaca komisia
• Andrea Cocherová, Nadácia Orange
• Beata Hirt- Komunitná nadácia Zdravé mesto
• Marek Adamov - Truc sphérique, o.z.
• Martina Barancová Paulíková- Združenie Slatinka
• Marek Hattas- Triptych, o.z.
1. miesto: Občianske združenie kRaj, za inovatívny, dlhodobý a profesionálny spôsob spracovania
témy včelárstva a za aktívne zapájanie ľudí z regiónu a marginalizovaných skupín do včelárenia.
2. miesto: Rodinné centrum Ráčik, za pestrosť aktivít, ktoré mobilizujú, nielen rodiny s deťmi, ale
široké spektrum komunity v bratislavskej mestskej časti Rača.
3. miesto: Slovenský skauting, 21. zbor Korčín Zvolenská Slatina, za dlhodobú a systematickú prácu s
deťmi a mladými ľuďmi, ďalej za vnášanie nových prvkov z oblasti kultúry, umenia, využívania a
obnovy verejných priestorov predovšetkým v obci Zvolenská Slatina, ale aj za projekty a metodiky
aplikovateľné do iných komunít.
Sociálna inklúzia
Hodnotiaca komisia
• Andrea Cocherová, Nadácia Orange
• Marek Roháček - OZ Návrat
• Vladislav Matej- SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien
• Soňa Holúbková- Agentúra podporných služieb Žilina
• Slávka Mačáková- ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
1. miesto: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, za dlhodobý prínos v presadzovaní sociálnej
inklúzie na systémovej úrovni a za profesionálny prístup k poskytovaným terénnym službám,
vzdelávaniu a podpore celospoločenskej odbornej diskusie v oblasti potrieb ľudí so špecifickými
potrebami.
1. miesto: Liga proti rakovine SR- za inovatívny prístup k poskytovaniu rôznorodých služieb
onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym, za systematický prístup v oblasti prevencie a
informovanosti širokej verejnosti o problematike ťažkého ochorenia.
2. miesto: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, za dlhodobú snahu zvyšovať kvalitu života detí
a dospelých ľudí s nervovo-svalovými ochoreniami a za vytváranie podmienok pre ich nezávislý a
plnohodnotný život v prirodzenom pracovnom a domácom prostredí.
Mimoriadne ocenenie získalo občianske združenie PRIMA, za profesionálny a dlhodobý prínos v práci
s rizikovou cieľovou skupinou ako sú užívatelia drog, ľudia pracujúci v sex biznise a ľudia bez domova,
za vytvorenie modelového prístupu v oblasti terénnej sociálnej práce a postupov, ktoré znižujú
negatívne dôsledky užívania drog.
Za prítomnosti prezidenta Slovenskej republiky sa 18. mája 2017 v Starej tržnici v Bratislave
uskutočnilo udeľovanie cien. Počas slávnostného večera bolo udelené aj Ocenenie za občiansku
angažovanosť. Už po štvrtý krát touto formou Nadácia ocenila osobnosť, ktorá svojou činnosťou
dlhodobo prispieva k pozitívnej zmene v jednej z troch kľúčových oblastí a prispieva či zásadným
spôsobom mení vnímanie širokej verejnosti, médií a ďalších relevantných inštitúcií problematiky,
v ktorej pôsobí. Hodnotiaca komisia spoločne so zástupcami Nadácie Orange a Centra pre filantropiu
ocenila Janette Maziniovu Motlovú.
Na oceňovaní sa mohla opäť podieľať aj verejnosť, ktorá hlasovala o Cenu verejnosti. V rámci
slávnostného večera bola táto cena udelená Slovenskému skautingu.
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Zverejnený text Ceny Nadácie Orange 2015 tvorí Prílohu č. 35
Zoznam ocenených organizácií v Cene Nadácie Orange 2015 tvorí Prílohu č. 36
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Orange.

2) Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT
V roku 2017 udelila Nadácie Tatra banky Ceny za najlepšiu diplomovú prácu na Fakulte informatiky
a informačných technológií STU v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov.
Cenu získali Ing. Peter Dubec, študent FIIT STU za prácu s názvom „Podpora uskutočňovania
kvantitatívnych používateľských štúdií mobilných aplikácií s využitím sledovania pohľadu“.
a Ing. Róbert Cuprik, študent FIIT STU za prácu s názvom „Hľadanie motívov v DNA sekvenciách“.
Za prácu získal každý študent od Nadácie Tatra banky dar vo výške 600 Eur.
Nadácia Tatra banky, v roku 2017 odmenila nielen študentov, ale aj profesorov, ich konzultantov.
Preto odmenu vo výške 200 Eur dostali aj Ing. Mária Bieliková, PhD., vedúca konzultantka ocenenej
práce „Podpora uskutočňovania kvantitatívnych používateľských štúdií mobilných aplikácií s využitím
sledovania pohľadu“.
A Ing. Pavol Návrat, PhD. vedúci konzultant ocenenej práce „Hľadanie motívov v DNA sekvenciách“.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.

