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Nadácia CpF bola založená dňa 3. mája 2012, do registra nadácií bola zapísaná 25. mája 2012.  
 
Jedinou zakladateľkou nadácie je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu, n. o. 
 
Výška nadačného imania je 6 638 eur.  
 
I. Poslanie nadácie 
 
Poslaním nadácie je rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť. 
Svoje poslanie napĺňa podporou nasledovných verejnoprospešných účelov: 
a) rozvoj darcovstva, filantropie, charity, dobrovoľníctva, občianskeho aktivizmu, 
b) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, 
c) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 
d) ochrana a tvorba životného prostredia, 
e) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, 
f) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, 
g) ochrana práv detí a mládeže, 
h) rozvoj a podpora vedy, 
i) rozvoj a podpora telovýchovy, 
j) pomoc pri živelných pohromách a ich predchádzanie, 
k) humanitná pomoc pre jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia, 
I) podpora sociálnej pomoci. 
 
II. Orgány Nadácie CpF 
 
Správna rada  
Mgr. Marcel Zajac, predseda správnej rady 
Ing. Dušan Šemrinec, člen správnej rady 
Mgr. Zuzana Behríková, členka správnej rady 
Mgr. Boris Strečanský, člen správnej rady 
 
Dozorná rada: 
Mgr. Lucia Gregorová, členka dozornej rady 
Ing. Lucia Kyseľová, členka dozornej rady 
RNDr. Beáta Majerníková, PhD., členka dozornej rady 
 
Správkyňa nadácie: Mgr. Zuzana Thullnerová  
 
 
III. Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 331 eur 
 

- FMRS Warenhandel GmbH, finančný dar pre Nadačný fond Kaufland vo výške 55 898,78 € 
- Slovanet, a. s., finančný dar vo výške 15 000 € 
- Slovanet, a. s., finančný dar vo výške 4 000 € 
- Siemens s.r.o., finančný dar vo výške 5 000 € 
- Férová Nadácia, finančný dar vo výške 7 860 € 
- Finančný dar od fyzickej osoby vo výške 4 500 € (anonymný darca) 
- Finančný dar od fyzickej osoby vo výške 2 000 € (anonymný darca) 
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IV. Prehľad poskytnutých darov:  
Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný 
účel, na ktorý bola nadácia založená: 
 

1) Podporené verejnoprospešné aktivity v Otvorenom grantovom programe Siemens  
(podporená organizácia/fyzická osoba, názov podporeného verejnoprospešného projektu, výška 
podporenej sumy) 
 
1. Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, Do práce na bicykli 2020, 1 200,00 € 
2. Andrea Hrušovská, Pomoc pre Alexeja Fabiana, 5 000,00 € 
3. Nadácia matka-dieťa, Astraia, 3 000,00 € 
4. Spolok hudobného folklóru, Jubileum Bratislavskej regionálnej obchodnej a priemyselnej komory, 

2 000,00 € 
5. Radoslav Macejka, SYGA 2020, 500,00 € 
6. Nadácia PRAMEŇ, Koncert „Večer ľudí dobrej vôle“, 1 000,00 € 
7. Združenie Maxa Reinhardta, Detská univerzita Komenského 2020 – live online štúdium, 10 000,00 

€ 
8. Prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc., Zakúpenie inštrumentačného a ochranného materiálu , 2 000,00 € 
9. BENETRIX, n. o., Dezinfekčná brána, 6 000,00 € 

 
V Otvorenom grantovom programe Siemens boli podporené aktivity v nasledovných verejnoprospešných 
účeloch: ochrana a tvorba životného prostredia; zachovanie a rozvoj kultúrnych hodnôt; ochrana a podpora 
zdravia a vzdelávania. 
 
 

2) Podporená verejnoprospešná aktivita z príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane (2 % z dane) 
(podporená organizácia/fyzická osoba, názov podporeného verejnoprospešného projektu, výška 
podporenej sumy) 
 
1. Slovenská nadácia pre UNICEF, My sme Unicef, 4 550 € 
 

Z príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane boli podporené aktivity v nasledovných verejnoprospešných 
účeloch: podpora a rozvoj vzdelávania. 
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V. Prehľad sprostredkovanej pomoci: 
 
Sprostredkovaná pomoc pre verejnoprospešné aktivity na crowdfundingovej platforme www.StartLab.sk 
(názov organizácie/fyzickej osoby, názov verejnoprospešného projektu, výška vyzbieranej sumy) 
 

1. WWF Slovensko, #venovanezajtrajsku FOTOPASCE NA OCHRANU VLKA DRAVÉHO, 4 808,00 € 
2. Zum production, s.r.o., {z}matky zmätky, 1 623,00 € 
3. Terézia Rončáková, 111 najčastejších jazykových chýb, 1 428,00 € 
4. Marek Chmelik, 3D tlačené štíty pre zdravotníckych pracovníkov PO a KE kraja, 2 236,00 € 
5. Michaela Saleh, Aby žiadne dieťa nebolo „AUT“: prispej na krúžok a vzdelávanie, 2 511,00 € 
6. Vydavateľstvo Premedia, Ako skapal tatranský tiger, 7 473,00 € 
7. Fortuan o. z., Album kapely Fortuan, 800,00 € 
8. Cube visuals s.r.o., no a tak ďalej – svadobná kniha, 467,00 € 
9. Banícke bratstvo HERRENGRUND, Aušusnícke služby, 1 819,00 € 
10. Ensemble Spectrum, Avantgarda’60 - CD komorného súboru Ensemble Spectrum, 2 406,04 € 
11. APART o. z., Bez súhlasu.txt, 5 848,00 € 
12. HORSKÉ SPOLOČENSTVO, občianske združenie, Bežkárske trate na Čertovici, 19 851,22 € 
13. KK Bagala, s.r.o., Boris Farkaš číta Václava Pankovčína, 7 181,00 € 
14. Asociácia Bratislava v pohybe o. z., Bratislava v pohybe 2020, 4 501,00 € 
15. Róbert Blaško, Brian Bajak: EP Interstellar, 1 318,00 € 
16. Meda Studio, Brlôžky – veselá obrázková kniha pre deti a ich rodičov, 7 316,00 € 
17. Bukowski bar, Bukowski bar vydáva knihu s receptmi nápojov a príbehmi, 3 509,00 € 
18. Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, CD Martindom Worship, 5 764,50 € 
19. Triple five roasters s.r.o., Cesta za lepšou kávou, 4 006,00 € 
20. Čarovar s.r.o., Čarovar – vegetariánska kuchárka zo Zaježovej, 7 039,00 € 
21. Smart Guys s.r.o., Čviríkov prvý let – knižka pre deti, 6 903,00 € 
22. NIKOLKA o. z., Denné centrum Nikolka pre deti so zdravotným znevýhodnením, 4 896,50 € 
23. Selves, s.r.o., Detská knižka o našich rodičovských obavách a dôvere k dieťaťu, 3 898,00 € 
24. Občianske združenie SaUvedom, Dobime spolu Zemi baterky, 3 360,50 € 
25. Šárka Nohelová, Dokument Moja voľba, 5 335,00 € 
26. Stanislav Ličko, Dračie Karty – Tvoja Osobná Sila, 10 351,00 € 
27. Erik Žigmund, ERØ /debutový album/ UTÓPIA, 3 050,00 € 
28. Dr. Horák s.r.o., Exkluzívne texty o knihách a hudbe, 3 615,00 € 
29. OZ Face2bass klub, FEST ART, 560,00 € 
30. Univerzita vedomého života, Festival Poznania Univerzity vedomého života 2020, 642,00 € 
31. Diera do sveta, Finita la komédia (audiokniha), 1 223,00 € 
32. Viac Kultúry, Fokus – Pokus 20.20, 3 175,50 € 
33. Film Expanded, FREM – REQIUEM ZA HOMO SAPIENS, 3 057,00 € 
34. Juraj Mesík, Generácia apokalypsy: život, na ktorý sme naše deti nepripravili, 3 860,50 € 
35. Mládežnícka organizácia Plusko, Herník – zážitkové hry, 4 173,00 € 
36. OZ Budúcnosť pre minulosť, HistoryLab – budúcnosť pre minulosť, 7 129,00 € 
37. Werkstatt Lab s.r.o., Hlbina – kartová hra pre sebareflexiu a hlbšie rozhovory, 10 331,00 € 
38. Slavomír Slavio Môc, Chuť snov, 1 128,00 € 
39. Peter Kotrha, CHVM: film 40 rokov v podzemí / Nové CD Chliev, 7 045,00 € 
40. OZ To je život, Izabelkine dobrodružstvá, 5 389,50 € 
41. Snowball s.r.o., Ja som Milan, 3 249,00 € 
42. ahaslovakia s.r.o. , JAŠO NA JARMOKU, 6 354,00 € 
43. BRaK, Jeden deň v živote Marlona Zajda, 5 706,00 € 
44. Koinonia Ján Krstiteľ – Vyšný Klátov, K:MUSIC – nové CD Dôverujem ti, 5 598,00 € 
45. Mad Coffee s.r.o., KAVIAREŇ MAD DROP – ZALOŽME KÁVOVÚ KULTÚRU, 7 144,50 € 
46. Veronika Šurinová, Každý krok je môj príbeh, 4 609,00 € 
47. Kristína Kačaljaková, Kde toľko trčíš?!?, 3 731,50 € 
48. PODZÁMOK, Keď Mária bola malá – detský gospelový muzikál, 2 288,00 € 
49. Mareena, Keď vyrastiem, budem, 3 017,00 € 
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50. Ján Kurinec, Klikal som a čítal som, 6 645,00 € 
51. Martin Lukačišin, Kniha „Presahy: Od matematiky k diplomacii“, 1 849,50 € 
52. Prvá Slovenská dizajnová s.r.o., Kniha 53 pokusov, ako byť lepší, 12 397,10 € 
53. Efektívne rodičovstvo, Kniha Ako prežiť rodičovstvo, 16 408,50 € 
54. Travelistan.sk, s.r.o., Kniha Beringov prieliv – Cesta prvých ľudí, 5 243,00 € 
55. OZ Čarovné kone, Kniha Čarovné kone, 2 566,50 € 
56. Viera Múdra, Kniha KLÍČKOVANIE, 5 102,00 € 
57. Andrej Tichý, Kniha Kuriatko Spinkáčik a snehuliak, 1 646,00 € 
58. Round Square, s.r.o., Kniha Lóža temnoty, 5 506,50 € 
59. Rastislav Kachnič, Kniha o alternatívnych videoklipoch prvej polovice 90. rokov , 1 276,00 € 
60. Stanislav Ličko, Kniha Pravda o mužoch, 4 047,00 € 
61. OZ Dúholie, Kniha S DEŤMI V KOLE ROKA, 5 461,00 € 
62. Darček-prekvapenie s.r.o., Kniha ŠKOLA PRÍRODNÝCH ZÁHRAD, 6 098,50 € 
63. Alexandra Vrábelová, Kniha Tajomstvo Opery, 1 554,00 € 
64. Andrej Csino, Knižný román Tance zabudnutých, 2 667,00 € 
65. Branislav Kovár, Kolapsy starovekých a stredovekých civilizácií, 4 679,00 € 
66. Kamil Kovács, Komárňanská stovka, 3 109,50 € 
67. Bebrava n. o., Krajšia knižnica v Timoradzi, 522,00 € 
68. Jaroslav Michalec, KRÍZOVÁ-KRÍŽOVÁ CESTA, 2 063,50 € 
69. Presahy, o. z., Kúrenie pre Lýceum v Modre, 6 515,00 € 
70. Jakub Betinský, Kvantum ideí (podcast), 2 216,00 € 
71. Petronela Boleková, Kváskuj so mnou NELKAFOOD, 15 176,00 € 
72. Filmový klub Bytča, Ladovňa – nový kultúrny priestor, 8 599,00 € 
73. Michala Koniarová, LÁSKA JE POLIEVKA A JA SOM VIDLIČKA, 3 120,00 € 
74. ICHTYS, o. z., Letná akadémia, 1 177,00 € 
75. Roman Samotný, LGBTI online magazín Queerslovakia.sk, 2 210,00 € 
76. Zuzana Matúšová Girgošková, Lifestart, 7 277,50 € 
77. Divadlo Nomantinels, Loading: love - výstava o minulosti teplej komunity, 4 130,00 € 
78. Severanka, LOKÁLIK | Prvý komplexný bezobalový obchod na Orave, 5 369,00 € 
79. Peter Wetzler, Lokálne po Slovensku, 1 171,00 € 
80. Iris Kopcsayová, ĽUDIA POTREBUJÚ ROZUM, ROZUM POTREBUJE VÁS, 3 860,00 € 
81. Petra Siažiková, Mačkovtáky – kniha, 4 520,50 € 
82. Matje! s.r.o., Malá Hviezda – komiks pre všetky deti, ktoré sa niekedy báli, 2 498,00 € 
83. Jozef Šteffek, Malinovčania, opravme si naše ihrisko, 4 722,00 € 
84. Žaneta Morovská, Manifest mladej ženy, 6 358,00 € 
85. Michal Bilišňanský, Marinatips app, 2 816,00 € 
86. Erika Jarkovská, MARY Z GENESEE, 1 065,00 € 
87. WISTERIA BOOKS s.r.o., Mengeleho dievča, 3 070,50 € 
88. OZ Kilometre v pohybe, Mikroregión Horná Lehota – Krpáčovo, 3 255,50 € 
89. Staviarsky production s.r.o., Milka a Milko, detská knižka o palacinkách, rodine a láske v nej, 3 

555,50 € 
90. Transparency International Slovensko, Moc korupcie, 9 994,50 € 
91. Katarína Spišáková, MYSLI, 650,00 € 
92. Boris Dzíbela, Na Liberte po Balkáne, 2 474,00 € 
93. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Na život a na smrť – poďme sa rozprávať 

o smrti, 2 706,00 € 
94. Ján Kurinec, Najznámejšie experimenty vo fyzike, 17 313,00 € 
95. Jaroslav Beliš, Nástenný kalendár Landart, 3 654,00 € 
96. Miroslava Vizičkaničová, Nebo je naše srdce, 3 108,90 € 
97. Michal Goňa, Nové priestory Kulturák klubu, 2 603,50 € 
98. Principes Musica o. z., Novoročný koncert, 1 102,00 € 
99. Slovenská katolícka charita, Nový kreatívny projekt SVET BEZ „INÝCH“, 2 229,00 € 
100. Spoločnosť Mariána Vargu, O chlapcovi, ktorý krotil čertov a našiel krásu, 7 237,00 € 
101. O.Z. Akoles, O.Z. AkoLes – domov pre LK Gaštanko a Lipovú školu, 2 269,50 € 
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102. Lukáš Harvánek, OBNOVME REMESLÁ NA ÚBOČÍ BESKÝD, 1 011,00 € 
103. Peter Štofik, Ochranné štíty pre zdravotníkov z Východoslovenského kraja, 730,00 € 
104. Michaela Dominová, Omaľovánka slovenských tradičných ľudových krojov 3. diel, 1 864,00 € 
105. Feeling, spol. s r. o., ORAVA – Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry, 6 828,50 € 
106. OZ Kone ľuďom, OZ Kone ľuďom – prístrešok pre kone, 3 335,00 € 
107. KALAZANS – Združenie detí a mládeže, Pesničkové CD pátra Jána Hríba: Hríbik deťom, 4 359 € 
108. KALAZANS – Združenie detí a mládeže, Piarmusic CD 2: Nebojím sa byť slabý, 6 301,00 € 
109. Divadlo ZáBaVKa, Piesne z divadla 2, 2 304,00 € 
110. Romana Peťkovská, Podpor umenie vo forme Art Up časopisu, 711,50 € 
111. Adrián Krišák, Pokračovanie knižnej série pre kávomilcov Need for Espresso, 1 743,00 € 
112. Nadácia Ochranné krídla, Pomoc Košičanom s ŤZP, 2 005,50 € 
113. Parkour Škola, Pomôž nám postaviť jedinečnú halu pre Parkour a prirodzený pohyb!, 5 351 € 
114. Roman Lenčeš, Pomôž zdravotníkom na hornej Nitre!, 2 973,00 € 
115. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Pomôžme deťom zažiť silu 

tanca, 2 000,31 € 
116. Tomáš Ladňák, Pomôžme postaviť v Nižnej Slanej detské ihrisko, 645,00 € 
117. Edub, Poplach! Vírus v Nižných Domasedoch!, 2 360,00 € 
118. OZ Brak, Posledný Permoník, 4 529,00 € 
119. Curatorial Studies Institute, Potulná galéria – Blokáda extrémizmu, 3 519,50 € 
120. OZ Bašta Musica, Pouličná obrazová galéria Kremnica, 817,00 € 
121. Post Bellum, Pravdivá učebnica dejepisu – Slovenská republika, 9 429,00 € 
122. OZ Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári, Prešporský kalendár 2021, 4 295,00 € 
123. COOLTURNE o. z., Priestor, 3 384,00 € 
124. D.Orys, s.r.o., Princezné, 3 055,00 € 
125. Collegium Wartberg, Prometeus, 1 900,00 € 
126. Marián Pisarčík, Prvá grafická dielňa pre verejnosť na Orave, 3 481,00 € 
127. Miroslav Števík, Putovanie dejinami Spiša, 1 201,00 € 
128. Post Bellum, Puzzle pamäti – zažite históriu online, 8 576,00 € 
129. PRO, s. r. o., RIEŠENIA PRE LEPŠÍ SVET, 2 885,50 € 
130. Zuzana Samčíková, Roots & Shoots Slovakia: Edukačná sada Plantík, 886,00 € 
131. Základná škola, Kukučínova 480/6, Roots & Shoots Slovakia: Ekodetvani – kameňolom Ježová, 

120,00 € 
132. Monika Miháliková, Roots & Shoots: Poďme spolu na Zniev, 543,00 € 
133. Občianske združenie Phoenix – Phoenix Polgári Társulás, Rozprávka o pandémii, 3 950,00 € 
134. Branislav Bielik, Rozprávková kniha – Akin’s Adventures, 2 041,00 € 
135. Nikoleta Nagyová, Sexuálne vzdelávanie PRIRODZENE: webová stránka, 2 601,00 € 
136. Vydavateľstvo Premedia, Shooty: Roky Fica III., 9 894,00 € 
137. Peter Sit, Sitičova babka – kniha, 7 188,00 € 
138. Trnavská Trojruža, Slavjan, 3 674,00 € 
139. Boris Kršňák, Slovenské konceptuálne umenie, 3 340,00 € 
140. Webotomy s.r.o., Slušné správanie – V kúpeľni (nové leporelo pre deti), 3 757,00 € 
141. Klára Kusá, Som na hlavu. No a?, 2 570,00 € 
142. Divadlo iks, Spoločenská hra v iks dejstvách, 9 638,00 € 
143. Central European Institute of Asian Studies, Superveľmoc? Všetko čo potrebujete vedieť o 

súčasnej Číne, 4 783,00 € 
144. Waldemar Švábenský, Svet podľa Gabriela, 3 861,00 € 
145. Admiral Films, Šašo Vťipťapo – komiksová kniha, 2 927,00 € 
146. Evan Šanta, Test politickej gramotnosti, 70,00 € 
147. The AnyOne, The AnyOne: Debutový album, 1 809,00 € 
148. Zum production, s.r.o., Timo a hviezdna obloha, 2 165,00 € 
149. HADART Publishing, Tisovi poza chrbát, 5 664,00 € 
150. Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Úradnícky čin roka 2020: korona-špeciál, 3 107,00 € 
151. Utgardar, Utgard 2020, 1 483,00 € 
152. Katarína Garnett, V SÚLADE S PRÍRODOU – Permakultúra, Alternatívne staviteľstvo, 2 713,00 € 
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153. OZ Krásny Spiš, Viac/menej ne/vážne, 2 740,00 € 
154. OZ Krásny Spiš, Viac/menej ne/vážne 2, 2 715,00 € 
155. Marián Vojtko, VIRVAR – 2020, 2 580,00 € 
156. V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Vnímajkovia ožívajú v pesničkách, 5 384,50 € 
157. Radovan Sensel, Vydanie knihy pre deti „O vlkovi z vane“, 2 936,00 € 
158. Tomáš Ladňák, Zabezpečme ping-pongový stôl pre deti z Dobšinej, 946,00 € 
159. Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, Zachráňme Chamkovu 

stodolu – symbol Horehronia!, 8 059,89 € 
160. Ľupčianske Kovozávody, Zachráňme spoločne unikátny ŽERIAV Čiernohronskej lesnej železnice, 

3 625,00 € 
161. Matej Rabada, Zaži poctivú modrotlač, 3 250,00 € 
162. Michaela Krížová, Zero waste diár 2021, 4 440,00 € 
163. Občianske združenie HMOTA, zhmotni jarnú HMOTU, 2 596,50 € 
164. Eduard Gallo, Zomri Korona – rozšírenie hry Kauzy, 86 704,84 € 
165. Miro Žiarislav Švický, Žiarislav a Bytosti – CD OŽÍVAJÚ, 9 197,50 € 
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VI. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu 
nadácie 
 
Nadácia CpF v roku 2020 realizovala tieto verejnoprospešné aktivity: 
 
 

1) Otvorený grantový program Siemens  
 

Cieľom otvoreného programu je podporovať projekty verejnoprospešných inštitúcii alebo jednotlivcov v núdzi, 
ale aj podporovať rôznorodé kreatívne nápady a verejnoprospešné aktivity či ľudí v núdzi, ktoré prispejú k 
skvalitneniu života v komunite, vychádzajú z potrieb a záujmov jej obyvateľov a prinášajú im úžitok.  
 