3) Cena Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2017
Cena Nadácie Tatra banky za umenie je udeľovaná s cieľom oceniť talent, nadšenie a prácu
slovenských umelcov a podporiť rozvoj umenia v jeho najrôznejších podobách nielen morálne, ale aj
finančne.
Ocenením chce Nadácia Tatra banky motivovať umelcov i mladých tvorcov na ďalšiu tvorbu a dať
impulz na vznik nových projektov vo všetkých umeleckých žánroch.
Zámerom Nadácie Tatra banky je prispievať k neustálemu zlepšovaniu slovenskej umeleckej tvorby, a
to nielen prostredníctvom oceňovania etablovaných umelcov, ale aj objavovaním a podporovaním
mladých talentov.
Cenou, ako aj symbolom pocty je bronzová soška Múzy od slovenského sochára a výtvarníka Daniela
Brunovského vytvorená špeciálne na túto príležitosť. Výherca taktiež dostane finančnú odmenu vo
výške 6 600 EUR za hlavnú cenu a 3 300 EUR za ocenenie Mladý tvorca.
Návrhy nominácií predkladá akadémia zložená z 98 členov – laureátov Ceny Nadácie Tatra banky za
umenie v uplynulých rokoch. Finálne nominácie, ako aj laureátov následne vyberá odborná porota.
Členmi Poroty pre rok 2017 boli: Eva Borušovičová a Ondrej Šulaj (kategória Audiovizuálna tvorba,
film, TV a rozhlas), Martin Huba a Táňa Pauhofová (kategória Divadlo), Peter Michalica a Michal
Novinski (kategória Hudba), Viliam Klimáček a Monika Kompaníková (kategória Literatúra), Jana
Geržová a Dorota Sadovská (kategória Výtvarné umenie), Katarína Hubová a Štefan Klein (kategória
Dizajn)
v kategórii Hlavná cena boli v roku 2017 nominovaní:
• °Audiovizuálna tvorba, rozhlas, TV film: Iveta Grófová, Robert Kirchhoff, Zuzana
°Divadlo:
Sláva
Daubnerová,
Andrej
Kalinka,
Marián
°Dizajn: Pavol Bálik, Mikina Dimunová, Dušan Junek a Vladislav
°Hudba: Branislav Kováč/Vec, Miloš Valent a Solamente Naturali, Daniela
°Literatúra: Mária Ferenčuhová, Juraj Koudela a Filip Ostrowski, Daniel

Mauréry
Pecko
Rostoka
Varínska
Majling
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°Výtvarné umenie: Katarína Bajcurová, Petra Hanáková a Bohunka Koklesová; Lucia
Gregorová Stach a Michal Murin; Ilona Németh
Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2017 získali:
Audiovizuálna tvorba, film, TV, Iveta Grófová (za réžiu filmu Piata loď)
Rodinná dráma, ktorá vznikla na motívy úspešného rovnomenného románu Moniky Kompaníkovej,
ponúka pohľad do sveta dospelých očami detí i pohľad do detského sveta, ktorý dospelí nemávajú. Je
o deťoch, ktoré hľadajú záchranné člny spájajúce svet fantázie a tvrdú realitu života. Desaťročná Jarka
sa pokúša napraviť nie práve ideálny svet dospelých – ukradne dve batoľatá a v opustenej záhradnej
chatke sa hrá na rodinu, akú by chcela mať. Grófová od prvých záberov rozmaznáva divákov zrak aj
sluch magickým a neopozeraným spektrom farieb a zvukov, výborným obsadením detských aj
dospelých postáv (nehercami) podtrháva ich charaktery aj miesto v Jarkinom svete a s neomylným
inštinktom vyberá tie detaily a epizódy z knižného deja, ktoré sú pre vykreslenie jeho atmosféry
kľúčové. Režisérka opäť potvrdila, že má nielen dobre vyvinutý cit pre výber silného príbehu, ale tiež
nadanie preniesť jeho vnútorné pnutie a atmosféru divácky príťažlivým spôsobom na plátno.
Divadlo, Marián Pecko (za réžiu inscenácie Vojna nemá ženskú tvár, SKD, Martin)
Téma inscenácie Vojna nemá ženskú tvár podľa jedinečnej literárnej predlohy držiteľky Nobelovej
ceny Svetlany Alexijevič je pre diváka šokujúca a zároveň mimoriadne pútavá. Podobne ako kniha, aj
jej dramatizácia vyrastá z dokumentárneho základu orálnej histórie, no usiluje sa sprostredkovať
predovšetkým emocionálny svet sovietskych žien – aktívnych vojačiek počas druhej svetovej vojny. Je
epická, citlivo utkaná z jednotlivých rozprávaní, ktoré sú prezentované siedmimi ženskými postavami
v sugestívnom podaní herečiek martinského divadelného súboru. Marián Pecko sa sústredil práve na
to, čo je za zapísanými dejinami. Na ženské tváre a duše, ktoré tieto dejiny skutočne žili. Na každú
sekundu dňa, ktorú prežili na fronte po boku mužov, zbraní, ranených a mŕtvych. O to viac divákmi
otrasie vnútorná sila a odvaha žien, ich pragmatickosť, ale aj obyčajný strach a túžby.
Dizajn, Pavol Bálik (za koncept a grafickú úpravu knihy Italo Calvino – Neviditeľné mestá, vyd.
Artforum)
Kniha Neviditeľné mestá talianskeho spisovateľa a mysliteľa Itala Calvina roky fascinuje čitateľov,
architektov aj filozofov. Jej aktuálne slovenské vydanie je výnimočné vďaka rafinovanej grafickej
úprave Pala Bálika a výtvarnej koncepcii ilustrátorky Daniely Olejníkovej. Obaja dostali z
vydavateľstva Artforum pri tvorbe vizuálnej stránky voľnú ruku a vytvorili neobyčajné stvárnenie
Calvinovho diela. Na prvý pohľad sa čitateľ dostáva do kontaktu s klasickou knihou. Grafický dizajnér
Bálik stojí za celkovým spracovaním knihy, typografiou a za nápadom schovať kresby dovnútra
dvojlistov, aby čitateľovi pripravil dve možnosti čítania. Pri predstavovaní si jednotlivých miest, ktoré
autor opisuje, si môžete dotvárať vlastné vizuály k textu a využiť tak svoju fantáziu, alebo zlepené
dvojlisty rozrezať špeciálnou rezacou pomôckou v tvare starovekého cestovného dokladu a odhaliť
Olejníkovej ilustrácie. Výsledkom nie je obyčajná kniha, ale doslova galéria so stálou expozíciou.
Hudba, Daniela Varínska (za interpretačný výkon v klavírnom recitáli – R. Schumann, J. Cikker, L.
van Beethoven v rámci Bratislavských hudobných slávností 2016, Malá sála Slovenskej filharmónie)
Slovenská klavírna virtuózka Daniela Varínska, ktorá sa v roku 2016 dožíva významného životného
jubilea, patrí k nesmierne disponovaným interpretom so sugestívnym prejavom a vybrúseným
rukopisom. Napriek výrazným technickým danostiam sa pri svojich umeleckých interpretačných
výkonoch vyhýba prázdnemu virtuóznemu exhibicionizmu, vyhľadáva diela so závažným obsahom a
filozofickým nadhľadom. V jej koncertnom repertoári sa nachádzajú náročné diela sólovej, komornej i
koncertnej klavírnej literatúry. Svedčí o tom i dramaturgická zostava sólového recitálu na
Bratislavských hudobných slávnostiach, prinášajúca naprieč storočiami vrcholné diela klavírnej
svetovej i slovenskej literatúry: Roberta Schumanna – Humoreska B dur, op. 20, Jána Cikkera –
Tatranské potoky, tri etudy pre klavír (1954) a Ludwiga van Beethovena – Sonáta č. 32 C mol, op. 111.
Literatúra, Mária Ferenčuhová (za básnickú knihu Imunita, vyd. Skalná ruža)
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Ferenčuhovej bytostne civilná mestská poézia, špecificky citlivá a vnímavá voči spoločenským
fenoménom, v jej básnickej knihe nadobúda výrazne fyzický až fyziologický charakter. Dlhodobá
autorkina fascinácia momentom prieniku cudzorodého a obrany pred jeho účinkami tu dostáva
biologický až medicínsky tvar. Inovatívne pracuje s tradíciou písania ako terapie, no posúva ho
predovšetkým smerom k básneniu ako neúprosnej diagnostike subjektu, k analýze jeho vzťahu k sebe
samému, k svojmu telu, k budovaniu vlastného ja, svojej novej identity a jej vzťahu k najbližším, k
bezprostrednému okoliu aj k paralelne sa vyvíjajúcim príbehom a osudom. Jej verše sú nevšedne
neľútostné vo výraze, zdrvujúce svojou nemilosrdnou vecnosťou.
Výtvarné umenie, Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová (za koncepciu a
kurátorstvo výstavy "sen x skutočnosť/Umenie & propaganda 1939 – 1945", SNG, Bratislava)
Výstava reflektovala obdobie existencie slovenského štátu (1939 – 1945), patriace k
najkontroverznejším v novodobých dejinách. Mapovala v tomto historickom kontexte postavenie a
premeny podôb a funkcií umenia, vizuálnej kultúry a propagandy v inkriminovaných rokoch.
Poukázala na paradoxy fungovania vizuálneho umenia v sieti doteraz viac či menej tabuizovaných
súvislostí, ideologických a sociokultúrnych väzieb v rámci vtedajšieho režimu v celej žánrovej šírke
(maliarstvo, sochárstvo, kresba, grafika, fotografia, film, úžitkové umenie a dizajn). Snažila sa
poukázať na možnú závislosť či nezávislosť (autonómnosť) umenia od spoločnosti (štátu, moci),
špecifiká výtvarnej prevádzky, problematiku propagandy či vizuálnej kultúry každodenného života.
Výstava zaznamenala mimoriadny návštevnícky ohlas, aký vo výstavnej prevádzke Slovenskej
národnej galérie dosiaľ nemal obdobu
Cenu Mladý tvorca taktiež v piatich kategóriách získali
• Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas: Tereza Nvotová (za réžiu absolventského filmu
Špina)
Špina je hraný debut a zároveň absolventský film režisérky Terezy Nvotovej. Pochmúrna
psychologická dráma z prostredia dospievajúcich detí sa odohráva v súčasnej Bratislave a je
príbehom sedemnásťročnej Leny, ktorá zažíva svoju prvú lásku, dobrodružstvá s kamarátmi, ale aj
problémy v rodine. Jej pomerne normálne dospievanie naruší znásilnenie, ktoré ju fatálnym
spôsobom poznačí. Angažovaná celovečerná snímka poukazuje na zamlčané sexuálne násilie a
pokútny stav na psychiatriách – na chladné prostredie plné depresie, drsného slovníka a beznádeje.
Režisérka pozoruje vonkajšie prejavy Leninho vnútorného trápenia, uzavretie sa pred okolím, jej
zmätok, stratu sebaúcty až letargiu a snaží sa podať pozitívny odkaz o vyrovnaní sa s traumou a o
tom, ako sa dá prekonať. Film je z mnohých stránok zvládnutý suverénne, má presne vykreslené
prostredia i nálady, presvedčivé dialógy a vynikajúce herecké obsadenie.
•