Počet predložených žiadostí: 9 
Počet podporených projektov: 9 
Vyčlenená suma: 30 700,00 €  
 
Žiadosti o podporu bolo možné podávať počas celého roka, mohli byť podporené rôzne typy organizácií: 
občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby.  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:  
Ing. Vladimír Slezák, Siemens, s.r.o. 
Mgr. Monika Orbanová, Siemens, s.r.o. 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

P.č. 
Podporená 
organizácia/ 
fyzická osoba  

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 
sumy 

Anotácia k podporenému projektu 

1 
Občianska 
cykloiniciatíva 
Banská Bystrica 

Do práce na bicykli 
2020 

1 200,00 € 

Do práce na bicykli bola národná kampaň, ktorej hlavným cieľom bolo 
podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v 
mestách, zároveň vyzvať samosprávy na Slovensku. Chcú vytvárať 
kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať 
zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky 
pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli. Národné 
vyhodnotenie sa konalo 19. 10. 2020 online, kde bola zhodnotená 
kampaň na národnej úrovni a slávnostne vyhlásení víťazi v jednotlivých 
kategóriách v súlade so štatútom súťaže. Lokálne vyhodnotenia 
prebiehali v jednotlivých mestách individuálne počas mesiaca október 
až november, kde boli tak isto ocenení víťazi v jednotlivých 
kategóriách. Napriek obmedzeniam, ktoré tento rok platili, sa do 
kampane zapojilo 1012 zamestnávateľov z celého Slovenska. Finančný 
dar bol použitý na prípravu komunikačnej stratégie, propagáciu a 
technické zabezpečenie kampane.  

2 Andrea H. Pomoc pre Alexeja 5 000,00 € 

Cieľom finančnej podpory bolo zlepšiť zdravotný stav Alexeja F., ktorý 
trpí spinálnou muskulárnou atrofiou. Podporili sme jeho rehabilitáciu, 
kúpu masiek k neinvazívnej pľúcnej ventilácii a pomôcky pre 
polohovanie a stabilizovanie v sedacej, ležiacej a 
polohe na boku. 

3 
Nadácia matka-
dieťa 

Astraia 3 000,00 € 

V Nadácii Matka-dieťa zakúpili pre potreby liečebno-preventívnej 
starostlivosti na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK v Bratislave 
licenciu na software ASTRAIA Obstetrics. Ide o unikátny program 
potrebný pri UZV vyšetreniach, ktorý umožňuje včas rozlíšiť a 
predpovedať komplikácie pri rastovom vývoji plodu v maternici, 
prípadne pri rozdielnom raste plodov pri viacplodovej tehotnosti. 
Finančný dar bol použitý na kúpu prístroja Astraia Obstetrics.  

4 
Spolok 
hudobného 
folklóru 

Jubileum 
Bratislavskej 
regionálnej 
obchodnej a 

2 000,00 € 

Cieľom podporeného projektu je uskutočniť slávnostný koncert pri 
príležitosti 170. výročia Bratislavskej regionálnej obchodnej a 
priemyselnej komory. Bratislavská regionálna obchodná a priemyselná 
komora patrí medzi najstaršie v stredoeurópskom priestore. Súčasné 
vedenie plánovalo pri príležitosti jej 170. výročia vzniku pripomenúť 
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priemyselnej 
komory 

toto okrúhle a významné výročie, ale v nemenšej miere aj jej význam 
pre rozvoj podnikania vo sfére obchodu a priemyselného rozvoja 
najprv Uhorska, neskôr Československa i Slovenska. Preto okrem 
odbornej a slávnostnej konferencie, na ktorej odznejú odborné prejavy 
a iné dokumenty, je cieľom uskutočniť slávnostné podujatie. Finančné 
prostriedky budú použité na honoráre pre účinkujúcich. 

5 
Radoslav 
Macejka 

SYGA 2020 500,00 € 

Spoločnosť Siemens dlhodobo a strategicky pomáha talentovaným 
študentom. Prostredníctvom ocenenia Siemens Young Generation 
Award podporuje študentov stredných odborných škôl za projekty 
vyrobené zo Siemens modulov a motivuje mladých ľudí, aby uplatnili 
svoj talent a spojili teoretické vedomosti s potrebami praxe. Finančný 
dar 500 € bol určený pre študenta Radoslava Macejku, víťaza SYGA 
2020.  

6 
Nadácia 
PRAMEŇ 

Koncert „Večer 
ľudí dobrej vôle“ 

1 000,00 € 

Koncert „Večer ľudí dobrej vôle“ sa tento rok uskutočnil na 
poďakovanie tým, ktorí najviac pomohli pri zvládaní pandémie a na 
podporu tým, ktorí sú najviac postihnutí jej dôsledkami. Koncert sa 
výnimočne a symbolicky uskutočnil bez divákov, v majestátnom 
priestore Dómu svätého Martina v Bratislave a za účasti hviezd 
slovenského operného neba. Koncert v premiére odvysielala RTVS na 
Dvojke v sobotu 4. júla 2020. Na koncerte vystúpili sólisti Opery SND, 
Eva Hornyaková, Pavol Remenár, spolu s dnes svetovo najžiadanejším 
slovenským tenoristom Pavlom Bršlíkom. Hviezdnu zostavu doplnili 
klavirista Robert Pechanec, Danubius Octet Singers a Božidara 
Turzonovová s Alenou Heribanovou. Nad koncertom prevzali záštitu 
Ján Figeľ a Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup 
metropolita. Finančný dar bol použitý na vystúpenie Evy Hornyakovej. 

7 
Združenie 
Maxa 
Reinhardta 

Detská univerzita 
Komenského 2020 
– live online 
štúdium 

10 000,00 
€ 

Divadlo Aréna, združenia Maxa Reinhardta a Univerzita Komenského 
každoročne organizujú Detskú Univerzitu Komenského. Tento rok bolo 
potrebné pristúpiť z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19 k určitým 
zmenám pri realizácii. Štúdium prebiehalo počas letných mesiacov 
formou live online štúdia. Spolu odznelo 9 prednášok a live streaming 
prebiehal cez youtube kanál. Detská Univerzita Komenského bola 
určená pre deti od 9 do 14 rokov a bola bezplatná. Finančný dar bol 
použitý na organizačné a technické zabezpečenie, animátorov 
workshopov, televízny a rádio spot a jeho výrobu.  

8 
Prof. MUDr. 
Rudolf Hyrdel, 
CSc. 

Zakúpenie 
inštrumentačného 
a ochranného 
materiálu  

2 000,00 € 

Vďaka projektu bol zakúpený medicínsky a ochranný materiál pre 
gastroenterologickú ambulanciu, ktorá vykonáva všetky základné 
endoskopické ošetrenia. Špeciálne pomôcky na zastavenie krvácania, 
odstraňovanie polypov sa používajú veľmi často, preto je nutné ich 
neustále kupovať. Zároveň, situáciu sťažila pandémia Covidu-19, na 
ktorú sa oddelenie taktiež muselo vybaviť ochrannými pomôckami a 
ďalším materiálom. Finančný dar bol použitý na zakúpenie 
inštrumentačných a ochranných medicínskych pomôcok.  

9 BENETRIX, n. o. Dezinfekčná brána 6 000,00 € 

Projekt bol zameraný na nákup dezinfekčnej brány, hlavne kvôli 
ochrane zdravia prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov, 
nakoľko ochorenie COVID-19 je veľmi rozšírené a zasiahlo aj 
zariadenie. Projekt sa podarilo úspešne zrealizovať a dezinfekčnú 
bránu od spoločnosti 3MON, s.r.o. obstarať, čo má vplyv aj na ochranu 
životného prostredia, nakoľko umožňuje rovnomerné dávkovanie 
dezinfekčného prostriedku a v niektorých prípadoch aj zníženie 
infekčného odpadu. Veľkou výhodou dezinfekčnej brány je jej 
bezbariérový stav. Ohlas bol veľmi dobrý hlavne u zamestnancov a 
záchranárov. Finančný dar bol použitý na zakúpenie dezinfekčnej 
brány.  

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora 
zdravia; podpora vzdelávania; ochrana životného prostredia; zachovanie a rozvoj kultúrnych hodnôt.  
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2) Podporená verejnoprospešná aktivita z príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane (2 % z dane) 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: podpora vzdelávania.  
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 

P.č. 
Podporená 
organizácia/ fyzická 
osoba  

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

1 
Slovenská nadácia 
pre UNICEF 

My sme Unicef 4 550,00 € 

Systematické vzdelávanie mladých ľudí o témach globálneho 
a rozvojového vzdelávania aj v čase potenciálnych dištančných 
foriem vzdelávania a rozvíjanie vedomostí a zručností mladých 
ľudí. Snahou Slovenskej nadácie pre UNICEF je, aby čo najviac 
aktivít pre mladých ľudí bolo tvorených mladými ľuďmi (peer to 
peer level) a mohli povedať, že na Slovensku „UNICEF sme my“. 
Mladí ľudia tak získajú nielen praktickú skúsenosť práce 
v medzinárodnej organizácii, ale budú lepšie pripravení aj pre 
prácu v zamestnaní.  
Špecifické ciele projektu: 

1. Uľahčiť vzdelávanie o témach globálneho a rozvojového 
vzdelávania pre pedagógov cez video/audio produkciu, 
využiteľnú aj v čase online vzdelávania, 

2. Zapojiť mladých ľudí do tvorby obsahu video/audio 
produkcie, ako aj kampaní UNICEF a rozvíjať tak ich zručnosti 
a praktické skúsenosti cez aktivity Klubu Junior 
Ambasádorov UNICEF.  

 
 

3) LOTKA Slovensko 
 
Nadácia Centra pre filantropiu je zakladajúci člen združenia s názvom: LOTKA Slovensko. Zakladajúcimi členmi 
sú tiež: Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Ekopolis, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Nadácia 
Rafael a Nadácia Pontis. Predmetom vzniku združenia je prevádzkovanie charitatívnej lotérie. V roku 2020 sme 
pripravili inštitucionálny model fungovania združenia, pre podmienky prevádzkovania charitatívnej lotérie na 
Slovensku.  
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VI. Crowdfundingová platforma StartLab 
 

Crowdfundingová platforma StartLab vznikla v marci 2015. StartLab ponúka unikátny priestor na alternatívne 
získavanie financií pre rôzne typy verejnoprospešných projektov a aktivít.  
Ide o svieži koncept otvorený mladým kreatívcom, dizajnérom, umelcom, aktívnym občanom, neziskovým 
organizáciám, startupistom, ktorí v online priestore prezentujú svoje projekty prostredníctvom tzv. kampaní. 
Každá kampaň prechádza schvaľovacím procesom, pričom podmienkou schválenia je, aby projekt napĺňal 
verejnoprospešný charakter alebo pomáhal budovať a rozvíjať hodnoty, ktoré sú v súlade s hodnotami NCpF. 
Autorom kampane môže byť ako nezisková organizácia, tak aj fyzická alebo právnická osoba. 
 
Každá crowdfundingová kampaň má na platforme samostatný profil. Tu sa verejnosť dozvedá o projekte, na 
ktorý predkladateľ získava prostriedky. Súčasťou je fotogaléria, propagačné video, grafika či informácie o 
projektovom tíme. Verejnosť má možnosť k jednotlivým kampaniam pridávať komentáre, zanechať súkromnú 
správu pre autora projektu, zdieľať kampaň na sociálnych sieťach. 
Crowdfundingové kampane majú obmedzenú dĺžku trvania (zvyčajne 30 – 40 dní), ktorú si volí autor projektu. 
 
V rámci projektového formulára autor stanovuje minimálnu výšku financií, ktoré na realizáciu projektu 
potrebuje. Aby bola kampaň úspešná, autor musí sám svoj projekt medializovať, propagovať, prezentovať v 
relatívne krátkom čase natoľko, aby získal dostatok financií, a teda bol schopný svoj zámer realizovať. 
 
Cieľová suma môže byť v rámci kampane prekročená, v niektorých prípadoch aj niekoľkonásobne, t. j. 
predkladateľ získal viac prostriedkov, svoj projekt môže realizovať kvalitnejšie, rozšíriť ho, zdokonaliť. 
Autor kampane má pri spúšťaní svojej crowdfundingovej kampane možnosť výberu medzi 2 typmi získavania 
financií: 

• fixné financovanie: v prípade, že sa kampaň nenaplní, predkladateľ nezíska žiadne zdroje a nie je 
povinný projekt realizovať, jednotlivé dary ostávajú prispievateľom. V prípade, že kampaň v určenom 
termíne nedosiahne cieľovú sumu, autor svoj projekt nerealizuje a finančné dary dovtedy prijaté sú 
vrátené podporovateľom naspäť.  

• flexibilné financovanie: všetky dary získané počas kampane budú predkladateľovi vyplatené aj v 
prípade, že sa kampaň nenaplní (zaväzuje sa však projekt realizovať za akýchkoľvek podmienok). 

 
V roku 2020 sme vyvinuli a spustili novú verziu platformy, v rámci ktorej sme: 

- zmenili spôsob vytvárania kampane vrátane pridania nových funkcionalít, 
- vymenili editačný systém na vytvárania popisu projektu, 
- zjednodušili spôsob podpory kampaní vrátanie pridania nových funkcionalít, 
- zmenili dizajn platformy a všetkých jej grafických prvkov, 
- aktualizovali a pridali automaticky odosielané emaily, 
- aktualizovali právny rámec fungovania platformy a naň nadväzujúce dokumenty. 

 
Práce na novej verzii platformy pozostávali z nasledovných fáz: 

1. analytická časť: UX audit, UX testing, dotazníkový prieskum, 
2. tvorba grafického návrhu: Wireframes a tvorba finálneho UI; UX testovanie finálneho UI, 
3. vývoj a programovanie. 

 
V nadväznosti na vývoj novej verzie platformy sme pripravili a spustili viaceré marketingové aktivity s cieľom 
motivovať verejnosť k vytvoreniu vlastnej kampane na financovanie svojich verejnoprospešných projektov. 
 
StartLab v roku 2020: 

• Počas roku 2020 bolo na StartLabe zverejnených 213 verejnoprospešných projektov, z čoho 165 
kampaní bolo úspešných (naplnili cieľovú sumu v stanovenom čase alebo využili flexibilný model 
financovania) 

• Celková podpora projektov dosiahla 769 142 € od 25 496 podporovateľov 
• 203 kampaní bolo financovaných fixným financovaním a 10 flexibilným 
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• 48 kampaní bolo neúspešných a potrebnú minimálnu sumu pre realizáciu projektu v stanovenom čase 
nezískali 

• 4 projekty získali matchingovú podporu od Nadácie Volkswagen Slovakia vo výške 6 000 eur a 1 projekt 
získal matchingovú podporu 500 eur od spoločnosti BOZPO, s.r.o. 

 
Vývoj StartLabu v priebehu rokov: 
 

Rok 
Počet všetkých 
zverejnených kampaní 

Počet 
podporovateľov 
spolu 

Priemerná 
darovaná suma 

Získaná suma bez 
matchingu 

Získaná suma 
s matchingom 

2015 19 2 335 24,40 € 56 038 € 64 038 € 

2016 33 2 108 32,27 € 68 595,94 € 79 399 € 

2017 97 11 797 29,83 € 354 580,23 € 372 924 € 

2018 121 16 024 28,20 € 466 456,62 € 470 965,62 € 

2019 177 25 126 35,56 € 781 859 € 784 356 € 

2020 213 25 496 32,96 € 769 142 € 775 642 € 

Spolu: 660 57 760  2 496 672 € 2 547 325 € 

 
Matching 
Na crowdfundingovej platforme je možné pre svoj projekt získať tzv. matching. 
Ide o unikátnu formu podpory vybraných projektov zo strany väčších podporovateľov, ktorými môžu byť 
nadácie, firmy, samospráva, ale aj jednotlivci. Matching potom znamená, že každý príspevok, ktorým darca 
podporí projekt, matchingový partner znásobí až do výšky vopred dohodnutej sumy. 
 