Divadlo: Marek Geišberg (za herecký výkon – postava Icharevav inscenácii Hráči, SKD,
Martin)
Podvod ako životný štýl – podvádzanie ako zamestnanie, umenie, zmysel života. Gogoľova
inteligentná komédia bez kladnej postavy ponúka nielen spoločensko-kritický obraz sveta, v ktorom
nie je miesto pre morálne ideály, ale aj tragikomický príbeh ľudskej ambicióznosti. Vďaka svojmu
pragmatickému, cynicky priamemu jazyku je otvorená súčasným interpretáciám. Inscenácia v réžii
umeleckého šéfa SKD Lukáša Brutovského pokračuje v dramaturgickej línii návratov k vrcholným
dielam ruskej klasiky a ponúka priestor predovšetkým mladej generácii hercov martinského divadla.
Brutovský dbá na vnútorný dramatizmus inscenácie a neutápa sa vo vonkajškových efektoch, jeho
práca je badateľná najmä na pozornom modelovaní hereckých kreácií, kde aj v malých nuansách
(práca s rekvizitou, kontrastom slova a konania, reakciou hereckých partnerov) badáme cieľavedomé
režijné vedenie. Najväčší herecký priestor dostal Marek Geišberg ako kartár Icharev. Jeho výkon sa
vyznačuje dávkou koncentrovanej energie, ktorou zbytočne neplytvá. V logických a postave
prirodzených intenciách škáluje reakcie svojho podvodníka, a tak sa jeho výkon stáva centrom diania i
hereckého kolektívu.
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•

Dizajn: Vlasta Kubušová, Miroslav Kráľ (za kolaboratívny projekt – Crafting plastics! studio a
dizajn okuliarov z bioplastu)
Crafting plastics! studio je interdisciplinárny projekt, ktorý sa zameriava na výskum v oblasti
udržateľných materiálov a ich inovatívnej integrácie do nášho denného života. Momentálne sa jeho
tvorcovia zameriavajú na výskum a inovácie vo sfére bioplastov, experimentujú, spolupracujú
a produkujú s ohľadom na celý životný cyklus produktu. Premiérovú sériu cp!s collection 1tvoria
okuliare vo formáte ready-to-wear, navrhnuté pre nositeľov, ktorí majú radi progresívne a
nekonvenčné riešenia. Produkt demonštruje ambíciu skupiny tvoriť úprimné výrobky, ktorých
materiál a technologický pôvod je priamo pretavený do ich dizajnérskej podoby.
Výrazový jazyk je redukovaný na najzákladnejšie prvky, ktoré vo výsledku reflektujú konštrukčné
procesy vo vzťahu k ich vytváraniu.
• Hudba: Skupina Fallgrapp (za album V hmle, vyd. Gergaz)
Originálny elektroakustický projekt Fallgrapp na čele s muzikantom Jurešom Líškom vznikol v roku
2012, o rok neskôr sa vyprofilovala 6-členná koncertná zostava, ktorá sa neskôr rozrástla o ďalších
dvoch členov. Na koncertoch spájajú elektroniku s husľovým triom, perkusiami, bicím nástrojom,
gitarou a vokálom. Album V hmle nepriamo nadväzuje na debut Rieka, ale vo svojej podstate je
odlišný a zvukovo veľmi zaujímavý. Výraznou novinkou je, že v skladbách neznejú len ženské, ale už aj
mužské hlasy a je citeľný vplyv rôznych žánrov a umelcov. S hosťami ako Juraj Benetin, Vec, Jimmy
Pé, Samuel Hošek a Nina Kohoutová Fallgrapp neuberá na svojom rukopise a ponúka jeden z
najzaujímavejších slovenských albumov.
• Literatúra: Alena Sabuchová (za zbierku poviedok Zadné izby, vyd. Amma)
Zbierka poviedok Zadné izby je knižným debutom mladej autorky Aleny Sabuchovej. Predstavuje
deväť tematicky prepojených príbehov, ktoré sa sústredia okolo priestoru v jeho fyzickej aj
metaforickej podobe. Zadné izby sú všeobecne vnímané ako priestor, ktorý je marginálny, no predsa
sa tam niekedy skrýva to najdôležitejšie, hoci bolestivé. Postavy si do svojich vnútorných „zadných
priestorov“ odkladajú veci aj ľudí, s ktorými sa nedokážu rozlúčiť, hoci by mali. Príbehy sa pohybujú
na hranici reality, občas majú hlavné hrdinky zvláštnu schopnosť vidieť a pomenovať veci inak ako
ostatní. Autorka so svojským humorom a nadhľadom reflektuje svet aj ľ
ľudí okolo seba.
•