V roku 2020 Nadácia Volkswagen Slovakia matchingom podporila tieto projekty: 
 

P.č. Autor/ Názov výzvy 
Cieľová 
suma 

Podpora od 
jednotlivcov 

Matching Získané spolu 

1 Letná akadémia 2 100 € 854 € 1 500 € 2 354 € 

2 
Aby žiadne dieťa nebolo „AUT“: 
prispej na krúžok a vzdelávanie 

3 556 € 2 056 € 1 500 € 4 011 € 

3 Pomoc Košičanom s ŤZP 3 500 € 2 006 € 1 500 € 3 506 € 

4 
REHABILITAČNÉ CENTRUM PRE 
MALÝCH SUPERHRDINOV 

4 800 € 0 € 1 500 € 1 500 € 

 
 
V roku 2020 spoločnosť BOZPO, s.r.o. matchingom podporila tento projekt: 
 

P.č. Autor/ Názov výzvy 
Cieľová 
suma 

Podpora od 
jednotlivcov 

Matching Získané spolu 

1 KRÍZOVÁ-KRÍŽOVÁ CESTA 2 400 € 2 064 € 500 € 2 564 € 

 
 
Sprostredkovaná pomoc pre verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

Názov prijímateľa Názov kampane 
Získaná 
suma 

Preposlaná 
suma po 
odrátaní 
poplatkov 

Popis projektu 

WWF Slovensko 

#venovanezajtrajsku 
FOTOPASCE NA 
OCHRANU VLKA 
DRAVÉHO 

4 808,00 €  4 422,79 € 
Nákup fotopascí na ochranu vlka 
dravého 

Zum production, {z}matky zmätky 1 623,00 €  1 493,62 € Podpora vydania knihy básní 
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s.r.o. 

Terézia Rončáková 
111 najčastejších 
jazykových chýb 

1 428,00 €  1 313,36 € Podpora vydania jazykovednej príručky 

Marek Chmelik 

3D tlačené štíty pre 
zdravotníckych 
pracovníkov PO a KE 
kraja 

2 236,00 €  2 063,26 € 
Podpora výroby a tlače ochranných 
štítov na 3D tlačiarňach 

Michaela Saleh 

Aby žiadne dieťa 
nebolo „AUT“: prispej 
na krúžok a 
vzdelávanie 

2 511,00 €  2 314,70 € 
Vzdelávanie fitness trénerov pre 
trénovanie detí s poruchami autistického 
spektra 

Vydavateľstvo 
Premedia 

Ako skapal tatranský 
tiger 

7 473,00 €  6 877,14 € 
Podpora vydania knihy slovenskej 
ekonomickej histórie 

Fortuan o. z. Album kapely Fortuan 800,00 €  735,43 € 
Pomoc s financovaním vydania 
debutového albumu Flavours slovenskej 
kapely Fortuan. 

Cube visuals s.r.o. 
Áno a tak ďalej -
svadobná kniha 

4 467,00 €  4 107,34 € 
Podpora vydania svadobnej knihy bez 
klišé fráz, plnej ľudskosti, humoru a 
autorských ilustrácií. 

Banícke bratstvo 
HERRENGRUND 

Aušusnícke služby 1 819,00 €  1 688,24 € 
Výroba kópií historických baníckych 
uniforiem 

Ensemble Spectrum 
Avantgarda’60 – CD 
komorného súboru 
Ensemble Spectrum 

2 406,04 €  2 219,17 € 
Podpora vydania CD s názvom 
„Avantgarda´60“ komorného súboru 
Ensemble Spectrum na Slovensku. 

APART o. z. Bez súhlasu.txt 5 848,00 €  5 368,35 € 
Podpora vydania knihy o rodovej 
rovnosti 

HORSKÉ 
SPOLOČENSTVO, 
občianske združenie 

Bežkárske trate na 
Čertovici 

19 851,22 €  18 288,02 € 
Nákup stroja na úpravu bežkárskych tratí 
v Nízkych Tatrách 

KK Bagala, s.r.o. 
Boris Farkaš číta 
Václava Pankovčína 

7 181,00 €  6 615,16 € 
Podporte vydanie humoristických 
audiopoviedok „Marakéš. Šicke me 
naše!“ 

Asociácia Bratislava v 
pohybe o. z. 

Bratislava v pohybe 
2020 

4 501,00 €  4 148,10 € Organizácia tanečného festivalu 

Róbert Blaško 
Brian Bajak: EP 
Interstellar 

1 318,00 €  1 214,26 € 
Podpora produkcie prvého sólového EP 
gitaristu Briana Bajaka 

Meda Studio 
Brlôžky – veselá 
obrázková kniha pre 
deti a ich rodičov 

7 316,00 €  6 732,75 € Podpora vydania knihy pre deti 

Bukowski bar 
Bukowski bar vydáva 
knihu s receptmi 
nápojov a príbehmi 

3 509,00 €  3 229,93 € Podpora vydania knihy receptov 

Informačné centrum 
Spoločenstva pri 
Dóme sv. Martina 

CD Martindom 
Worship 

5 764,50 €  5 309,66 € Podpora vydania worshipových piesní 

Triple five roasters 
s.r.o. 

Cesta za lepšou kávou 4 006,00 €  3 672,66 € 
Podpora lokálnych farmárov – 
pestovateľov kávy 

Čarovar s.r.o. 
Čarovar - 
vegetariánska 
kuchárka zo Zaježovej 

7 039,00 €  6 484,33 € 
Podpora vydania vegetariánskej 
kuchárky zo Zaježovej 

Smart Guys s.r.o. 
Čviríkov prvý let – 
knižka pre deti 

6 903,00 €  6 361,44 € Podpora vydania knihy pre deti 

NIKOLKA o. z. 

Denné centrum 
Nikolka pre deti so 
zdravotným 
znevýhodnením 

4 896,50 €  4 512,70 € 
Podpora dobudovania Denného centra 
pre hendikepované detičky v Seredi 

Selves, s.r.o. 
Detská knižka o našich 
rodičovských obavách 

3 898,00 €  3 582,33 € 
Podpora vydania knihy pre deti a ich 
rodičov 
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a dôvere k dieťaťu 

Občianske združenie 
SaUvedom 

Dobime spolu Zemi 
baterky 

3 360,50 €  3 088,63 € 
Podpora rozvoja komunitného centra v 
Trnave Baterkáreň 

Šárka Nohelová Dokument Moja voľba 5 335,00 €  4 903,70 € 
Podpora financovania dokumentu o 
reprodukčných právach 

Stanislav Ličko 
Dračie Karty – Tvoja 
Osobná Sila 

10 351,00 €  9 537,95 € 
Podpora vydania spoločenskej hry na 
rozvoj duševného zdravia 

Erik Žigmund 
ERØ /debutový album/ 
UTÓPIA 

3 050,00 €  2 799,54 € 
Podpora vydania CD hudobníka Erika 
Žigmunda 

Dr. Horák s.r.o. 
Exkluzívne texty o 
knihách a hudbe 

3 615,00 €  3 328,72 € 
Podpora vydania knihy o publicistickej 
tvorbe Pavla Maloviča 

OZ Face2bass klub FEST ART 560,00 €  514,22 € 
Podpora realizácie kultúrno-umeleckého 
festivalu Fest Art 

Univerzita vedomého 
života 

Festival Poznania 
Univerzity vedomého 
života 2020 

642,00 €  590,81 € 
Podpora organizácie V. ročníka Festivalu 
Poznania 

Diera do sveta 
Finita la komédia 
(audiokniha) 

1 223,00 €  1 126,18 € 
Podpora vydania audioknihy scenáristu, 
režiséra J. Mikuša, herca S. Štofčíka 

Viac Kultúry Fokus – Pokus 20.20 3 175,50 €  2 918,30 € Podpora realizácie divadelného festivalu  

Film Expanded 
FREM – REQIUEM ZA 
HOMO SAPIENS 

3 057,00 €  2 809,05 € 
Podpora produkcie dokumentárneho 
film o umelej inteligencii 

Juraj Mesík 
Generácia apokalypsy: 
život, na ktorý sme 
naše deti nepripravili 

3 860,50 €  3 553,99 € 
Podpora vydania knihy „globálnych 
katastrof“ 

Mládežnícka 
organizácia Plusko 

Herník – zážitkové hry 4 173,00 €  3 843,54 € Podpora vydania knihy zážitkových hier 

OZ Budúcnosť pre 
minulosť 

HistoryLab – 
budúcnosť pre 
minulosť 

7 129,00 €  6 578,96 € 
Podpora vydávania podcastov 
HistoryWeb 

Werkstatt Lab s.r.o. 
Hlbina – kartová hra 
pre sebareflexiu a 
hlbšie rozhovory 

10 331,00 €  9 502,89 € 
Podpora vydania spoločenskej hry na 
rozvoj duševného zdravia 

Slavomír Slavio Môc Chuť snov 1 128,00 €  1 036,18 € Podpora vydania beletristickej knihy 

Peter Kotrha 
CHVM: film 40 rokov v 
podzemí / Nové CD 
Chliev 

7 045,00 €  6 490,76 € 
Podpora produkcie dokumentárneho 
filmu o undergroundovej skupine Chór 
vážskych muzikantov 

OZ To je život 
Izabelkine 
dobrodružstvá 

5 389,50 €  4 977,43 € 
Podpora vydania knihy pre deti na 
pomoc deťom so zdravotným 
znevýhodnením 

Snowball s.r.o. Ja som Milan 3 249,00 €  2 990,55 € 
Podpora vydania knihy pre deti o 
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi 

ahaslovakia s.r.o. JAŠO NA JARMOKU 6 354,00 €  5 845,43 € 
Podpora vydania knihy pre deti o 
tradičných remeslách 

BRaK 
Jeden deň v živote 
Marlona Zajda 

5 706,00 €  5 243,52 € 
Podpora vydania knihy o tolerancii pre 
deti 

Koinonia Ján Krstiteľ 
– Vyšný Klátov 

K:MUSIC – nové CD 
Dôverujem ti 

5 598,00 €  5 152,98 € 
Podpora vydania hudobného albumu 
katolíckej komunity Koinonia Ján Krstiteľ 

Mad Coffee s.r.o. 
KAVIAREŇ MAD DROP 
– ZALOŽME KÁVOVÚ 
KULTÚRU 

7 144,50 €  6 574,87 € 
Podpora organizácie workshopov, 
ochutnávok a majstrovstiev v príprave 
kávy  

Veronika Šurinová 
Každý krok je môj 
príbeh 

4 609,00 €  4 242,01 € 
Podpora vydania knihy spomienok na 
detstvo 

Kristína Kačaljaková Kde toľko trčíš?!? 3 731,50 €  3 431,67 € 
Podpora vydania komiksu pre deti o 
práci s emóciami 

PODZÁMOK 
Keď Mária bola malá – 
detský gospelový 
muzikál 

2 288,00 €  2 107,46 € 
Podpora vydania hudobného CD 
detského gospelového muzikálu  

Mareena Keď vyrastiem, budem 3 017,00 €  2 772,94 € Podpora vydania knihy pre deti 
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o rozmanitosti 

Ján Kurinec Klikal som a čítal som 6 645,00 €  6 129,30 € 
Podpora vydania knihy pre deti o 
kritickom myslení 

Martin Lukačišin 
Kniha „Presahy: Od 
matematiky k 
diplomacii“ 

1 849,50 €  1 706,73 € 
Podpora vydania knihy životopisných 
rozhovorov s Jozefom Draveckým 

Prvá Slovenská 
dizajnová s.r.o. 

Kniha 53 pokusov, ako 
byť lepší 

12 397,10 €  11 399,09 € 
Podpora vydania knihy o osobnostnom 
rozvoji 

Efektívne rodičovstvo 
Kniha Ako prežiť 
rodičovstvo 

16 408,50 €  15 128,51 € Podpora vydania knihy o rodičovstve 

Travelistan.sk, s.r.o. 
Kniha Beringov prieliv 
– Cesta prvých ľudí 

5 243,00 €  4 820,58 € 
Podpora vydania knihy o unikátnej 
slovenskej expedícii krížom cez Beringov 
prieliv 

OZ Čarovné kone Kniha Čarovné kone 2 566,50 €  2 365,99 € Podpora vydania knihy o koňoch 

Viera Múdra Kniha KLÍČKOVANIE 5 102,00 €  4 693,57 € Podpora vydania knihy o klíčkovaní 

Andrej Tichý 
Kniha Kuriatko 
Spinkáčik a snehuliak 

1 646,00 €  1 523,65 € 
Podpora vydania beletristickej knihy pre 
deti 

Round Square, s.r.o. Kniha Lóža temnoty 5 506,50 €  5 078,25 € Podpora vydania beletristickej knihy 

Rastislav Kachnič 
Kniha o alternatívnych 
videoklipoch prvej 
polovice 90. rokov 

1 276,00 €  1 172,34 € 
Podpora vydania knihy o alternatívnej 
hudbe prvej polovice 90. rokov 

Stanislav Ličko 
Kniha Pravda 
o mužoch 

4 047,00 €  3 726,82 € 
Podpora vydania knihy o živote 
v partnerstve 

OZ Dúholie 
Kniha S DEŤMI V KOLE 
ROKA 

5 461,00 €  5 034,55 € 
Podpora vydania knihy pre deti a ich 
rodičov 

Darček-prekvapenie 
s.r.o. 

Kniha ŠKOLA 
PRÍRODNÝCH ZÁHRAD 

6 098,50 €  5 620,56 € 
Podpora vydania knihy o prírodných 
záhradách 

Alexandra Vrábelová Kniha Tajomstvo Opery 1 554,00 €  1 429,88 € Podpora vydania beletristickej knihy 

Andrej Csino 
Knižný román Tance 
zabudnutých 

2 667,00 €  2 452,12 € Podpora vydania beletristickej knihy 

Branislav Kovár 
Kolapsy starovekých a 
stredovekých civilizácií 

4 679,00 €  4 304,81 € 
Podpora vydania knihy o svetovo 
významných, historických kolapsoch 

Kamil Kovács Komárňanská stovka 3 109,50 €  2 859,95 € Programovanie aplikácie pre cyklistov 

Bebrava n. o. 
Krajšia knižnica 
v Timoradzi 

522,00 €  490,91 € 
Podpora obnovy obecnej knižnice v 
Timoradzi 

Jaroslav Michalec 
KRÍZOVÁ-KRÍŽOVÁ 
CESTA 

2 063,50 €  1 905,46 € 

Podpora knižného vydania autentického 
denníka Jaroslava Michalca, diaľkového 
turistu putujúceho z Novej Sedlice do 
Devína aj po známej Ceste SN 

Presahy, o. z. 
Kúrenie pre Lýceum 
v Modre 

6 515,00 €  5 999,55 € 
Podpora rekonštrukcie budovy 
kultúrneho centra Lýceum v Modre 

Jakub Betinský Kvantum ideí (podcast) 2 216,00 €  2 035,41 € 
Podpora produkcie filozofického 
podcastu 

Petronela Boleková 
Kváskuj so mnou 
NELKAFOOD 

15 176,00 €  13 983,07 € Podpora vydania knihy o kváskovaní 

Filmový klub Bytča 
Ladovňa – nový 
kultúrny priestor 

8 599,00 €  7 912,07 € 
Podpora rekonštrukcie kultúrneho 
centra Ladovňa 

Michala Koniarová 
LÁSKA JE POLIEVKA A 
JA SOM VIDLIČKA 

3 120,00 €  2 881,01 € 
Podpora vydania knihy zo života a práce 
vzťahovej poradkyne 

ICHTYS, o. z. Letná akadémia 1 177,00 €  1 085,87 € 
Podpora realizácie letnej školy pre deti 
zo sociálne slabších rodín postihnutých 
pandémiou 

Roman Samotný 
LGBTI online magazín 
Queerslovakia.sk 

2 210,00 €  2 033,61 € 
Podpora tvorby obsahu a vizuálu 
internetového magazínu pre LGBTI ľudí  

Zuzana Matúšová 
Girgošková 

Lifestart 7 277,50 €  6 692,53 € 
Podpora rekonštrukcie priestorov pre 
inovatívne vzdelávanie 

Divadlo Nomantinels 
Loading: love – výstava 
o minulosti teplej 

4 130,00 €  3 794,64 € 
Podpora realizácie výstavy Queer 
memory – dejiny, o ktorých učebnice 
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komunity mlčia 

Severanka 
LOKÁLIK | Prvý 
komplexný bezobalový 
obchod na Orave 

5 369,00 €  4 947,28 € Podpora bezobalovej predajne potravín 

Peter Wetzler Lokálne po Slovensku 1 171,00 €  1 079,94 € 
Programovanie aplikácie lokálnych 
producentov potravín 

Iris Kopcsayová 
ĽUDIA POTREBUJÚ 
ROZUM, ROZUM 
POTREBUJE VÁS 

3 860,00 €  3 550,55 € 
Podpora vydania literárneho časopisu 
Rozum 

Petra Siažiková Mačkovtáky – kniha 4 520,50 €  4 166,33 € 
Podpora vydania knihy pre deti 
o zvieratách 

Matje! s.r.o. 
Malá Hviezda – komiks 
pre všetky deti, ktoré 
sa niekedy báli 

2 498,00 €  2 295,45 € Podpora vydania knihy pre deti 

Jozef Šteffek 
Malinovčania, 
opravme si naše 
ihrisko 

4 722,00 €  4 359,39 € 
Rekonštrukcia športového ihriska 
v Malinove 

Žaneta Morovská Manifest mladej ženy 6 358,00 €  5 845,82 € 
Podpora vydania knihy o rodovej 
rovnosti 

Michal Bilišňanský Marinatips app 2 816,00 €  2 588,52 € 
Programovanie mobilného online 
jachtárskeho sprievodcu 

Erika Jarkovská MARY Z GENESEE 1 065,00 €  979,45 € 
Podpora vydania historického románu 
inšpirovaného životným osudom 
skutočnej Mary Jemisonovej 

WISTERIA BOOKS 
s.r.o. 

Mengeleho dievča 3 070,50 €  2 825,74 € 
Podpora vydania audioknihy – 
skutočného príbehu pani Violy Stern 
Fischerovej 

OZ Kilometre v 
pohybe 

Mikroregión Horná 
Lehota-Krpáčovo 

3 255,50 €  2 995,40 € 
Rekonštrukcia oddychovo-
spoločenského areálu Horná Lehota- 
Krpáčovo 

Staviarsky production 
s.r.o. 