Výtvarné umenie: Juraj Gábor (za autorstvo inštalácie Vertikálna gradácia, Galerie Kostka,
Praha, kurátorka Zuzana Jakalová)
Inštalácia Vertikálna gradácia je priestorovou situáciou, objektom, miestom pre fyzickú a percepčnú
kontempláciu. Nabáda k jej fyzickému preskúmaniu i k sústredenému pozorovaniu a s divákom si
týmto spôsobom vytvára mnohovrstevný vzťah vzájomných interakcií. Gáborova veľkorysá drevená
konštrukcia zaplnila celý priestor galérie, ale napriek tomu nie je pre inštaláciu charakteristická
monumentalita (ako by sa to mohlo na prvý pohľad zdať), ale predovšetkým intímny prežitok vlastnej
telesnosti a prítomného okamihu.
Mladý módny tvorca
Od roku 2010 Nadácia Tatra banky oceňuje aj prácu mladých módnych tvorcov. Po Márii Štranekovej
(2010), Marcelovi Holubcovi (2011), Martinovi Hrčovi (2012), Maji Božović (2013), Borisovi Hanečkovi
(2014), Andrei Pojezdálovej (2015) a Lenke Sršňovej (2016) pripravila tento rok šaty pre „Múzu
večera“ Michaela Ľuptáková.
Michaela Ľuptáková, šaty pre Múzu 2017:
Michaela je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení, ateliéru doc. akad. mal. Júlie Sabovej.
Skúsenosti získala nielen na Slovensku, ale aj mimo jeho hraníc - v nemeckom Trieri, taktiež vo
Francúzsku a Taliansku. Svoju tvorbu a dizajn predstavila na mnohých prehliadkach na Slovensku aj v
zahraničí - v Českej republike, New Yorku, Barcelone, Londýne a Izraeli. „Pri návrhu šiat pre Adelu
som sa inšpirovala svojim pobytom na ostrove Rodos. Jeho unikátnym svetlom a špecifickou zelenou
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farbou so smaragdovým odtieňom drahocenného kameňa. Zelenou, ako symbolom rastu v jeho
najširšom ponímaní,“ uviedla Michaela v súvislosti s prípravou tohtoročného modelu. Šaty sú
vytvorené z vlneného krepu, ktorý je zaujímavý svojou štruktúrovanou väzbou. Vnútorná vrstva je z
hodvábu, ktorý je rafinovane viditeľný najmä v oblasti rukávu, ktorý sa od lakťa otvára a priznáva jeho
lesk.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.

4) Cena Správnej rady Nadácie Tatra banky za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu v oblasti
vzdelávania a umenia
Správna rada Nadácie Tatra banky udelila cenu za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu v oblasti umenia
Pavlovi Suďovi, Marcelovi Lukačkovi, Monike Kompánikovej, Petrovi Michalicovi, Adriánovi
Rajterovi, Alexandre Gojdičovej, Tomášovi Hulíkovi, Slávke Civáňovej, Rastislavovi Ballekovi,
Stanislavovi Masárovi, Nine Vrbanovej, Stanislavovi Stankócimu a Kataríne Hubovej.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou Tatra Banky.