Milka a Milko, detská 
knižka o palacinkách, 
rodine a láske v nej 

3 555,50 €  3 265,71 € 
Podpora vydania knihy pre deti a ich 
rodičov 

Transparency 
International 
Slovensko 

Moc korupcie 9 994,50 €  9 225,20 € 
Podpora vydania knihy o histórii 
korupcie na Slovensku 

Katarína Spišáková MYSLI 650,00 €  599,65 € 
Podpora vydania príručky kritického 
myslenia od študentky pre študentov 

Boris Dzíbela Na Liberte po Balkáne 2 474,00 €  2 278,86 € 
Podpora produkcie dokumentárneho 
filmu o Balkáne 

Centrum 
environmentálnej a 
etickej výchovy Živica 

Na život a na smrť – 
poďme sa rozprávať o 
smrti 

2 706,00 €  2 491,38 € 
Podpora produkcie podcastov – 
rozhovorov o smrti 

Ján Kurinec 
Najznámejšie 
experimenty vo fyzike 

17 313,00 €  15 930,47 € Podpora vydania knihy pre deti o fyzike 

Jaroslav Beliš 
Nástenný kalendár 
Landart 

3 654,00 €  3 361,95 € Podpora vydania kalendára fotografií 

Miroslava 
Vizičkaničová 

Nebo je naše srdce 3 108,90 €  2 863,70 € 
Podpora vydania knihy ako svedectva 
skutočného príbehu jednej obyčajnej a 
neobyčajnej rodiny 

Michal Goňa 
Nové priestory 
Kulturák klubu 

2 603,50 €  2 394,00 € Podpora rekonštrukcie Kulturák klubu 

Principes Musica o. z. Novoročný koncert 1 102,00 €  1 017,16 € Podpora produkcie hudobného koncertu 

Slovenská katolícka 
charita 

Nový kreatívny projekt 
SVET BEZ „INÝCH“ 

2 229,00 €  2 053,94 € 

Podpora vydania publikácie autorských 
obrázkov na tému migračných mýtov od 
Slovenskej katolíckej charity v spolupráci 
s výtvarníčkou Luciou Doms 

Spoločnosť Mariána O chlapcovi, ktorý 7 237,00 €  6 661,90 € Podpora vydania rukopisu nôt Mariána 
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Vargu krotil čertov a našiel 
krásu 

Vargu spolu s jeho ďalšími detskými 
skladbami vo forme bohato 
ilustrovaného zošita s príbehmi i s 
audionahrávkou skladieb v podaní 
klaviristu Ivana Šillera. 

OZ Akoles 
O.Z. AkoLes – domov 
pre LK Gaštanko a 
Lipovú školu 

2 269,50 €  2 090,48 € 
Rekonštrukcia zázemia pre organizáciu 
uceleného programu vzdelávania pre 
deti v predškolskom a školskom veku  

Lukáš Harvánek 
OBNOVME REMESLÁ 
NA ÚBOČÍ BESKÝD 

1 011,00 €  929,23 € 
Rekonštrukcia pôvodného domu pre 
organizáciu remeselných workshopov 

Peter Štofik 

Ochranné štíty pre 
zdravotníkov z 
Východoslovenského 
kraja 

730,00 €  670,35 € 
Podpora výroby a tlače ochranných 
štítov na 3D tlačiarňach 

Michaela Dominová 
Omaľovánka 
slovenských tradičných 
ľudových krojov 3. diel 

1 864,00 €  1 730,55 € 
Podpora vydania tlače slovenských 
tradičných ľudových krojov 

Feeling, spol. s r. o. 
ORAVA – Panoráma 
ľudovej piesňovej a 
hudobnej kultúry 

6 828,50 €  6 295,78 € 
Podpora vydania albumu ORAVA z edície 
unikátneho projektu Panoráma ľudovej 
piesňovej a hudobnej kultúry 

OZ Kone ľuďom 
OZ Kone ľuďom – 
prístrešok pre kone 

 335,00 €  3 078,94 € 
Podpora vybudovania prístrešku pre 
kone 

KALAZANS – 
Združenie detí a 
mládeže 

Pesničkové CD pátra 
Jána Hríba: Hríbik 
deťom 

4 359,00 €  4 022,34 € 
Podpora vydania hudobného CD pátra 
Jána Hríba 

KALAZANS – 
Združenie detí a 
mládeže 

Piarmusic CD 2: 
Nebojím sa byť slabý 

6 301,00 €  5 805,79 € 
Podpora vydania hudobného albumu 
zoskupenia Piarmusic 

Divadlo ZáBaVKa Piesne z divadla 2 2 304,00 €  2 121,32 € 
Podpora vydania hudobného albumu 
divadla ZáBaVKa 

Romana Peťkovská 
Podpor umenie vo 
forme Art Up časopisu 

711,50 €  654,35 € 
Podpora vydania umeleckého časopisu 
Art Up 

Adrián Krišák 
Pokračovanie knižnej 
série pre kávomilcov 
Need for Espresso 

1 743,00 €  1 601,13 € Podpora vydania knihy o kultúre kávy 

Nadácia Ochranné 
krídla 

Pomoc Košičanom 
s ŤZP 

2 005,50 €  1 841,96 € 

Zabezpečenie odborného poradenstva, 
ušitie rúšok a nákup potravín a liekov 
minimálne pre 100 klientov s ŤZP v prvej 
vlne koronakrízy 

Parkour škola 

Pomôž nám postaviť 
jedinečnú halu pre 
Parkour a prirodzený 
pohyb! 

5 351,00 €  4 917,73 € 
Podpora stavby prvej parkourovej haly v 
Bratislave 

Roman Lenčeš 
Pomôž zdravotníkom 
na hornej Nitre! 

2 973,00 €  2 736,95 € 
Podpora výroby a tlače ochranných 
štítov na 3D tlačiarňach 

Spoločnosť priateľov 
detí z detských 
domovov Úsmev ako 
dar 

Pomôžme deťom zažiť 
silu tanca 

2 000,31 €  1 849,48 € 
Podpora organizácie letnej tanečnej 
školy pre deti z Centier pre deti a rodiny 

Tomáš Ladňák 
Pomôžme postaviť v 
Nižnej Slanej detské 
ihrisko 

645,00 €  593,27 € 
Podpora stavby detského ihriska v Nižnej 
Slatine 

edub 
Poplach! Vírus v 
Nižných Domasedoch! 

2 360,00 €  2 165,29 € 
Podpora vydania stolovej hry zameranej 
na rozvoj duševného zdravia v časoch 
pandémie 

OZ Brak Posledný Permoník 4 529,00 €  4 172,95 € 
Podpora vydania knihy pre deti z 
prostredia Kremnického podzemia 

Curatorial Studies Potulná galéria – 3 519,50 €  3 244,58 € Podpora realizácie pojazdnej galérie s 
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Institute Blokáda extrémizmu cieľom potláčania prejavov extrémizmu 

OZ Bašta Musica 
Pouličná obrazová 
galéria Kremnica 

817,00 €  754,18 € 
Podpora realizácie verejnej výstavy v 
Kremnici 

Post Bellum 
Pravdivá učebnica 
dejepisu – Slovenská 
republika 

9 429,00 €  8 681,35 € 
Podpora produkcie dokumentov 12 
pamätníkov kľúčových momentov 20. 
storočia na Slovensku 

Občianske združenie 
Bratislavské rožky – 
Pozsonyi Kifli Polgári  

Prešporský kalendár 
2021 

4 295,00 €  3 954,71 € Podpora vydania kalendára fotografií 

COOLTURNE o. z. Priestor 3 384,00 €  3 110,71 € 
Podpora realizácie trenčianskeho 
festivalu Priestor 

D.Orys, s.r.o. Princezné 3 055,00 €  2 815,55 € 
Podpora vydania knihy o životoch 
európskych aristokratiek 

Collegium Wartberg Prometeus 1 900,00 €  1 755,53 € 
Podpora vydania hudobného albumu 
Collegium Wartberg 

Marián Pisarčík 
Prvá grafická dielňa 
pre verejnosť na Orave 

3 481,00 €  3 202,64 € 

Podpora rekonštrukcie priestorov pre 
grafickú dielňu a organizáciu 
workshopov tradičných grafických 
techník 

Miroslav Števík 
Putovanie dejinami 
Spiša 

1 201,00 €  1 105,65 € Podpora vydania knihy o spišskej histórii 

Post Bellum 
Puzzle pamäti – zažite 
históriu online 

8 576,00 €  7 888,48 € 
Podpora programovanie online 
vzdelávacej platformy o spoznávaní 
modernej histórie formou zážitku 

PRO, s. r. o. 
RIEŠENIA PRE LEPŠÍ 
SVET 

2 885,50 €  2 654,24 € 
Podpora vydania knihy o klimatickej 
kríze a jej riešeniach 

Zuzana Samčíková 
Roots & Shoots 
Slovakia: Edukačná 
sada Plantík 

886,00 €  834,40 € 
Podpora výroby edukačnej sady pre deti 
so zdravotným a mentálnym 
znevýhodnením 

Základná škola, 
Kukučínova 480/6 

Roots & Shoots 
Slovakia: Ekodetvani – 
kameňolom Ježová 

120,00 €  112,81 € Podpora obnovy knižnice v Timoradzi 

Monika Miháliková 
Roots & Shoots: 
Poďme spolu na Zniev 

543,00 €  509,86 € 
Úprava turistického chodníka k hradu 
Zniev 

Občianske združenie 
Phoenix – Phoenix 
Polgári Társulás 

Rozprávka o pandémii 3 950,00 €  3 632,21 € 
Podpora vydania knihy pre deti o 
pandémii koronavírusu 

Branislav Bielik 
Rozprávková kniha 
Akin’s Adventures 

2 041,00 €  1 877,04 € 
Podpora vydania knihy pre deti o 
zvieratách 

Nikoleta Nagyová 
Sexuálne vzdelávanie 
PRIRODZENE: webová 
stránka 

2 601,00 €  2 388,67 € 
Podpora programovania online 
platformy o sexuálnom zdraví 

Vydavateľstvo 
Premedia 

Shooty: Roky Fica III. 9 894,00 €  9 106,89 € Podpora vydania knihy karikatúr 

Peter Sit Sitičova babka – kniha 7 188,00 €  6 611,44 € Podpora vydania knihy fotografií 

Trnavská Trojruža Slavjan 3 674,00 €  3 390,36 € 
Podpora vydania viacjazyčnej zbierky 
autorských básní a ilustrácií so 
slovanskou tematikou 

Boris Kršňák 
Slovenské 
konceptuálne umenie 

3 340,00 €  3 065,40 € 
Podpora vydania knihy o slovenskom 
konceptuálnom umení 

Webotomy s.r.o. 
Slušné správanie - 
V kúpeľni (nové 
leporelo pre deti) 

3 757,00 €  3 459,54 € Podpora vydania detského leporela 

Klára Kusá Som na hlavu. No a? 2 570,00 €  2 365,19 € 
Podpora vydania knihy o duševnom 
zdraví 

Divadlo iks 
Spoločenská hra v iks 
dejstvách 

9 638,00 €  8 865,36 € 
Podpora vydania stolovej spoločenskej 
hry o histórii slovenského divadla 

Central European Superveľmoc? Všetko 4 783,00 €  4 401,24 € Podpora vydania knihy o Číne a jej 
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Institute of Asian 
Studies 

čo potrebujete vedieť 
o súčasnej Číne 

vplyve 

Waldemar Švábenský Svet podľa Gabriela 3 861,00 €  3 553,96 € 
Podpora realizácie festivalu transrodovej 
kultúry, venovaný pamiatke tragicky 
zosnulého Gabriela Švábenského 

Admiral Films  
Šašo Vťipťapo - 
komiksová kniha 

2 927,00 €  2 691,50 € Podpora vydania komiksu pre deti 

Evan Šanta 
Test politickej 
gramotnosti 

70,00 €  64,51 € 
Programovanie webovej aplikácie na 
zvýšenie politickej gramotnosti 

The AnyOne 
The AnyOne: Debutový 
album 

1 809,00 €  1 673,42 € 
Podpora vydania hudobného albumu 
The AnyOne 

Zum production, 
s.r.o. 

Timo a hviezdna 
obloha 

2 165,00 €  1 997,49 € Podpora vydania knihy pre deti 

HADART Publishing Tisovi poza chrbát 5 664,00 €  5 209,51 € Podpora vydania knihy o Jozefovi Tisovi 

Inštitút pre dobre 
spravovanú 
spoločnosť 

Úradnícky čin roka 
2020: korona-špeciál 

3 107,00 €  2 861,43 € 
Podpora organizácie online podujatia – 
ocenenie úradníkov 

Utgardar Utgard 2020 1 483,00 €  1 363,25 € 
Podpora realizácie 6. ročníka festivalu 
včasného stredoveku 

Katarína Garnett 

V SÚLADE S PRÍRODOU 
– Permakultúra, 
Alternatívne 
staviteľstvo 

2 713,00 €  2 495,58 € 
Podpora vydania knihy pre ekologických 
pestovateľov 

OZ Krásny Spiš Viac/menej ne/vážne 2 740,00 €  2 523,95 € Podpora vydania knihy karikatúr 

OZ Krásny Spiš Viac/menej ne/vážne 2 2 715,00 €  2 494,99 € Podpora vydania knihy karikatúr 

Marián Vojtko VIRVAR – 2020 2 580,00 €  2 375,77 € Podpora hudobného albumu Virvar 

V.I.A.C. – Inštitút pre 
podporu a rozvoj 
mládeže 

Vnímajkovia ožívajú v 
pesničkách 

5 384,50 €  4 962,94 € 
Podpora vydania hudobného albumu pre 
deti 

Radovan Sensel 
Vydanie knihy pre deti 
„O vlkovi z vane“ 

2 936,00 €  2 701,67 € Podpora vydania knihy pre deti 

Tomáš Ladňák 
Zabezpečme ping-
pongový stôl pre deti z 
Dobšinej 

946,00 €  868,68 € 
Podpora športových aktivít pre deti zo 
znevýhodneného prostredia 

Krajská organizácia 
cestovného ruchu 
Banskobystrický kraj 
Turizmus 

Zachráňme Chamkovu 
stodolu – symbol 
Horehronia! 

8 059,89 €  7 408,18 € 
Podpora pre záchranu Chamkovej 
stodoly – vzácnej histórie Horehronia 

Ľupčianske 
Kovozávody 

Zachráňme spoločne 
unikátny ŽERIAV 
Čiernohronskej lesnej 
železnice 

3 625,00 €  3 341,36 € Podpory záchrany unikátneho žeriavu 

Matej Rabada Zaži poctivú modrotlač 3 250,00 €  2 994,24 € Podpora série workshopov modrotlače 

Michaela Krížová Zero waste diár 2021 4 440,00 €  4 088,17 € 
Podpora vydania knihy o živote bez 
obalov 

Občianske združenie 
HMOTA 

Zhmotni jarnú HMOTU 2 596,50 €  2 387,28 € 
Podpora vydania študentského časopisu 
Hmota 

Eduard Gallo 
Zomri Korona – 
rozšírenie hry Kauzy 

86 704,84 €  82 328,43 € 
Podpora vydania satirickej spoločenskej 
hry 

Miro Žiarislav Švický 
Žiarislav a Bytosti - CD 
OŽÍVAJÚ 

9 197,50 €  8 497,73 € 
Podpora vydania hudobného albumu 
Žiarislav a Bytosti 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: rozvoj darcovstva, 
filantropie, charity, dobrovoľníctva, občianskeho aktivizmu; rozvoj a ochrana duchovných hodnôt; realizácia a 
ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov; ochrana a tvorba životného prostredia; zachovanie 
prírodných a kultúrnych hodnôt; ochrana a podpora zdravia a vzdelávania; rozvoj a podpora telovýchovy; 
podpora sociálnej pomoci. 
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VII. Vecné dary 
Nadácia Centra pre filantropiu poskytla v roku 2020 dva vecné dary: 
 

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Vecný dar: 500 ks testov na ochorenie COVID-19, 
realizovaných spoločnosťou Medirex, a. s., vecný dar v hodnote: 25 000,00 € 

2. Univerzitná nemocnica Bratislava, Ultrazvukové skríningové vyšetrenia u novorodencov pre 
Novorodeneckú kliniku M. Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, vecný dar v hodnote 
23 580 € 
 

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Vecný dar: 500 ks testov na ochorenie COVID-19, 
realizovaných spoločnosťou Medirex, a. s., vecný dar v hodnote: 25 000,00 € 

 
Nadácia Centra pre filantropiu zakúpila 500 ks testov na ochorenie COVID-19, ktoré darovala Hlavnému mestu 
SR Bratislava. Testy boli v období od 24. 4. do 15. 5. 2020 použité na testovanie zdravotného a iného personálu 
v desiatich Domovoch sociálnych služieb a karanténnych pracoviskách (Fortuna, Kopčany, Domov jesene 
života, Domov pri kríži, Domov 3. veku, PDS, Gerium, Archa, Sekurisova a Konvalinková, Karanténne mestečko, 
Komunity). Finančné prostriedky boli použité kúpu testov na ochorenie COVID-19.  
 
 

2. Univerzitná nemocnica Bratislava, Ultrazvukové skríningové vyšetrenia u novorodencov pre 
Novorodeneckú kliniku M. Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, vecný dar v 
hodnote 23 580 € 
 

Cieľom projektu bolo zabezpečiť USG prístroj pre Novorodeneckú kliniku M. Rusnáka v Bratislave. Na oddelení 
fyziologických novorodencov Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka LF SZU a UNB ročne ošetria viac ako 3 000 
novorodencov. Nemali vlastný ultrazvukový prístroj. Každodenné využitie UZV prístroja je maximálne, slúži na 
diagnostiku štandardných odporúčaných skríningov obličiek u všetkých novorodencov, mozgu v selektívnej 
indikácii.  
Pre skvalitnenie diagnostiky u novorodencov plánujú rozšíriť ultrazvukové skríningové vyšetrenia aj o 
vyšetrenie zamerané na odhalenie vrodených vývojových chýb srdca. Kritické vrodené chyby srdca nie sú na 
Slovensku dostatočne diagnostikované prenatálne, preto by chceli zamerať UZV vyšetrenia na odhalenie 
vrodených chýb srdca. Mnohé z týchto vrodených chýb, ak nie sú včas diagnostikované, môžu ohroziť život 
dieťaťa.  
Detský kardiológ je špecialistom v diagnostike vrodených vývojových chýb srdca, je k dispozícii len v 
limitovanom čase ambulancie v priebehu pracovného týždňa a mnohých novorodencov preto musia na 
diagnostiku akútne transportovať do detského kardiocentra NÚSCH. UZV prístroj umožní 24-hodinovú bed-side 
diagnostiku priamo na oddelení fyziologických novorodencov. Zároveň tento prístroj umožňuje lepšie praktické 
zaškolenie lekárov kliniky v diagnostike vrodených chýb srdca. 
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VIII. Prehľad o nadačných fondoch 
Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov. 
 

1. Nadačný fond Slovanet pri Nadácii Centra pre filantropiu 
2. Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu 
3. Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu 
4. Nadačný fond Zuzany Čaputovej pri Nadácii Centra pre filantropiu 

 
 

1. Nadačný fond Slovanet pri Nadácii Centra pre filantropiu 
 
Činnosť Nadačného fondu Slovanet pokračovala aj v roku 2020, v rámci svojich filantropických aktivít sa fond 
venoval podpore zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov. Spoločnosť Slovanet už dlhoročne podporuje 
neziskové organizácie, ako aj individuálnych žiadateľov a rodiny, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v zložitej 
sociálnej a zdravotnej situácii. Nadačný fond Slovanet vznikol 18. 2. 2015. Cieľom Nadačného fondu Slovanet je 
naďalej pokračovať a rozširovať aktivity v tejto oblasti.  
 
V roku 2020 sme poskytli: 

A. Podporu neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám 
v ich domácom prostredí 

B. Podporu kultúrnych a vzdelávacích aktivít a podujatí pre zdravotne a sociálne znevýhodnených 
občanov 

C. Podporu ľudí so zdravotným postihnutím 
 

 
A. Podpora neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám 

v ich domácom prostredí 
Podporujeme detské mobilné hospice poskytujúce odbornú a ľudskú pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich 
rodinám v ich domácom prostredí. Lekár, zdravotná sestra, psychológ a sociálny pracovník hospicu navštevujú 
deti priamo doma. 
Usilujú sa pomôcť deťom v poslednej etape ich života, aby netrpeli bolesťou a aby dokázali v živote nájsť to, čo 
im prináša radosť, aby žili podľa možností naplno. Sústredia sa na rodinu ako celok. Všetky služby hospicu 
i zapožičanie potrebného prístrojového vybavenia poskytujú bezplatne.  
 
Podporili sme organizácie v troch regiónoch Slovenska:  

1) PLAMIENOK, n. o., Bratislava  
2) Svetielko pomoci, n. o., Košice  
3) Svetielko nádeje, občianske združenie, Banská Bystrica  

 
Počet podporených projektov: 3 
Vyčlenená suma: 6 000 €  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:  
Ing. Enikö Trupová, Slovanet, a. s. 
Mgr. Zuzana Faith, Slovanet, a. s. 
Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 

P.č. 
Podporená 
organizácia 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

 Výška 
podpore-
nej sumy 

Anotácia k podporenému projektu 

1 PLAMIENOK, n. o. 
Viac života, menej 
bolesti 

3 600 €  

Centrum smútkovej terapie PLAMIENOK pomáha rodinám, ktoré 
stratili dieťa, a deťom, ktoré stratili blízkeho – súrodenca, rodiča 
alebo starého rodiča. Psychológovia, terapeuti a špeciálne vyškolení 
dobrovoľníci pomáhajú deťom a rodinám v období smútenia po 
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strate blízkeho. Ponúkajú individuálne a rodinné konzultácie a 
poradenstvo a skupinové stretnutia detí/mladých.  
Organizácia každoročne organizuje terapeutické letné tábory pre 
deti, ktoré stratili blízkeho, a terapeutické víkendové stretnutia 
rodín, ktoré stratili dieťa alebo dospelého a strata sa dotýka aj 
dieťaťa. Všetky služby Poradenského centra poskytuje bezplatne. 
Podporou projektu v roku 2020 sme umožnili organizáciu víkendu, 
ktorý je venovaný rodinám po strate blízkej osoby. Víkend sa 
pravidelne koná na Myjave, v Podkylave. Tieto stretnutia sprevádza 
atmosféra vzájomnej blízkosti a otvorenosti. Je to víkend, počas 
ktorého sa z rodín, ktoré na začiatku spájala možno len bolesť zo 
straty, stáva blízka komunita dospelých a detí, ktoré zažili síce veľa 
smutného, ale vedia sa navzájom pochopiť, potešiť, povzbudiť a 
inšpirovať. Pôvodný časový harmonogram víkendového pobytu 
(september 2020) bol z dôvodu pandémie COVID-19 presunutý na 
rok 2021). 

2 
SVETIELKO 
POMOCI n. o. 

Terapeutické 
stretnutie pre rodiny 
po strate dieťaťa 

1 200 €  

Pôvodným zámerom projektu bolo uskutočnenie terapeutického 
pobytového stretnutia pre rodiny, ktoré stratili dieťa v dôsledku 
ťažkého onkologického ochorenia. Tento cieľ sa nepodarilo naplniť 
kvôli celosvetovej pandémii Covid-19, keď sa na základe rozhodnutí 
štátnych orgánov obmedzila možnosť usporiadať takéto stretnutie. 
Realizátori požiadali o zmenu použitia financií na pomoc a podporu 
rodín, ktoré boli v tom čase s dieťaťom hospitalizované na detskej 
onkológii v Košiciach. Celkovo sa v organizácii zmenilo množstvo 
plánovaných aktivít, 2 mesiace mali zastavenú prepravnú službu, 
nebolo možné osobne poskytovať napr. sociálne služby – iba 
prostredníctvom online technológií. Z finančných prostriedkov boli 
po odsúhlasení zmien zakúpené stravné lístky do balíčkov pomoci – 
200 ks po 5 eur, dezinfekčné prostriedky na plochy aj ruky a 
oddeľovacie prepážky do prepravnej služby pre deti. Balíčky 
rodinám odovzdávali so súhlasom primárky oddelenia detskej 
onkológie iba ,,medzi dverami“, za prísnych hygienických opatrení. 
Finančné prostriedky boli použité na stravné lístky, dezinfekčné 
prostriedky a oddeľovacie prepážky do automobilu. 

3 
Svetielko nádeje, 
občianske 
združenie 

Batohy pre deti na 
onkológii 

1 200 €  

Cieľom projektu OZ Svetielko nádeje bolo zabezpečiť ruksaky s 
logom Svetielko nádeje pre každé novo hospitalizované dieťa. 
Deťom v nich odovzdávajú balíček prvého kontaktu: hygienické́ 
potreby, tričko, teplomer, prípadne hračku či knihu a všetko 
potrebné k hospitalizácii. Deti následne ruksak nosia so sebou na 
opakované hospitalizácie. Projekt je trvalo udržateľný, funguje už 
niekoľko rokov s veľkým úspechom. Pri výrobe ruksakov s logom 
spolupracovali s chránenou dielňou, ktorej majiteľka je bývalá 
detská pacientka OZ Svetielko nádeje, dnes dospelá žena. Vďaka 
finančnému príspevku sa podarilo vyrobiť 64 kusov ruksakov s 
kvalitnou potlačou loga. Balíček prvého kontaktu pomáha rodinám 
zmierniť stres pri zabezpečovaní hygienických a iných potrieb pri 
hospitalizácii. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 
batohov. 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora 
zdravia; poskytovanie sociálnej pomoci. 
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B. Podpora kultúrnych a vzdelávacích aktivít a podujatí pre zdravotne a sociálne znevýhodnených 
občanov 

Chceme pomáhať vytvárať podmienky pre zviditeľňovanie, prezentáciu a vzdelávanie špecifickej kultúry ľudí so 
zdravotným postihnutím a sociálnym znevýhodneným. Veríme, že týmto spôsobom môžeme posunúť 
majoritnú spoločnosť smerom k rešpektovaniu inakosti, zbavovaniu sa predsudkov a stereotypov voči iným. 
  
Počet podporených projektov: 3 
Vyčlenená suma: 6 300 €  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:  
Ing. Enikö Trupová, Slovanet, a. s. 
Mgr. Zuzana Faith, Slovanet, a. s. 
Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

P.č. 
Podporená 
organizácia 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

 Výška 
podporenej 
sumy 

Anotácia k podporenému projektu 

1 PRO VIDA Program BUDDY 4 000,00 €  

PRO VIDA už 14 rokov pomáha deťom z Centier pre deti a rodiny pri ich 
dôstojnom začleňovaní sa do spoločnosti v rámci programu BUDDY, 
ktorý sa postupne pretransformoval na individualizovaný program, ktorý 
prepája dospelých dobrovoľníkov s deťmi z centier od 12 rokov a tak 
uspokojuje ich základnú potrebu autentického vzťahu s človekom, ktorý 
by ich nezištne sprevádzal životom. 
Takmer 5000 detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v centrách. 
Ústavná starostlivosť im však nedokáže dať to, čo potrebujú najviac – 
blízky vzťah s dospelým, ktorý by sa im nezištne venoval. Po odchode z 
centra tak často žijú na okraji spoločnosti. Program BUDDY hľadá, vyberá 
a spája dobrovoľníkov s deťmi, ktorí ich dlhodobo sprevádzajú a 
pripravujú na samostatný život. Dobrovoľníci sú kľúčovým nástrojom 
zmeny. BUDDY ich preto vzdeláva a podporuje, aby medzi nimi a 
dieťaťom vznikol zdravý, dôverný a dlhodobý vzťah. Tento vzťah 
poskytuje základ pre napĺňanie individuálnych potrieb detí, dáva im 
oporu a zvyšuje im šance úspešného zaradenia do spoločnosti. 
Ciele projektu: Supervízne stretnutia koordinátoriek programu s 
odbornou garantkou programu zamerané na: mapovanie aktuálneho 
stavu zapojených dvojíc dobrovoľník – dieťa, odborná pomoc a 
poradenstvo pri riešení aktuálnych problémov dvojíc, stanovovanie 
stratégie, individuálne sledovanie navrhnutých krokov a ich 
vyhodnocovanie v kontexte budovania vzťahu, rozvoja jednotlivých 
dvojíc a vedenia deti k samostatnosti po odchode z centra. Cieľová 
skupina, pre ktorú je projekt určený: primárnym adresátom sú 4 
koordinátorky dobrovoľníkov, sekundárnym adresátom je cca. 80 
BUDDY dvojíc dobrovoľník – dieťa. 

2 
Nadácia STU 
pre rozvoj 
talentov 

Súkromná 
materská škôlka 
Slovenskej 
technickej 
univerzity v 
Bratislave - 
STUBAčik 

2 000,00 €  

Zámerom projektu bolo zriadiť univerzitnú škôlku pre zamestnancov a 
študentov STU. Stanovený cieľ sa podarilo splniť. Všetky aktivity sa 
podarilo uskutočniť v súlade s časovým harmonogramom a škôlka už 
slúži svojmu účelu. Škôlka funguje a slúži 22 deťom zamestnancov a 
doktorandov STU. Projekt Univerzitná škôlka STUBAčik je prvou škôlkou 
takéhoto charakteru na Slovensku. Je zaradená do siete škôl a školských 
zariadení. Finančné prostriedky boli určené na zakúpenie nábytku do 
kuchyne škôlky. 

3 
Občianske 
združenie 
Milan Štefánik 

Osmidiv, 11. 
ročník 

300,00 € 

Podujatie OSMIDIV pre mentálne a zdravotne postihnuté deti sa 
uskutočnilo v nedeľu 16. augusta 2020 na amfiteátri v Banskej Štiavnici. 
Išlo v poradí už o 11. ročník benefičného podujatia, ktoré zorganizovalo 
Občianske združenie Milan Štefánik. Hlavnou myšlienkou celej akcie bola 
integrácia znevýhodnených ľudí do spoločnosti i odstránenie bariér 
medzi handicapovanými a zdravými. Podujatie navštívilo spolu 296 
hendikepovaných z 15-tich zariadení mentálne postihnutých spolu so 
svojím sprievodom a v rámci integrácie 73 bežných návštevníkov. 
Finančné prostriedky boli použité na cestovné náklady. 
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Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely; podpora vzdelávania; 
poskytovanie sociálnej pomoci; zachovanie kultúrnych hodnôt a organizovanie a sprostredkovanie 
dobrovoľníckej činnosti. 

 
C. Podpora ľudí so zdravotným postihnutím 

V rámci tejto podpory sa zameriavame na pomoc pacientom trpiacim detskou mozgovou obrnou a svalovou 
dystrofiou. Cieľom grantového programu je pomoc jednotlivcom so zdravotným postihnutím, 
diagnostikovanou DMO alebo svalovou dystrofiou. 
 
Počet predložených žiadostí: 75 
Počet podporených projektov: 68  
Vyčlenená suma: 12 740 € 
 
V roku 2020 sme v dvoch grantových kolách podporili 68 detí a mladých ľudí s postihnutím, v sume 12 740 €. 
Grantový program na podporu detí a mladých ľudí postihnutých DMO a svalovou dystrofiou mal v roku 2020 
dve uzávierky: 26. 2. 2020 a 30. 9. 2020. Po rokoch fungovania sa informácia o podpore NF Slovanet medzi 
rodičmi detí s postihnutím rozšírila, čo sa prejavilo zvýšeným záujmom. 
 
Chceme prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu detí a ľudí s postihnutím, poskytovaním podpory: 

- na zdravotné a kompenzačné pomôcky, 
- liečebné rehabilitačné náklady súvisiace s postihnutím. 

 
Deväť žiadostí bolo určených na nákup zdravotníckych pomôcok: molitanové rehabilitačné pomôcky, 
balančný tanier, Piklerovej triangel, hmatová hra, plášte na kolesá na vozík, rebriny, masážne koberčeky, 
muzikoterapeutické pomôcky. 
V roku 2020 sme podporili rehabilitácie v týchto rehabilitačných zariadeniach. Najviac rehabilitačných 
pobytov (18) sa uskutočnilo v Adeli medical center v Piešťanoch. Na druhom mieste je Centrum Mgr. Jarmily 
Rybárovej v Poprade (7), na treťom Centrum Svetielko Prešov a Possibilitas v Piešťanoch (5). Záujem je aj 
o Centrum Natália Hlohovec, Liberta Košice či R1 centrum v Banskej Bystrici. 
 

• Rehabilitačné zariadenie 

• Adeli Medical Center Piešťany 

• Mgr. Jarmila Rybárová, Poprad 

• Centrum Svetielko Prešov 

• Possibilitas Piešťany 

• Centrum Natália Hlohovec 

• Ceremina centrum Šúrovce 

• Liberta Košice 

• R1 centrum intenzívnej rehabilitácie Banská Bystrica 

• Aliana, Šamorín 

• Luccassport centrum Košice 

• Centrum Neurino v Šamoríne 

• Rehabilitačné centrum Adora deťom o. z., Trenčín 

• SVaLZ-fyzioterapia Poprad 

• Kúpele Turčianske Teplice 

• Kúpele Číž 

• OZ HIPOEDU, Spišské Podhradie 

• HipoCanis, El Rancho, Ivanka pri Dunaji 

• Vitality stáj Třinec – hipoterapia 
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:  
Enikö Trupová, vedúci tímu marketingu/úsek podpory predaja Slovanet, a. s. 
Mgr. Zuzana Vadovičová/ Faith, marketingový koordinátor Slovanet, a. s. 
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Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora 
zdravia; poskytovanie sociálnej pomoci. 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:  
 

P.č. 
Podporená 
fyzická osoba 

Pre koho bola 
podpora 
určená 

Výška 
podporenej 
sumy 

Anotácia k podporenému projektu 

1 Jana D. Alexandra D. 200,00 € 

Saška má 8 rokov, od narodenia trpí DMO – má spastickú formu 
postihnutia dolných končatín a neustále potrebuje rehabilitačné 
cvičenia, ktoré sú však finančne veľmi nákladné. Vďaka týmto 
rehabilitáciám sa jej zdravotný stav neustále zlepšuje. Finančné 
prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt v Centre Svetielko 
Prešov v termíne od 8. do 19. 6. 2020. 

2 Silvia K. N. Sandra K. 200,00 € 

Finančnú pomoc rodina použila k úhrade kúpeľnej liečby v 
Turčianskych Tepliciach pre dcéru Sandru s diagnózou DMO. Následky 
spomínanej diagnózy sa odzrkadľujú na jej pohybovom aparáte. Pobyt v 
spomínaných kúpeľoch jej napomohol k uvoľneniu spasticity nožičiek. 
Po pobyte v kúpeľoch sa vďaka uvoľnenej spasticite nožičiek čiastočne 
zlepšila jej chôdza. Finančné prostriedky boli použité na 
kúpeľnú liečbu v Turčianskych Tepliciach. 

3 Iveta K. Martin K. 200,00 € 

Pomoc bola určená pre Martina s diagnózou DMO, ktorý absolvoval 
rehabilitačný pobyt v Banskej Bystrici v centre R1. Toto centrum Martin 
navštevuje 2-3 krát do roka, podľa finančných možností rodiny. Cvičenie 
prebiehalo 2 týždne a výsledkom bolo uvoľnenie svalstva rúk aj nôh, za 
čo je rodina veľmi vďačná. Finančné prostriedky boli použité na 
rehabilitačný pobyt v Banskej Bystrici v centre R1. 

4 Mária G. Marko G. 200,00 € 

Pomoc bola určená na pomoc pre syna predkladateľky Marka, ktorý má 
12 rokov a svalovú dystrofiu. Je chodiaci, no aby čo najdlhšie vydržal 
chodiť a nepoužíval invalidný vozík, potrebuje rehabilitovať a cvičiť. 
Vďaka príspevku mohol absolvovať rehabilitácie v centre Liberta, 
Košice. Rehabilitácie v tomto centre sú pre rodiny finančne náročné. 
Pomohlo mu to v hybnosti a viac sa vládal pohybovať. Aj po psychickej 
stránke sa vďaka pobytu cítil veľmi dobre. Finančné prostriedky boli 
použité na rehabilitácie v centre Liberta, Košice. 

5 Iveta G. Patrik G. 200,00 € 
Finančná podpora na absolvovanie rehabilitácie v Adeli Medical Center, 
Piešťany, termín bol predĺžený do leta 2021 z dôvodu pandemickej 
situácie. 

6 František P. František P. 200,00 € 

Finančné prostriedky boli použité na opravu invalidného vozíka pre 
pána Františka, ktorý je odmalička na vozíku s diagnózou DMO. Každý 
deň používa elektrický invalidný vozík, chodí von so svojím synom. 
Plášte na kolesách sa rýchlo opotrebujú a často dostáva defekt. Vďaka 
financiám je jeho invalidný vozík v lepšej kondícii. Finančné prostriedky 
boli použité na opravu invalidného vozíka. 

7 Nikola S. Viktória S. 200,00 € 

Pomoc bola určená Viktórii, ktorá trpí DMO. Finančné prostriedky 
použili na financovanie rehabilitačného pobytu v Adeli Medical Center. 
Absolvovala dvojtýždňový neurorehabilitačný program, v ktorom mala 
zahrnuté každodenné cvičenie, terapeutickú masáž celého tela, 
oxygenoterapiu, magnetoterapiu, manuálnu terapiu a logopédiu. Pobyt 
bol prínosný a priniesol mnoho pokrokov. Viktorka prejde väčšie 
vzdialenosti bez pomoci, dokonca chodí s oporou po schodoch. Zlepšila 
sa jemná motorika, porozumenie a mentálna stránka. Finančné 
prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center. 

8 Silvia T. Denis T. 200,00 € 

Pomoc žiadala matka pre syna, ktorý má 17 rokov a má DMO 
triparetickú formu a potrebuje stále cvičiť a rehabilitovať. Absolvoval 
pobyt v kúpeľoch Kováčová, rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej a 
pravidelné cvičenia v Bonum Salutem s.r.o. v Ružomberku. Na 
rehabilitačnom pobyte aj v kúpeľoch sa pouvoľňoval, rozcvičil, 
ponaťahoval, povystieral, lepšie sa mu chodí, aj ruka je lepšia. Získal 
nových kamarátov. Každý rehabilitačný pobyt alebo kúpele mu veľmi 
pomáhajú a doma si tento stav cvičením udržuje. Finančné prostriedky 
boli použité na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej a pravidelné 
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cvičenia v Bonum Salutem s.r.o. v Ružomberku. 