5) Súťaž Kultúrna pamiatka roka
Štatút súťaže Kultúrna pamiatka roka
Organizácia súťaže
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže Kultúrna pamiatka roka je ministerstvo kultúry.
Ministerstvo kultúry pri organizovaní súťaže spolupracuje s vedeckými a odbornými
inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže.
2. Titul Kultúrna pamiatka roka udeľuje minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len
„minister kultúry") na základe návrhov odbornej poroty.
3. Partnermi súťaže sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Nadácia SPP a Združenie
historických miest a obcí SR (ďalej len „partneri súťaže).
Poslanie a cieľ súťaže
1. Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych
pamiatok (ďalej len „kultúrna pamiatka") a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k
ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.
2. Cieľom súťaže je oceniť z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt: a) prípravu a
realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok, b) prípravu a realizáciu obnovy
historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií (ďalej len
„pamiatkové územia“).
Podmienky súťaže
1. Podmienkou prihlásenia do súťaže je ukončenie komplexnej obnovy/reštaurovania
hnuteľnej/nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, ukončenie obnovy/reštaurovania ucelenej časti
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo ukončenie obnovy ucelenej časti pamiatkového územia. Do
súťaže možno prihlásiť hnuteľné/nehnuteľné kultúrne pamiatky a pamiatkové územia, na ktorých
bola obnova/reštaurovanie ukončené v predchádzajúcom kalendárnom roku
2. Prihlášku do súťaže podáva vlastník kultúrnej pamiatky, v prípade pamiatkových území starosta
obce alebo primátor mesta. Ak je kultúrna pamiatka vo vlastníctve viacerých osôb, prihlášku do
súťaže podávajú spoluvlastníci spoločne.
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3. Prihláška do súťaže musí obsahovať kompletnú dokumentáciu, podľa ktorej boli práce realizované
a ktorá musí obsahovať:
a) žiadosť o zaradenie kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia do súťaže Kultúrna pamiatka
roka, podpísanú vlastníkom/spoluvlastníkmi kultúrnej pamiatky alebo starostom/primátorom
obce/mesta,
b) doklad o vlastníctve kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia (v prípade nehnuteľnej
kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia aktuálny list vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy;
v prípade hnuteľnej kultúrnej pamiatky čestné vyhlásenie o vlastníctve hnuteľnej kultúrnej pamiatky),
c) dokumentáciu technického stavu kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia pred začiatkom
prác, navrhované a aplikované metódy a technológie prác (napr. prípravná dokumentácia,
dokumentácia z pamiatkového výskumu, návrh na reštaurovanie, dokumentácia z vykonaných
reštaurátorských prác, projektová dokumentácia a pod.),
d) rozhodnutie, záväzné stanovisko alebo odborné vyjadrenie príslušného krajského pamiatkového
úradu, ktorým boli práce na kultúrnej pamiatke alebo pamiatkovom území schválené,) fotografickú
dokumentáciu celku a detailov po ukončení obnovy/reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo
pamiatkového územia s popisom, najmenej 6 záberov.
4. Podmienkou prihlásenia do súťaže je sprístupnenie kultúrnej pamiatky pre účel obhliadky členmi
odbornej poroty,
5. Prihlášku do súťaže spolu s kompletnou dokumentáciou podľa čl. 3 je potrebné podať do
podateľne ministerstva kultúry alebo zaslať poštou na adresu:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia kultúrneho dedičstva, súťaž „Kultúrna pamiatka
roka“
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava.
Časový harmonogram súťaže
1. Súťaž Kultúrna pamiatka roka sa uskutočňuje každoročne.
2. Súťaž vyhlasuje ministerstvo kultúry do 15. marca príslušného kalendárneho roka. Prihlášky do
súťaže možno podať do 15. augusta príslušného kalendárneho roka.
3. Odborná porota posúdi prihlásené projekty do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
4. Výsledky súťaže sa vyhlasujú v októbri príslušného kalendárneho roka, pri príležitosti výročia
založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska
v podmienkach prvej Československej republiky.
Odborná porota
1. Projekty prihlásené do súťaže hodnotí odborná porota a navrhuje ministrovi kultúry udelenie titulu
Kultúrna pamiatka roka.
2. Odborná porota je zložená zo zástupcov ministerstva kultúry, partnerov súťaže, Pamiatkového
úradu Slovenskej republiky, odborných a stavovských inštitúcií, ktoré sa zaoberajú ochranou
pamiatkového fondu.
3. Členov odbornej poroty vymenúva a odvoláva minister kultúry na návrh generálneho riaditeľa
sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva kultúry.
4. Kritériá na hodnotenie projektov sú kvalita, účelnosť a vhodnosť procesu prípravy a realizácie
obnovy/reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo obnovy pamiatkového 1 Splnomocnený minister pre
správu Slovenska Vavro Šrobár nariadením č. 155-1919 (8380-prez.) z 20. októbra 1919 ustanovil
Vládny komisariát na ochranu pamiatok pri ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska, územia
na princípe vedeckých poznatkov a s ohľadom na prínos pre ochranu pamiatkových hodnôt kultúrnej
pamiatky alebo pamiatkových území.
5. Odborná porota v hodnotení projektov uvedie skutočnosti, pre ktoré kultúrnu pamiatku alebo
pamiatkové územie nominuje na udelenie titulu Kultúrna pamiatka roka.
6. Podrobnosti o zložení, rokovaní odbornej poroty a hodnotení prác upravuje organizačný a rokovací
poriadok, vydaný ministerstvom kultúry.
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Udeľovanie cien súťaže
1. Na základe hodnotenia a návrhov odbornej poroty udeľuje minister kultúry titul Kultúrna pamiatka
roka. Minister kultúry udelí v príslušnom kalendárnom roku najviac štyri tituly - Kultúrna pamiatka
roka. Tri tituly pre objekty kultúrnych pamiatok a jeden titul pre pamiatkové územie.
2. Osvedčenie o udelení titulu Kultúrna pamiatka roka a symbol súťaže sa priznáva vlastníkom
kultúrnych pamiatok alebo starostom/primátorom obcí/miest, ktorým minister kultúry udelil titul
Kultúrna pamiatka roka.
3. S udelením titulu Kultúrna pamiatka roka je spojená finančná odmena. Finančná odmena sa
udeľuje vlastníkom kultúrnych pamiatok alebo obciam/mestám.
4. Celková suma určená na finančné odmeny je 33 200 € (slovom tridsaťtritisícdvesto eur). Výška
finančnej odmeny pre vlastníka, spoluvlastníkov kultúrnej pamiatky alebo pre obec/mesto za
udelenie titulu Kultúrna pamiatka roka je 8 300 € (slovom osemtisíc tristo eur).
5. Osvedčenie o udelení titulu Kultúrna pamiatka roka, symbol súťaže a finančnú odmenu odovzdáva
minister kultúry počas slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže v priestoroch Dvorany ministerstva
kultúry.
6. Odborná porota má právo navrhnúť neudelenie titulu Kultúrna pamiatka roka. V prípade, že
odborná porota rozhodne o neudelení titulu Kultúrna pamiatka roka v rámci obnovy pamiatkového
územia, môže byť titul Kultúrna pamiatka roka udelený štyrom vlastníkom hnuteľných alebo
nehnuteľných kultúrnych pamiatok.
Symbol súťaže
1. Symbolom súťaže je výtvarný objekt s názvom Fénix, ktorého originál je trvale uložený na
ministerstve kultúry, na sekcii kultúrneho dedičstva.
Úhrada nákladov súťaže
1. Finančné náklady spojené s usporiadaním súťaže znáša ministerstvo kultúry a partneri súťaže
podľa vzájomnej dohody.
2. Finančné prostriedky na finančné odmeny podľa čl. 6, ods. 3 a 4, poskytujú partneri súťaže, na
základe zmluvy uzatvorenej medzi ministerstvom kultúry na jednej strane a partnermi súťaže na
druhej strane.
3. Partneri súťaže majú právo na zverejnenie informácie o sponzorskom zabezpečení súťaže.
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Tento štatút nadobúda účinnosť 15. augusta 2009.
2. Zrušuje sa Štatút súťaže Kultúrna pamiatka roka, ktorý nadobudol účinnosť 15. Marca 2007.
Marek Maďarič
minister kultúry
Odborná porota
• Mgr. Pavol Balžanka, Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky
• akad. sochár Bedrich Hoffstädter, Komora reštaurátorov
• akad. sochár Tomáš Lupták, nominovaný Nadáciou SPP a SPP, reštaurátor
• Ing. Eva Majchráková, tajomníčka súťaže Ministerstvo kultúry SR, Odbor ochrany
pamiatkového fondu
• Ing. Kristína Markušová, Krajský pamiatkový úrad Košice
• Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD., Ministerstvo kultúry SR, Odbor ochrany pamiatkového
fondu
• Mgr. Ľubica Oreská, Slovenský plynárenský priemysel, a. s., útvar korporátneho imidžu, CSR a
sponzoringu SPP
• Ing. arch. Igor Teplan, Spolok architektov Slovenska
• Mgr. Ondrej Šebesta, Nadácia SPP
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•

prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD., Fakulta architektúry STU, Ústav dejín a teórie
architektúry a obnovy pamiatok

Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. Tento program sme realizovali
v spolupráci s Nadáciou SPP.
Vyhlásený text ceny Pamiatky roka 2014 a 2015 tvorí Prílohu č. 37.
Zoznam víťazov ceny Fénix - Pamiatka roka 2014 a 2015 tvorí Prílohu č. 38.

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.
Ročná účtovná uzávierka za rok 2017 sa nachádza v prílohe k tejto správe.
4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.
Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke sa nachádza v samostatnej prílohe k tejto správe.
INÉ INFORMÁCIE
-

Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a
vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.
Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej
činnosti.
Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným
zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny.
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne
udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.
Prehľad nákladov za rok 2017 (v celých €)
Účtovný rok
Náklady CELKOM (r. 38- r. 76 Výkazu ziskov a strát)
Náklady na poskytnuté verejnoprospešné služby, z toho:
Mzdové náklady
Externí dodávatelia služieb
Nájomné kancelárskych priestorov
Energie
Cestovné
Právne služby, notár a audit
IT služby, web stránka a webhosting
Kancelárske potreby
Telefón a internet
Reprezentačné
Poštovné a kuriér
Ostatné náklady
Náklady na správu, z toho:
Poistenie
Bankové poplatky
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

2017
241 672 €
233 667 €
110 476 €
82 061 €
7 007 €
0€
2 794 €
1 127 €
17 381 €
4 633 €
2 785 €
804 €
1 040 €
3 559 €
832 €
360 €
472 €
0€

2016
431 965 €
411 577 €
147 942 €
212 090 €
7 893 €
0€
3 429 €
1 382 €
10 092 €
4 852 €
3 355 €
579 €
1 603 €
18 360 €
924 €
451 €
473 €
18 770 €
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Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám, z toho:
Členský príspevok Platforma dobrovoľníckych
centier a organizácií
Členský príspevok WINGS
Členský príspevok International Society for Third
Sector Research
Príspevok na realizáciu aktivít ASFIN
Dary , z toho:
Dar na realizáciu aktivít Nadácia Cpf

0€
2 173 €
200 €

0€
694 €
50 €

473 €

460 €
184 €

1 500 €
5 000 €
5 000 €

6. Prehľad rozsahu príjmov(výnosov) v členení podľa zdrojov.
PREHĽAD o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2017
Prehľad výnosov za rok 2017 (v celých €)
P.č.