9 Ľubomíra K. Veronika K. 200,00 € 

Pomoc bola určená pre zdravotne ťažko postihnutú Veroniku. Narodila 
sa s ťažkým zdravotným postihnutím, pre ktoré nemôže chodiť a 
pohybuje sa s pomocou invalidného vozíka. Z neustáleho sedenia má 
ťažkú skoliózu chrbtice a bolesti chrbátika a nôh. Špeciálne cvičenia jej 
pomáhajú udržiavať svalstvo, aby vydržala dlhšie sedieť na vozíku a 
nemusela byť často polohovaná do ľahu. Vďaka finančnému príspevku 
absolvovala pobyt v kúpeľoch Marína v Kováčovej, ktorý trval 28 dní. 
Veronika mala každý pracovný deň cvičenie pod vedením skúseného 
fyzioterapeuta, perličku v samostatnej vani v termálnej vode, 
elektroliečbu a magnet. Finančné prostriedky boli použité na 
rehabilitačný pobyt v kúpeľoch Marína v Kováčovej. 

10 Bibiána Z. Adelka Z. 200,00 € 

Vďaka finančnej podpore mohla 15-ročná Adelka s DMO absolvovať 
intenzívne rehabilitácie Therasuit v Centre Svetielko v Prešove. Cvičenia 
pod odborným dohľadom pomaly posúvajú Adelku vpred k 
samostatnosti a dodávajú jej okrem väčšej slobody pohybu aj 
sebavedomie. Finančné prostriedky boli použité na rehabilitácie 
Therasuit v Centre Svetielko v Prešove. 

11 Sylvia D. Tibor D. 200,00 € 

V rámci podpory, určenej pre ťažko zdravotne postihnutého Tibora, sa 
podarilo absolvovať 2-týždňový intenzívny rehabilitačný program 
TheraSuit doplnený terapiou biofeedback v rehabilitačnom centre 
Liberta v Košiciach. Intenzívny program pozostával zo samotného 
cvičenia TheraSuit, orofaciálnej stimulácie, terapie Giger a podporných 
terapií. Naviac mal možnosť absolvovať aj terapiu biofeedback 
zameriavajúcu sa na tréning pozornosti a sústredenia, ktoré sú u Tibora 
problematické. Fyzické cvičenie bolo zamerané predovšetkým na 
tréning koordinácie pohybov a rovnováhy. Po absolvovaní nastalo 
zlepšenie fyzických schopností, ale aj čiastočné zlepšenie 
zrozumiteľnosti reči. Finančné prostriedky boli použité na 2-týždňový 
intenzívny rehabilitačný program TheraSuit v centre Liberta v Košiciach. 

12 Janka Ž. Damián Ž. 200,00 € 

Vďaka príspevku absolvoval 6-ročný Damián s diagnózou spastická 
tetraplegická DMO dvojtýždňový rehabilitačný program v centre 
Possibilitas v Piešťanoch. Vďaka rehabilitácii v tomto centre dosahuje 
Damiánko najväčšie pokroky. Finančné prostriedky boli použité na 
rehabilitačný program v centre Possibilitas v Piešťanoch. 

13 Ingrid F. Maxim F. 200,00 € 

Poskytnutý finančný príspevok bol použitý na úhradu rehabilitačného 
pobytu v Adeli Medical Centre v Piešťanoch v termíne od 24. 8. do 05. 9. 
2020 pre 4-ročného Maximka. V Adeli Centre v Piešťanoch boli tretíkrát 
a naučili sa najmä to, ako ďalej pokračovať v rehabilitácii, ako majú 
správne cvičiť. Finančné prostriedky boli použité na úhradu 
rehabilitačného pobytu v Adeli Centre v Piešťanoch. 

14 Ing. Lucia K. Š. Sára K. 200,00 € 

Pomoc bola určená pre 5-ročnú Sárku, ktorá má DMO a iné diagnózy. 
Cieľom bolo získať finančné prostriedky na rehabilitačné cvičenia, ktoré 
sú pre ňu veľmi potrebné, aby sa mohla v budúcnosti stať sebestačná a 
viesť plnohodnotný život. Sárka absolvovala rehabilitačné cvičenia v 
súkromnom centre Mgr. Rybárovej v Poprade špeciálnou metódou 
TheraSuit. Veľmi sa jej darilo, zlepšila si koordináciu, priestorovú 
orientáciu, posilnila svalstvo, zlepšila si nášľap nožičiek a zlepšila si aj 
vydrž. Sárke sa cvičenie veľmi páčilo, pretože fyzioterapeutka jej každý 
deň pripravovala nové výzvy, ktoré musela zdolávať. Finančné 
prostriedky boli použité na rehabilitačné cvičenia v súkromnom centre 
Mgr. Rybárovej v Poprade. 

15 Ing. Lucia K. Š. Ondrej K. 200,00 € 

Pomoc bola určená pre 5-ročného Ondrejka. Vďaka finančnej podpore 
mohol Ondrejko absolvovať rehabilitačné cvičenia, ktoré ho posunuli o 
krôčik vpred za svojimi snami. Ondrejko absolvoval rehabilitačné 
cvičenia v súkromnom centre Mgr. Rybárovej v Poprade špeciálnou 
metódou TheraSuit. Veľmi sa mu darilo, zlepšil si koordináciu rúk, 
priestorovú orientáciu, posilnil svalstvo a toto bol jeho prvý pobyt úplne 
bez plaču, protestovania, na cvičenia sa neskutočne tešil. Finančné 
prostriedky boli použité na rehabilitačné cvičenia v súkromnom centre 
Mgr. Rybárovej v Poprade. 

16 Jana O. Eliška O. 200,00 € 

Eliška sa musela narodiť predčasne z dôvodu matkinej onkologickej 
diagnózy zistenej počas tehotenstva. Následkom má Eliška detskú 
mozgovú obrnu. V dňoch 5. – 16. 10. 2020 absolvovala vďaka príspevku 
rehabilitačnú liečbu v Hendi centre v Piešťanoch. Finančné prostriedky 
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boli použité na rehabilitačné cvičenia v Hendi centre Piešťany. 

17 Veronika G. Nikolas G. 200,00 € 

Pomoc bola určená pre Nikolasa, ktorý má 5 rokov. Cieľom bolo získať 
finančný príspevok na rehabilitačné cvičenia, ktoré mu veľmi pomáhajú 
zlepšovať jeho zdravotný stav. Vďaka podpore mohol Nikolas 
absolvovať sériu rehabilitačných cvičení, ktoré mu zlepšili motoriku a 
koordináciu tela. Nikolas absolvoval rehabilitačné cvičenia v 
súkromnom rehabilitačnom centre Mgr. Jarmily Rybárovej v Poprade 
špeciálnou metódou TheraSuit. Veľmi sa mu darilo nadviazať sociálny 
kontakt s fyzioterapeutkou, zlepšil si držanie tela, koordináciu nôh, 
posilnil svalstvo na nožičkách a spevnil chrbátik. Finančné prostriedky 
boli použité na rehabilitačné cvičenia v súkromnom centre Mgr. 
Rybárovej v Poprade. 

18 Peter V. Theodor V. 200,00 € 

Pomoc bola určená pre 4. ročného Theodora, ktorý má DMO – spastickú 
kvadruparézu. Zámerom bolo podporiť nákladné financovanie 
rehabilitácií v rehabilitačnom Adeli Medical centre. Od 1. 6. – 13. 6. 
2020 sa podarilo absolvovať 2-týždňový pobyt v Adeli Medical centre v 
Piešťanoch. Očakávania kvalitných cvičení boli naplnené. Finančné 
prostriedky boli použité na 2-týždňový rehabilitačný pobyt v Adeli 
Medical centre v Piešťanoch. 

19 Viera M. Peter M. 200,00 € 

Vďaka finančnej pomoci sa podarilo uskutočniť ̌ financovanie 
rehabilitačného pobytu a ambulantnej rehabilitácie pre Petra. 
Rehabilitačný aj ambulantný pobyt v mesiaci júl a august 2020 prebehol 
v Centre Natália Hlohovec. Pobyt bol prínosný v mnohých ohľadoch. 
Hlavne v rámci neurologicko-pohybovej oblasti a mentálnej zručnosti. 
Zlepšila sa mu koordinácia, stabilita tela, posilnil si svaly na nohách a 
vyrovnal si chrbátik. Naučil sa správne dvíhať nôžky zo schodov smerom 
hore aj dole. Dokáže bez pomoci stáť viac ako 2 minúty, s pomocou už 
dokáže zdvihnúť predmet z podlahy zo stoja. Finančné prostriedky boli 
použité na rehabilitačný a ambulantný pobyt v Centre Natália Hlohovec. 

20 Veronika L. Tamara L. 200,00 € 

Účelom žiadosti bol nákup zdravotných a kompenzačných pomôcok pre 
dievčatko Tamarku, ktoré trpí zriedkavým Angelmanovým syndróm. 
Vďaka schválenému finančnému príspevku boli zakúpené pomôcky ako 
molitanová sedačka žirafa, tunel atlas, klin atlas, valec dlhý. Všetky 
uvedené pomôcky využíva Tamarka pri každodennom cvičení s rodičmi. 
Vďaka získaným pomôckam zlepšuje držanie tela, trénuje stabilitu, 
vertikalizáciu, šikmé sedenie, spevňuje brušné svalstvo. Celá rodina verí, 
že Tamarke pravidelné cvičenie pomôže postaviť sa na vlastné nožičky. 
Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie rehabilitačných 
pomôcok. 

21 Miroslava B. Adela B. 200,00 € 

Pomoc bola určená pre Adelku, ktorá trpí DMO a Angelmanovým 
syndrómom. Deti s touto diagnózou majú veľký problém s rovnováhou. 
Cieľom bolo okrem rovnováhy naučiť Adelku samu sa posadiť. Vďaka 
finančnému príspevku, z ktorého bola zakúpená balančná pomôcka, 
hruška na sedenie, klin a hojdačka, sa Adelka naučila sama posadiť a 
zároveň sa zlepšila jej rovnováha. Finančné prostriedky boli použité na 
zakúpenie rehabilitačnej pomôcky. 

22 Dana F. Maximilián F. 200,00 € 

Finančná pomoc bola určená na realizáciu rehabilitačného cvičenia v 
systéme Red cord pre Maxima. Z dôvodu pandémie koronavírusu 
nebolo možné odcvičiť tréningy priamo v telocvični, preto boli financie 
použité na 10 hodín cvičenia v domácom prostredí prostredníctvom 
videohovorov. Každý pracovný deň Maximko absolvoval tréning v trvaní 
45 min, vďaka čomu mal počas tohto náročného obdobia, kedy bol len 
doma, dostatok pohybu. Spevnil si telo, zlepšil sa v sede s vystretým 
chrbátikom, z cvičení mal veľkú radosť. Psychicky ho podporilo aj to, že 
mohol počuť počas cvičenia povzbudzujúci a usmerňujúci hlas svojho 
trénera. Finančné prostriedky boli použité na 10 hodín cvičenia v 
domácom prostredí prostredníctvom videohovorov. 

23 Aneta V. Nikol V. 200,00 € 

Príspevok bol využitý pre 5-ročnú Nikolku s DMO na absolvovanie 
rehabilitačného pobytu v Adeli Medical centre v Piešťanoch, ktorý sa 
uskutočnil v dňoch od 27. 9. 2020 do 11. 10. 2020. Pobyt pomohol 
Nikolke nielen po pohybovej stránke, ale aj logopedickej, keďže okrem 
toho, že nechodí, nesedí, ani nekomunikuje. Finančné prostriedky boli 
použité na absolvovanie rehabilitačného pobytu v Adeli Medical centre 
v Piešťanoch. 

24 Jozef Č. Jozef Č. 200,00 € Finančná pomoc bola určená pre chlapca Jožka s DMO, ktorý mohol 
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absolvovať intenzívnu rehabilitáciu v Banskej Bystrici v R1 centre. Pobyt, 
ktorý prebehol od 15. 6. do 26. 6. 2020 veľmi pomohol Jožkovi 
k zmierneniu dôsledkov jeho diagnózy. Finančné prostriedky boli 
použité na rehabilitačný pobyt v Banskej Bystrici v R1 centre. 

25 Zuzana U. Adam U. 200,00 € 

O pomoc pre syna Adama žiadala jeho matka Zuzana. Napriek ťažkej 
celosvetovej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa na prelome 
novembra a decembra 2020 podarilo absolvovať 2-týždňový 
rehabilitačný pobyt v centre rehabilitácií CEREMINA n. o. v Šúrovciach. 
Program bol zameraný na stimuláciu do skríženého vzoru, nácvik 
správnych pohybových stereotypov, polohovanie do kvadrupedu a iné. 
Okrem cvičení boli absolvované ďalšie procedúry ako klasická masáž, 
oxygenoterapia, bahenné zábaly, kinesiotaping či plávanie. Adam je po 
dvoch týždňoch intenzívneho cvičenia stonizovaný, stabilnejší v 
jednotlivých polohách. Finančné prostriedky boli použité na 
rehabilitačný pobyt v centre rehabilitácií CEREMINA n. o. v Šúrovciach. 

26 Daniela H. Daniela Ha. 200,00 € 

Pomoc bola určená pre dospelú Danielu s DMO, ktorá vďaka 
finančnému príspevku mohla úspešne absolvovať 2-týždňový 
rehabilitačný pobyt v centre Svetielko v Prešove v termíne od 15. do 26. 
júna 2020. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na 
oxygenoterapiu, teplý rašelinový zábal pod kolená, neurostimulačnú 
masáž na dolné končatiny a tiež na špeciálne cvičenia v obleku 
Therasuit. V priebehu terapie sa zamerali na zvýšenie výdrže počas stoja 
a chôdze. Trénovali samostatnú chôdzu bez barlí, postupne predlžovali 
prejdenú vzdialenosť a čas výdrže v stoji. Kondíciu si zlepšovala aj 
chôdzou do kopca na bežiacom páse so závažiami na dolných 
končatinách. Spolu s fyzioterapeutkou posilnili aj svalstvo a oslabené 
svalové skupiny. Súčasťou terapie bol aj nácvik chôdze zo schodov a do 
schodov s pridŕžaním sa zábradlia jednou rukou. Finančné prostriedky 
boli použité na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko v Prešove. 

27 
Katarína 
Miklovičová 

Martin 
Miklovič 

200,00 € 

Príspevok bol použitý na financovanie rehabilitačného pobytu v 
súkromnom centre zdravia Possibilitas v Piešťanoch, ktoré sa 
špecializuje na metódu Therasuit. Martin absolvoval 2-týždňový pobyt, 
ktorého cieľom bolo celkové zlepšenie stavu a zmiernenie 
neuromuskulárnych porúch. Výsledkom je celkové zlepšenie fyzickej 
kondície, zvýšenie svalovej sily, zlepšenie koordinácie pohybov, 
posilnenie svalstva horných aj dolných končatín. Finančné prostriedky 
boli použité na rehabilitačný pobyt v centre zdravia Possibilitas v 
Piešťanoch. 

28 Jaroslava B. Gabriela B. 200,00 € 
Finančná podpora na absolvovanie rehabilitácie v Adeli Medical Center, 
Piešťany, termín bol predĺžený do leta 2021 z dôvodu pandemickej 
situácie. 

29 Ivana K. H. Aneta H. 200,00 € 

11-ročná Anetka trpí závažnými diagnózami: DMO-spastická 
kvadruperéza, agenéza septum pellucidum, epilepsia. Potrebuje 
intenzívne rehabilitácie, špeciálne pomôcky, terapie, lieky a mnoho 
iného. Pre dosiahnutie väčších pokrokov je pre ňu nevyhnutné 
absolvovať intenzívne rehabilitačné pobyty. Najviac jej pomáhajú v 
súkromnom rehabilitačnom Centre Neurino s certifikovanými 
fyzioterapeutkami, ktoré sa zameriavajú na zmiernenie pohybových 
porúch detí i dospelých. Vďaka finančnému príspevku mohla tento 
pobyt úspešne absolvovať. Vďaka intenzívnemu cvičeniu 2x denne jej 
spevnel chrbát a uvoľnili sa spastické svaly. Finančné prostriedky boli 
použité na rehabilitačný pobyt v súkromnom rehabilitačnom Centre 
Neurino.  

30 Michaela K. Nikola M. 200,00 € 

Financie boli určené pre 4-ročnú Nikolku s diagnózami DMO, epilepsia a 
centrálne poškodenie zraku. Nikolka za finančný príspevok absolvovala 
v septembri 2020 týždenný rehabilitačný pobyt v Centre Natália v 
Hlohovci. Prínosom je pevnejší chrbát a lepšie držanie hlavičky. 
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt v Centre 
Natália v Hlohovci. 

31 Zuzana F. Sofia Mária F. 200,00 € 

Pomoc bola určená pre Sofinku s diagnózou DMO – ľavostranná 
spastická hemiparéza. Vďaka finančnému príspevku mohla navštevovať 
rehabilitačné zariadenie Svetielko 1-2x do týždňa, čo jej pomáhalo v 
posilňovaní hypotonického svalstva, zlepšení koordinácie tela, hrubej a 
jemnej motorike ľavej ruky. Bojuje tak aj proti skracovaniu svalov a 
šliach na menej používaných končatinách. Finančné prostriedky boli 
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použité na rehabilitácie v centre Svetielko. 

32 Tamara K. Timea K. 200,00 € 

Timea sa trápi s mnohými diagnózami, tie hlavné sú Sotosov syndróm, 
hypotonická forma DMO a psychomotorické zaostávanie vo všetkých 
oblastiach. Vďaka finančnému príspevku bolo možné Timejke zakúpiť 
nové rehabilitačné pomôcky – dve molitanové pomôcky, balančný 
tanier, hmatovú hru a skúter s držadlami. S týmito pomôckami cvičila aj 
na poslednom rehabilitačnom pobyte, ktorý jej veľmi pomohol, a cieľom 
bolo pokračovať v zostave cvikov aj v domácom prostredí. Vďaka 
príspevku bolo možné doma trénovať stabilitu, odvahu, chôdzu po 
nerovnom povrchu, posilňovanie brušného a chrbtového svalstva. Nové 
cvičenie je stále pre Timejku veľmi zaujímavé, sama od seba chce cvičiť 
a pokrok v podobe pevnejšieho svalstva, lepšej stability, zmenšenej 
brušnej diastázy kladne ohodnotila aj rehabilitačná lekárka. Finančné 
prostriedky boli použité na zakúpenie rehabilitačných pomôcok. 

33 Andrea Š. Peter P. 200,00 € 

Peťko sa narodil s VVCH diafragmatická hernia – bez ľavej bránice. Prvý 
rok života bol na „áre“. Táto dlhá hospitalizácia a vážny zdravotný stav, 
v ktorom sa nachádzal, sa podpísali aj pod jeho neurologické diagnózy a 
psychomotorický vývin. Vďaka príspevku absolvoval rehabilitačný pobyt 
v rehabilitačnom centre Natália v Hlohovci. Každý deň absolvoval 
biofeedback zameraný na zlepšenie pozornosti, špeciálnu pedagogiku, 
cvičenie bobath, masáže, obklady a terapiu kyslíkom. Pobyt Peťkovi 
pomohol, keďže je po operácii bedrových kĺbov. Po pobyte sa zlepšila 
jeho pozornosť a koncentrácia, zvýšil sa svalový tonus. Finančné 
prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt v rehabilitačnom centre 
Natália v Hlohovci. 

34 Bc. Diana Z. Lukáš L. 200,00 € 

Lukáško má 2 roky a nedokáže si sám sadnúť ani sa postaviť na nôžky či 
chodiť, trpí spinálnou svalovou atrofiou 1. stupňa. Pôvodne mal 
absolvovať pobyt v Adeli medical center v Piešťanoch, nahradil ho však 
intenzívny kurz cvičení s fyzioterapeutickou skupinou a doplnkových 
procedúr v termíne od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v Hendi centre 
Piešťany. Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačné cvičenia v 
Hendi centre Piešťany. 

35 Slavomíra G. Slavomíra G. 200,00 € 

27-ročná Slavomíra žiadala o finančný príspevok na rehabilitačný pobyt 
v centre Possibilitas v Piešťanoch. Vďaka finančnému príspevku 
absolvovala 2-týždňový intenzívny individuálny tréning Therasuit v 
termíne od 5. do 16. 10. 2020. Výsledkom terapie je zlepšenie 
celkového stavu a zmiernenia porúch po DMO. Finančné prostriedky 
boli použité na rehabilitačný pobyt v centre Possibilitas v Piešťanoch. 

36 Danielle L. F. Lev Simone F. 200,00 € 

Pomoc bola určená pre ŤZP syna predkladateľky Leva Simona, ktorý má 
17 rokov. Vďaka príspevku absolvovali so synom kúpeľnú liečbu v 
kúpeľoch Číž v termíne od 29. 6. 2020 do 20. 7. 2020. Výsledkom je, že 
sa podarilo zlepšiť celkový zdravotný stav, uvoľnenie horných a dolných 
končatín, spevnenie celého tela vďaka každodennej rehabilitácii. 
Finančné prostriedky boli použité na kúpeľnú liečbu v kúpeľoch Číž. 

37 Lenka P. Juraj P. 200,00 € 

Jurko má diagnózu DMO a genetický syndróm, má oneskorený vývoj. Od 
narodenia cvičil s rodičmi Vojtovu metódu, absolvovali rehabilitačné 
pobyty v Martine. Má za sebou aj 3 operácie, najťažšou bola operácia 
hlavičky. Posledný rok absolvovali veľa rehabilitačných pobytov vo 
Svetielku v Prešove, Jurko sa po týchto cvičeniach postavil na nohy, 
zvládne trochu chôdzu za jednu ruku, samostatne ešte nie. Okrem 
týchto rehabilitácií chodí pravidelne každý týždeň aj na hipoterapiu, 
ktorá mu pomáha pri lepšom držaní tela a posilňovaní svalov, taktiež aj 
v jeho psychickom vývoji. Finančné prostriedky boli použité na 
hipoterapiu. 

38 Ing. Lucia B. Marcus B. 200,00 € 

O pomoc žiadala pani Lucia pre svojho synčeka Marcusa, ktorý má 
kvadruspastickú formu DMO, epilepsiu, mikrocefáliu a množstvo iných 
diagnóz. Za finančný príspevok mohol absolvovať necelých 12 terapií v 
Terapeutickom centre HipoCanis, ktoré prevádzkuje svoju činnosť na 
ranči El Rancho v Ivanke pri Dunaji. Terapia pomohla uvoľniť spastické 
končatiny a vďaka hipoterapii má Marcus podstatne pevnejší chrbát. 
Finančný príspevok bol použitý na 12 hodín hipoterapie. 

39 Miroslava Š. Dávid Š. 200,00 € 

Poskytnutý príspevok bol pôvodne určený na rehabilitáciu pre syna 
Dávida. Žiaľ, po zdravotných komplikáciách Dávid 8. mája 2020 umrel. 
Z tohto dôvodu poskytnuté financie nebolo možné použiť na pôvodný 
účel. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie časti výdavkov 
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spojených s pohrebom zosnulého chlapca.  

40 Dagmara K. Hanka K. 200,00 € 

Pomoc bola určená pre dcérku Hanku, ktorá je predčasne narodená a 
trpí globálnou hypotóniou, hypermobilitou kĺbov a ďalšími diagnózami. 
Z príspevku dcérke zakúpili Piklerovej triangel, Balančnú dosku a 
Eduplay senzorické disky. Vďaka trianglu sa Hanka naučila liezť a dokáže 
teraz zvládnuť aj schodíky na šmýkačku alebo vyliezť na miesta, kam 
predtým nedokázala. Vďaka senzorickým diskom sa naučila spoznávať 
farby a popritom si masíruje chodidlá. Finančné prostriedky boli určené 
na nákup rehabilitačných pomôcok. 

41 Petra F. P. Abbie F. 200,00 € 
Finančná podpora na absolvovanie hipoterapie, termín bol predĺžený do 
leta 2021 z dôvodu pandemickej situácie. 

42 Katarína P. Karin P. 200,00 € 

Šesťročná Karinka sa narodila predčasne, má detskú mozgovú obrnu a 
preto sa rodičia snažia s ňou pravidelne rehabilitovať. Okrem cvičení 
majú rôzne aktivity ako plávanie, psíky, koníky, masáže. Karinka je 
ležiaca, ale rodičia veria, že sa to raz zmení a postaví sa na nožičky. 
Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie rehabilitačnej pomôcky 
BOSU balance trainer. 

43 Petra V. S. Glória V. 200,00 € 

Predčasne narodená Glória má diagnózu DMO a pravostranná 
hemiparéza až triparéza. Vďaka príspevku absolvovala 2-
týždňový neurorehabilitačný pobyt v Adeli medical center v Piešťanoch. 
Pobyt bol veľmi intenzívny, cvičilo sa aj v soboty, veľmi účinná bola 
manuálna terapia a iné doplnkové terapie. Pre toto 2-ročné dievčatko 
bolo najdôležitejšie 2-hodinové cvičenie v adeli obleku, vďaka ktorému 
lepšie zapája svaly, šľachy, kĺby. Pobyt jej pomohol v správnom 
nakračovaní pravej spastickej nohy, zlepšila sa rovnováha, uvoľnila sa 
Achillova šľacha, pracovalo sa na chodení po schodoch, zlepšila sa 
hybnosť kĺbov, takisto rozsah svalov. Finančné prostriedky boli použité 
na rehabilitačný pobyt v Adeli medical center v Piešťanoch. 

44 Jana M. Jana M. 300,00 € 

Predkladateľka prežívala ťažké obdobie, keď jej na rakovinu zomrela 
matka. Ocitla sa vo finančnej tiesni. Jej dcérka Janka má ťažkú formu 
DMO. Finančné prostriedky boli použité na lieky, prášky, nutridrinky, 
oblečenie pre dcéru Janku. 

45 Stanislava G. Monika G. 160,00 € Finančná podpora na kúpu rebrín a domácu rehabilitáciu. 

46 Zdenko P. Oliver P. 160,00 € 
Finančná podpora na absolvovanie rehabilitácie v Adeli Medical Centre, 
termín bol predĺžený do leta 2021 z dôvodu pandemickej situácie. 

47 Jaroslava Ď. Emma Ď. 160,00 € 
Finančná podpora na absolvovanie rehabilitácie v Rehabilitačnom 
centre Adora deťom o. z., Trenčín, termín bol predĺžený do leta 2021 z 
dôvodu pandemickej situácie. 

48 Daniela K. Daniela K. 160,00 € Finančná podpora na kúpu elektrického vozíka. 

49 Alexandra Š. Alexandra Š. 160,00 € 
Finančná podpora na absolvovanie rehabilitácie v Adeli Medical Centre, 
termín bol predĺžený do leta 2021 z dôvodu pandemickej situácie. 

50 Lenka K. Ela K. 160,00 € 

Pomoc bola určená pre Elu (4 r.) s cieľom zlepšenia jemnej a hrubej 
motoriky, zlepšenia chôdze a zlepšenia reči. Absolvovala komplexné 
služby v MeDu centre Košice v termíne od 9. 11. do 31. 12. 2020. 
Spočívali v masážach, fyzioterapii a bioptrone. Finančné prostriedky boli 
použité na úhradu rehabilitačných cvičení. 

51 Lucia K. Tadeáš K. 160,00 € 
Finančná podpora na absolvovanie rehabilitácie v Adeli Medical Centre, 
termín bol predĺžený do leta 2021 z dôvodu pandemickej situácie. 

52 Zuzana T. Ondrej B. 160,00 € 

O pomoc žiadala pani Zuzana – profesionálny náhradný rodič, pre dieťa 
Ondreja, ktorého má v starostlivosti. Ondrej absolvoval rehabilitačný 
pobyt TheraSuit v zariadení Possibilitas, centrum zdravia Piešťany v 
termíne 16. - 27. 11.2020 v rozsahu 9 dní po 2,5 hodiny denne. 
Prínosom bolo fyzické napredovanie, hlavne zvýšenie kondície a 
zlepšenie koordinácie pohybov, zvýšenie svalovej sily na dolných 
končatinách, zlepšenie vstávania zo sedu do stoja tak, aby pri stoji mal 
vystreté oba kolenné kĺby, zlepšenie chôdze po schodoch, výrazné 
zlepšenie rovnováhy pri chôdzi. Finančné prostriedky boli použité na 
rehabilitačný pobyt TheraSuit v zariadení Possibilitas Piešťany. 

53 Diana K. Diana K. 160,00 € 
Finančná podpora na kúpu bubnu, pomôcky na individuálnu 
muzikoterapiu a domácu rehabilitáciu. 

54 Vlasta Š. Emília Š. 160,00 € 

Pani Vlasta absolvovala rehabilitačný pobyt s dcérkou Emíliou v centre 
Liberta v Košiciach v termíne od 9. do 20. 11.2020. Emília má DMO a 
pravidelným rehabilitovaním sa ju rodičia snažia postaviť na nôžky, aby 
bola sebestačná. Rehabilitovanie jej veľmi pomáha, vďaka nemu sa jej 
podarilo urobiť prvé kroky za chodítkom. Finančné prostriedky boli 
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použité na rehabilitačný pobyt v centre Liberta Košice. 

55 Hedviga S. Viktória S. 160,00 € 
Finančná podpora na absolvovanie rehabilitácie v Luccassport centrum 
v Košiciach, termín bol predĺžený do leta 2021 z dôvodu pandemickej 
situácie.  

56 Michaela P. Marek Č. 160,00 € 
Finančná podpora na absolvovanie rehabilitácie v Centre Natália v 
Hlohovci, termín bol predĺžený do leta 2021 z dôvodu pandemickej 
situácie. 

57 Miroslava K. Sebastián K. 160,00 € 

Pomoc bola určená pre syna predkladateľky Sebastiána. V mesiaci 
november 2020 úspešne absolvovali dvojtýždňový Therasuit tréning v 
centre Svetielko Prešov. V rámci pobytu Sebastián denne absolvoval 2,5 
hod. tréning, masáž a dvakrát do týždňa viaczmyslovú terapiu. Počas 
pobytu sa terapeuti zameriavali na tréning opory na rukách a na sed. 
Pobyt naplnil očakávania rodičov, nakoľko Sebastian spravil opäť 
pokroky hlavne v držaní hlavičky a trupu, a taktiež čoraz lepšie pri 
terapiách spolupracuje. Finančné prostriedky boli použité na 
rehabilitačný pobyt v centre Svetielko Prešov. 

58 Miroslava K. Adrián K. 160,00 € 

Adriána životom sprevádza diagnóza DMO – spastická kvadruparéza. 
Vďaka získanému príspevku jeho rodičia dofinancovali Therasuit pobyt v 
Centre Svetielko v Prešove, kde Adrián denne okrem 2,5 hod. tréningu v 
obleku therasuit absolvoval aj kyslíkovú terapiu, masáže a dvakrát 
týždenne aj viaczmyslovú terapiu. Na pobyte sa zameriavali hlavne na 
tréningu rovnováhy a chôdze, vďaka čomu je aj Adriánove držanie tela 
čoraz lepšie, prekonáva tiež strach a čoraz viac sa snaží popri nábytku 
postaviť na nôžky. Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný 
pobyt v centre Svetielko Prešov. 

59 
Vladimíra 
Hirková 

Sofia 
Kalaninová 

160,00 € 
Finančná podpora na absolvovanie rehabilitácie v Adeli Medical Centre, 
termín bol predĺžený do leta 2021 z dôvodu pandemickej situácie. 

60 
Vladimíra 
Hirková 

Alex Kalanin 160,00 € 
Finančná podpora na absolvovanie rehabilitácie v Adeli Medical Centre, 
termín bol predĺžený do leta 2021 z dôvodu pandemickej situácie. 

61 
Tatiana 
Halásová 

Mathias Halás 160,00 € 
Finančná podpora na absolvovanie rehabilitácie v Ceremina centre v 
Šúrovciach, termín bol predĺžený do leta 2021 z dôvodu pandemickej 
situácie. 

62 
Karin 
Rollerová 

Karin 
Rollerová 

160,00 € 
Finančná podpora na absolvovanie rehabilitácie v Centre Natália v 
Hlohovci, termín bol predĺžený do leta 2021 z dôvodu pandemickej 
situácie. 

63 
Renata 
Dudášová 

Alina 
Kubaníkova 

160,00 € 
Finančná podpora na absolvovanie rehabilitácie v Ceremina centre v 
Šúrovciach, termín bol predĺžený do leta 2021 z dôvodu pandemickej 
situácie. 

64 
Jarmila 
Vašová 

Ema Vašová 160,00 € 

Dotácia vo výške 160 eur bola určená na podporu rehabilitačného 
plávania pre Emku, ktoré absolvovala v Detskom centre Hviezdica v 
Nitre. Emka sa narodila predčasne komplikovaným pôrodom a trpí 
diagnózami detská mozgová obrna, hypotónia, skolióza, ťažké 
plochonožie, rečová dysfluencia. Finančné prostriedky boli určené na 
zaplatenie 10 hodín rehabilitačného plávania. 

65 
Beáta 
Kušmíreková 

Luka Klokoč 160,00 € 
Finančná podpora na absolvovanie rehabilitácie u Mgr. Jarmily 
Rybárovej v Poprade, termín bol predĺžený do leta 2021 z dôvodu 
pandemickej situácie. 

66 
Noémi 
Čižmárová 

Liliána 
Čižmárová 

160,00 € 
Finančná podpora na absolvovanie rehabilitácie v Centre Aliana v 
Šamoríne, termín bol predĺžený do leta 2021 z dôvodu pandemickej 
situácie. 

67 
Monika 
Kubíniová 

Martin Kubíni 160,00 € 
Finančná podpora na absolvovanie rehabilitácie v R1 centrum 
intenzívnej rehabilitácie v Banskej Bystrici, termín bol predĺžený do leta 
2021 z dôvodu pandemickej situácie. 

68 
Ivana 
Koštialová 

Tomáško 
Koštial 

160,00 € 
Finančná podpora na absolvovanie rehabilitácie v Adeli Medical Centre, 
termín bol predĺžený do leta 2021 z dôvodu pandemickej situácie. 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora 
zdravia; poskytovanie sociálnej pomoci. 
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2. Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu 
 

A. Otvorený grantový program v Nadačnom fonde Baumit 
 
Dlhodobo podporujeme komunitné projekty, ktoré sú zamerané na rôzne skupiny ľudí a komunitné aktivity v 
jednotlivých regiónoch Slovenska. Cieľom je dlhodobá podpora konkrétnych projektov, ktoré sú zamerané na 
zvyšovanie kvality života ľudí. 
 
Počet predložených žiadostí: 37 
Počet podporených projektov: 14 
Vyčlenená suma: 7 950,00 €  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:  
Ing. Tomáš Sepp, Baumit, spol. s r. o 
RNDr. Eva Tomaschová, Baumit, spol. s r. o. 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

P.č. 
Podporená 
organizácia 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

 Výška 
podporenej 
sumy 

Anotácia k podporenému projektu 

1 
Nadácia Jána 
Cikkera 

Svetlo pre dušu 300,00 €  

Zámerom projektu bolo realizovať sériu špeciálnych 
profesionálnych koncertov, určených deťom a mládeži, ktoré 
študujú v špeciálnych školských zariadeniach pre slabozrakých, 
telesne či mentálne handicapovaných. Projekt bol z dôvodu 
pandémie obsahovo pozmenený a zameral sa na tvorbu CD pod 
názvom Ján Cikker, inštrumentálna tvorba. Vydanie CD 
sprevádzali komplikácie spojené s aktuálnou situáciou, tie ale 
neovplyvnili kvalitu umeleckých výkonov jednotlivých 
účinkujúcich ani zvukovú kvalitu nahrávok. Veľmi úspešnou bola 
spolupráca s VŠMU, ktorá nielen poskytla svoju koncertnú sieň 
Dvorana pre nahrávku za výhodných okolností, ale s pochopením 
akceptovala posúvanie nahrávacích termínov. Iniciátori popri Real 
Music House prizvali k spolupráci aj skladateľa a režiséra 
Františka Poula, ktorého desiatky rokov skúseností v RTVS 
výrazne prispeli ku kvalitatívnej úrovni nahrávky CD. Finančný 
príspevok bol použitý na preklad do anglického jazyka a 
korektúru. 

2 Modrý Peter o.z. 
Ľubo Závodný 
„Domy“ a diskusný 
panel „Kreativita“ 

300,00 €  

Výstava DOMY v Galérii mesta Levoča predstavila širokej 
verejnosti reprezentatívny výber z realizovaných diel architekta 
Ľuba Závodného. Zúčastnilo sa jej viac ako 300 návštevníkov. 
Výstava bola jedinečná rozsahom aj formou: predstavené bolo 
nielen dielo, ale i tvorivý postup a prístup jednej z najvýraznejších 
osobností súčasnej slovenskej architektúry. Na vernisáži, po 
ukončení oficiálnej časti, sa uskutočnilo množstvo neformálnych 
rozhovorov s autorom o konkrétnych architektonických dielach, 
ako aj architektúre všeobecne vo všetkých polohách. 
Nezanedbateľným prínosom bola i aktívna účasť architekta 
Imricha Pleidela, podpredsedu Slovenskej komory architektov ako 
spolukurátora a gestora. Diskusný blok KREATIVITA v Modrom 
salóniku Mestského divadla v Levoči predstavil verejnosti formou 
diskusie a polemiky pozvaných hostí z rôznych kreatívnych oblastí 
ich pohľad a prístup k fenoménu „kreativita“. Finančný príspevok 
bol použitý na honoráre. 

3 
BIM asociácia 
Slovensko 

BIM CHALLENGE 
2020 

- €  Projekt nebol zrealizovaný. Vrátili finančné prostriedky. 