Zdroj

1.

Tržby z predaja služieb CELKOM (administrácia
grantových programov) (r. 40 Výkazu ziskov
a strát)
Dar od ŽOS Trnava
Dar od Anton Popovič
Dar od Mimi Maduro, Michael Maduro
Iné drobné dary
Prijaté dary CELKOM (r.55 VZaS)
Grant od Nadace VIA
Grant Bundesverband Deutscher Stiftungen
/Association of German Foundations)
Grant od Nadácie Orange – projekt DARUJME.sk
Iné granty - cestovné granty
Osobitné výnosy z grantov CELKOM (r.56 VZaS)
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku (r.59
VZaS)
Prijaté príspevky od iných organizácií (r.68 VZaS)
Prijaté príspevky od fyzických osôb (r.69 VZaS)
Príspevky z podielu zaplatenej dane (príjem
2017, výnos 2017)
Príspevky z podielu zaplatenej dane CELKOM (r.
71 VZaS)
Dotácie (r.73 VZaS)
Prijaté úroky z vkladov a pôžičiek
Kurzový zisk
Výnosy z finančného majetku (úrok z pôžičky)
Výnosy CELKOM
Výnosy CELKOM (r.74 VZaS)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Dar (€)

Príspevo
k

Príjem (€)
189 219,15 €

2 000,00 €
120,00 €
150,00 €
14,20 €
2 284,20 €
14 063,14 €
25 750,00 €
10 000,00 €
616,17 €
50 429,31 €
0,00 €

6 681,38 €
0,00 €
20,90 €
20,90 €

2 284,20 €

0
4,49 €
0,00 €
46,26 €
246 401,49 €
248 685,69 €
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7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.
Prehľad najdôležitejších častí MAJETKU
Dlhodobý nehmotný majetok
Názov DHIM
Software
SPOLU

Suma €
1 394,14€
1 394,14€

Dlhodobý odpisovaný majetok – prístroje a zariadenia
Názov DHIM
Suma €
Notebook MacBook
1 921,85 €
SPOLU
1 921,85 €
Dlhodobý finančný majetok
Počiatočný stav 1.1.2017
Dlhodobý finančný majetok
(vklad do Nadácie Centra pre filantropiu)
SPOLU

Konečný stav 31.12.2017

6 638,00 €

6 638,00 €

Prehľad pohľadávok

Pohľadávky z obchodného styku
Dlhodobé (zábezpeka nájomné)
Krátkodobé (odberatelia faktúry)
Ostatné pohľadávky
Dlhodobé
Krátkodobé SPOLU, z toho:
Grant Bundesverband Deutscher Stiftungen
SPOLU pohľadávky

Počiatočný stav
1.1.2017
22 404,16 €
1 569,00 €
20 835,16 €
25 750,00 €
00,00 €
25 750,00 €
25 750,00 €
48 154,16 €

Konečný stav
31.12.2017
21 335,81 €
1 569,00 €
19 766,81 €
00,00 €
00,00 €
00,00 €
21 335,81 €

Prehľad finančných účtov
Pokladňa a ceniny
Bankové účty
SPOLU

Počiatočný stav 1.1.2017 Konečný stav 31.12.2017
3 894,18 €
3 076,54 €
179 669,46 €
197 608,93 €
183 563,64 €
200 685,47 €
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Prehľad najdôležitejších VLASTNÝCH a CUDZÍCH ZDROJOV krytia majetku
Vlastné zdroje
Základné imanie
Fondy zo zisku
(Akumulované VH do r. 2016)
Výsledok hospodárenia
Vlastné zdroje SPOLU

2017
2016
2015
2014
8 460,20 €
8 460,20 €
8 460,20 €
8460,20 €
165 800,23 €

165 632,57 €

204 137,89 €

202 109,44 €

7 014,21 €
181 274,64 €

167,66 €
174 260,43 €

-34 554,87 €
178 043,22 €

2 028,45 €
212 598,09 €

Záväzky

Záväzky so Sociálneho fondu
Záväzky z obchodného styku (dodávatelia)
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným
poisťovniam
Záväzky voči Daňovému úradu

Počiatočný stav
k 1.1.2017
132,41 €
2 989,40 €
6 812,07 €

Konečný stav
k 31.12.2017
132,14 €
3 314,40 €
4 471,18 €

2 972,42 €

4 481,01 €

728,50 €

1 064,66 €

----8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.
V Správnej rade ani v iných orgánoch neziskovej organizácie nedošlo v roku 2017 k žiadnym zmenám.
9. Ďalšie údaje určené správnou radou.
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť uvedené vo Výročnej správe za rok 2017.
10. Vyjadrenie dozornej rady.
Dozorná rada preskúmala hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.
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