4 Trnka, n. o.  
Technická podpora – 
Hovoriace hmatové 
knihy 

1 000,00 €  

Nezisková organizácia Trnka chce dlhodobo pokračovať v 
sprístupňovaní kultúrnych pamiatok, zaujímavých objektov alebo 
umeleckých diel nevidiacim a slabozrakým spoluobčanom. V 
minulosti už pripravili dve hovoriace a dotykové knihy, ktoré 
odovzdali do Mestskej knižnice v Bratislave. V rámci projektu 
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pripravovali mobilnú hovoriacu dotykovú knihu, ktorá bude 
efektívne zoznamovať návštevníkov s pamiatkami Starého mesta. 
Kniha bude tiež umiestnená v Bratislavskej mestskej knižnici na 
oddelení pre nevidiacich a slabozrakých. Témou boli Bratislavské 
historické budovy v okolí knižnice realizované ako 3D Audio plán. 
Finančný príspevok bol použitý na kúpu 3D tlačiarne a materiálu. 

5 Maják nádeje Knihou k pomoci 500,00 €  

Cieľom projektu bolo pomôcť pri šírení osvety v oblasti krízovej 
situácie rodín v núdzi a možnostiach pomoci týmto rodinám 
prostredníctvom výskumnej a publikačnej činnosti. V Majáku 
nádeje zrealizovali výskum zameraný na rodiny v hmotnej a 
sociálnej núdzi, dáta čerpali z 10-ročnej skúsenosti a 
dokumentácie s rodinami. Spracovaný výskum, ako aj teóriu o 
kríze, chudobe, sprevádzaní či zvládaní stresových situácií 
publikovali v knihe „Keď rodina trpí. Pomoc, podpora a 
sprevádzanie.“ Kniha prispela k šíreniu osvety a pomohla rozvíjať 
charitatívnu činnosť a prosociálne cítenie u širokej verejnosti. 
Finančný príspevok bol použitý na tlač knihy. 

6 

Rodičovské 
združenie pri 
Základnej škole 
Gajary 

Interaktívna škola 500,00 €  

Podpora bola smerovaná Rodičovskému združeniu pri Materskej 
škole v Gajaroch, ktoré chce, aby deti spoznávali nové formy 
vzdelávania. Zámerom projektu bolo dať deťom šancu vzdelávať 
sa pomocou moderných technológií a zapojiť interaktívnu formu 
do vyučovacieho procesu. Vďaka novej interaktívnej tabuli majú 
deti možnosť dotýkať sa povrchu dosky a teda priamo 
zobrazeného objektu, čo slúži k zlepšeniu vnímania, učenia sa a 
napomáha uplatňovaniu zásady názornosti. Finančný príspevok 
bol použitý na interaktívnu tabuľu s príslušenstvom. 

7 
Občianske 
združenie 
Rákošská cächa 

Reštaurátorský 
zámer evidenčnej 
knihy Poctivej 
baníckej cächy 

500,00 €  

Zámerom projektu bolo odborným reštaurátorským zásahom 
opraviť zdevastovaný stav evidenčnej knihy – Poctivej baníckej 
cechy. Kniha je 222 rokov stará a predstavuje historickú pamiatku 
dlhoročnej tradície obce Rákoš. Keďže jej stav bol dosť žalostný, 
bol potrebná jej odborná oprava. Publikácia bola krásne 
reštaurátorsky opravená a uložená v kazete, ktorá zabezpečuje 
knihu aj pri možných presunoch. Z dôvodu odborného zásahu 
oslovili reštaurátorský ateliér v Slovenskej Ľupči pod vedením 
Mgr. Art Štefana Kocku. Pán Kocka tiež poskytol poradenstvo 
priamo na mieste uloženia knihy, aby knihu mohli uchovať aj pre 
ďalšie generácie. Finančný príspevok bol použitý na 
reštaurátorské práce. 

8 
Nadácia 
Providencia 

Kreslený román 
„Dozvedela som sa, 
že žiješ“ 

500,00 €  

Nadácia Providencia chce upriamiť pozornosť na stále existujúcu 
nenávisť voči druhým kvôli rasovej, náboženskej, etnickej inakosti 
a podporiť mladých v boji proti extrémizmu. Rozhodla sa 
transformovať román O. Rácza staršieho do komiksovej podoby, 
ktorá je u mladých ľudí obľúbená. Prínos vzniknutého komiksu je 
v autentickosti podaných informácií o holokauste tak, aby si 
čitateľ mohol vytvoriť vlastný názor na udalosti, ktoré sa odohrali 
počas druhej svetovej vojny, pričom cez príbeh rozvíja morálne 
vedomie mladých ľudí o danú tematiku. Finančný príspevok bol 
použitý na prípravu scénosledu a scenára kresleného románu. 

9 
ALBRECHT 
FORUM, o. z. 

Architektonický 
projekt Altánku v 
záhrade Domu 
Albrechtovcov v 
Bratislave 

500,00 €  

Cieľom projektu bolo podporiť dlhodobú rekonštrukciu národnej 
kultúrnej pamiatky – Domu Albrechtovcov nachádzajúcom sa na 
Kapitulskej ulici v Bratislave. Projekt prispel k výrobe a inštalácii 
altánku s extenzívnou zelenou strechou pre posedenie 
návštevníkov, resp. umelecké podujatia na nádvorí. Otvorenie 
záhrady a Domu Albrechtovcov so zámerom sprístupniť 
atraktívny vnútorný i vonkajší priestor pre širokú verejnosť 
podporuje rozvoj kultúrneho potenciálu Starého mesta 
a poskytuje zázemie pre tradičné bratislavské umelecké a 
vzdelávacie centrum. Finančný príspevok bol použitý na 
projektovú dokumentáciu na výrobu a inštaláciu altánku. 

10 
NOX ET 
SOLITUDO 

Galéria Aliny 
Ferdinandy v 
Lukovištiach 

500,00 €  

Projekt bol zameraný na zriadenie galérie Aliny Ferdinandy v 
objekte bývalej ľudovej školy v Lukovištiach. Sochárka Alina 
Ferdinandy má v obci dve realizácie, ktoré boli vykonané pri 
príležitosti ich známosti s básnikom Ivanom Kraskom. Realizácia 
tohto projektu spočívala v stavebnej rekonštrukcii objektu, ktorý 
bol schátraný. Rekonštrukciou tak vznikli dva výstavné priestory 
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na stálu a meniacu sa expozíciu aj pre iných autorov a zázemie 
pre samotnú galériu. Ide o jedinú galériu na Slovensku, ktorá je 
venovaná tejto autorke. Finančný príspevok bol použitý na 
verejné obstarávanie.  

11 

Občianske 
združenie 
BRATISLAVSKÁ 
KALVÁRIA 

Obnova barokovej 
kaplnky krížovej 
cesty zo 17. st. – 
úprava jej okolia 

 2 000,00 €  

Občianske združenie BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA vzniklo v auguste 
2019 a jeho cieľom je zachovanie a ďalší rozvoj kultúrneho a 
duchovného dedičstva bratislavského Kalvárskeho vrchu. Venujú 
sa jeho hmotnej i duchovnej revitalizácii, dotváraniu a 
udržiavaniu miesta. V rámci projektu sa podarilo obnoviť kaplnku 
do pôvodnej barokovej podoby, ale aj upraviť okolie kaplnky tak, 
aby bolo bezbariérovo prístupné a schodné, čím sa stalo 
integrálnou súčasťou novej trasy krížovej cesty. Finančný 
príspevok bol použitý na materiál a úpravu okolia kaplnky vrátane 
vybudovania maltového chodníka. 

12 

Občianske 
združenie Milan 
Štefánik pri 
ústavoch pre 
zdravotne a 
mentálne 
postihnutých 

Veľa lásky 350,00 €  

Cieľom združenia je poskytovať aktivity pre detských a dospelých 
klientov ústavov a domovov sociálnych služieb pre mentálne a 
zdravotne postihnutých, a to najmä organizáciou koncertov s 
hudobným a tanečným programom. Ide o aktivity náučného, 
výchovného a pohybového charakteru s rôznym zameraním. Dlho 
očakávaný 4. ročník benefičného podujatia Veľa lásky sa 
uskutočnil v novembri 2020 v Košiciach. Podujatie bolo 
zorganizované pre 116 mentálne a zdravotne postihnutých detí z 
východného Slovenska a Košického samosprávneho kraja. 
Hlavnou myšlienkou celej akcie bola integrácia znevýhodnených 
ľudí do spoločnosti i odstránenie bariér medzi handicapovanými a 
zdravými. Finančný príspevok bol použitý na prenájom zvukovej 
aparatúry. 

13 
Občianske 
združenie Hrad 
Uhrovec 

Žaby pre hrad 500,00 €  

Poslaním združenia je nadviazať na prácu NPZKD, a to snahou o 
záchranu a obnovu nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, 
zrúcaniny hradu Uhrovec. V roku 2020 sa združenie venovalo 
konzervácii románskeho hradobného múru s desiatkami 
unikátnych stavebných detailov. Zámerom projektu bolo postaviť 
lešenie, ktoré by umožnilo prístup k románskemu murivu. Vďaka 
špeciálnym spojkám sa im podarilo dostavať lešenie v potrebnom 
rozsahu tak, aby bolo možné zdokumentovať a lokálne sanovať 
románsky hradobný múr. Je to výrazná pomoc, ktorá bude 
využitá aj pri ďalších prácach na Národnej kultúrnej pamiatke 
Hrad Uhrovec a prispeje tým k dlhodobej snahe o jeho záchranu. 
Finančný príspevok bol použitý na lešenárske žaby a spojky. 

14 OZ Samaria 
Prekrytie zimnej 
záhrady 

500,00 €  

OZ Samaria sa 10 rokov venuje adresnej konkrétnej a účinnej 
materiálnej pomoci rodinám a jednotlivcom v hmotnej núdzi. 
Zabezpečuje predmety základných životných potrieb vo forme 
prebytkov medzi verejnosťou. OZ Samaria zriadilo komunitné 
centrum na podporu komunitných aktivít a integráciu sociálne 
vylúčených skupín (seniori, nezamestnaní, matky s deťmi, 
marginalizované skupiny). Realizuje sociálnoprávnu ochranu detí 
a soc. kuratelu. Dlhodobo realizuje potravinovú pomoc núdznym, 
prevádzkuje komunitnú záhradu a realizuje environmentálne 
projekty. V komunitnej záhrade je vybudovaná technická 
miestnosť a sklad, ktoré sú prepojené presklenou miestnosťou – 
zimnou záhradou, ktorá slúži ako výtvarný ateliér pre klientov 
združenia a členov komunity. Prebieha v ňom arteterapia, ktorej 
cieľom je integrácia, spolupráca a nadväzovanie vzťahov. 
Dochádza tak k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia 
jednotlivcov a skupín. Finančné prostriedky budú použité na 
nákup, prepravu, osadenie a inštaláciu materiálu potrebného na 
nové prekrytie tohto ateliéru. 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: zachovanie kultúrnych 
hodnôt; ochrana a podpora zdravia; podpora vzdelávania; podpora a rozvoj telesnej kultúry; poskytovanie 
sociálnej pomoci; ochrana a tvorba životného prostredia. 
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B. Zamestnanecký grantový program, 2. ročník  
 
Po druhýkrát sme podporili zamestnancov spoločnosti Baumit spol. s r. o., ktorým záleží na dianí v ich okolí. 
Oslovili sme zamestnancov, ktorí aj popri svojej každodennej práci a povinnostiach majú záujem venovať sa 
verejnoprospešným aktivitám v prospech svojej komunity.  
 
Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadačného fondu Baumit bolo umožniť zamestnancom 
spoločnosti Baumit s r. o. sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná, a kde je najmä ich osobnou 
zásluhou dobre využitá.  
Podporili sme zamestnancov, ktorým je dlhodobo sympatická práca niektorej neziskovej organizácie alebo 
dokonca už dlhšiu dobu spolupracujú s nejakou organizáciou, či chceli podporiť jednotlivca v nepriaznivej 
životnej situácii.  
 
K dátumu uzávierky 3. augusta 2020 bolo predložených 8 verejnoprospešných projektov a celková požadovaná 
suma je vo výške 4 000 eur. 
 
Počet predložených žiadostí: 8 
Počet podporených projektov: 8 
Vyčlenená suma: 4 000 €  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke hodnotiaca komisia v zložení:  
Tomáš Sepp, , Baumit, spol. s r. o. 
Eva Tomaschová, Baumit, spol. s r. o. 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

P.č. 
Podporená 
organizácia 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

 Výška 
podporenej 
sumy 

Anotácia k podporenému projektu 

1 Jarmila Tothová Jozef Soboň 2020 500,00 € 

Pani Jarmila požiadala o príspevok v mene zdravotne 
postihnutého človeka, ktorému dlhodobo pomáha v jeho 
neľahkej životnej situácii. Cieľom finančnej podpory bolo 
pomôcť vytvoriť staršiemu pánovi Jozefovi vhodné a dôstojné 
prostredie pre život a poskytnúť mu veci potrebné na 
udržiavanie funkčnej domácnosti. Veľkú radosť mu spravil nový 
televízor, pod ktorý mu tiež umiestnili stolík, aby sa mohol 
oprieť. Zaobstarali mu aj vysávač, ktorý uľahčí upratovanie. 
Finančný príspevok bol použitý na televízor, vysávač s 
príslušenstvom a stolík. 

2 
Občianske 
združenie Naše 
Zálesíčko 

Korzo Zálesie – 
zázemie turizmu na 
Malom Dunaji 

500,00 € 

Cieľom projektu bolo v zátoke Malého Dunaja v obci Zálesie 
dobudovať chýbajúcu občiansku infraštruktúru a tým doplniť 
prvky potrebné k zvýšeniu kvality služieb cestovného ruchu a 
vybavenosti. Realizáciou projektu sa na mieste Korza v Zálesí 
osadil jeden skladový modul – kontajner. Postupné budovanie 
priestoru nábrežia Malého Dunaja v Zálesí na atraktívny 
turistický cieľ prinesie vo veľmi blízkej dobe aj zvýšený pohyb 
návštevníkov. Nábrežie bude v budúcnosti plniť aj komunitnú 
funkciu pre organizované skupiny – školy, firmy či obecné a 
kultúrne podujatia. Finančný príspevok bol použitý na 
zakúpenie skladového modulu. 

3 Michal Koller Plážová hádzaná 500,00 € 

Projektovým zámerom bola podpora skupiny mladých 
talentovaných mužov, ktorí sa dali dokopy, aby sa bavili 
plážovou hádzanou, a po okamžitom úspechu na 
medzinárodnej scéne sú z nich dnes reprezentanti SR. Na 
poslednom turnaji vo finále sami, „bez nikoho“, porazili 
úradujúcich majstrov Nemecka, ktorí prišli s 2 trénermi, 
fyzioterapeutom a celým realizačným tímom. V roku 2020 sa 
zúčastnili viacerých turnajov na Slovensku s umiestnením na 1. 
a 2. mieste. V budúcnosti, keď to situácia už dovolí, sa plánujú 
zúčastniť rovnakých, aj medzinárodných turnajov. Finančný 
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príspevok bol použitý na kúpu dresov.  

4 
Scripture Union 
Slovakia 

Pozeraj – počúvaj – 
pomáhaj 

500,00 € 

Občianske združenie Scripture Union Slovakia pozná 
predkladateľka už 20 rokov, odkedy sa voľnočasových aktivít 
zúčastňovali jej deti, postupne sa do aktivít združenia zapojila 
aj ona ako dobrovoľníčka. Cieľom projektu bolo rozvíjať 
zručnosti detí, rodičov a pracovníkov s deťmi v kombinovanom 
prostredí budovania komunity v online aj offline priestore. 
Priama práca s deťmi a rodinami prebehla podľa aktuálnej 
situácie v miestnom Dennom centre a v MAMI klube aj online, 
boli tiež vytvorené materiály do virtuálnej knižnice, ktoré sú 
voľne dostupné. Finančný príspevok bol použitý na výrobu 
pomôcok, kancelársky materiál, cestovné náklady a prenájom 
priestorov. 

5 
Saleziáni Don 
Bosca – Slovenská 
provincia 

Komunitný 
zhromažďovací 
priestor 

500,00 € 

Priestor vnútorného dvora sídla Saleziánov je využívaný pri 
športových aktivitách ako divácka zóna a tvorí zázemie k 
aktivitám. Na priľahlej ploche pri ihrisku na obyčajnom svahu 
vznikla využiteľná terasa s lavičkami, zmysluplnou zeleňou a 
spevnenými plochami, projekt následne prispel vytvoreniu 
pochôdznej plochy medzi saleziánskym domom a ihriskom. 
Vznikol tak priestor pre stretávanie sa ľudí rôzneho veku a 
komunitné aktivity. Finančný príspevok bol použitý na nákup 
rastlín a ovocných stromov a fontánky na pitie. 

6 
Občianske 
združenie Smajlík 
deťom 

Slnko, slnko, poď na 
naše líčka 

500,00 € 

Projekt „Slnko, slnko, poď na naše líčka“ bol zameraný na 
podporu folklórneho krúžku v obci Zbyňov. Deti z krúžku získali 
vlnené folklórne kabátiky, môžu teda vystupovať aj v zimnom 
období a rozvíjať zachovanie zvykov a tradícií v identickom 
oblečení. Folklórny krúžok pracuje počas školského roka, 
pravidelne sa stretávajú a nacvičujú pásma s folklórnou 
tematikou. U detí sa týmto spôsobom pestuje uvedomovanie si 
vlastnej kultúry a rozširujú si povedomie o starých zvykoch a 
tradičných hrách, básňach či piesňach. Finančný príspevok bol 
použitý na kúpu častí krojov. 

7 NIKOLKA o. z. 
Rekonštrukcia 
priestorov Denného 
centra 

500,00 € 

Občianske združenie NIKOLKA prispieva k zlepšeniu 
zdravotného stavu, životných podmienok a sociálneho statusu 
hendikepovaných a ťažko chorých detí aj ich rodín. Vytvára 
bezpečný a pokojný priestor, kde si deti môžu špeciálnymi 
pomôckami stimulovať svoj zrak, hmat, sluch, vestibulárny 
systém a posilniť svalstvo prostredníctvom terapií a 
rehabilitácie. V rámci projektu boli priestory denného centra 
zrekonštruované a hneď ako to situácia dovolí, centrum sa pre 
detičky otvorí. Finančný príspevok bol požitý na renováciu 
priestorov a materiál. 

8 o. z. 3Stromi 
Vyčisti malý kúsok 
planéty! 

500,00 € 

Združenie 3Stromi motivuje ľudí k zbieraniu odpadu v prírode, 
každoročne spravia niekoľko dobrovoľníckych akcií. Cieľom 
podpory bolo vytvoriť jednoduchú webovú aplikáciu na spôsob 
mapy, ktorá umožňuje mapovať odpad v prírode či v mestách a 
následne ho dobrovoľníckymi aktivitami systematicky 
vyzbierať. Aplikácia pomáha dostať tieto aktivity viac medzi 
ľudí, motivovať ich a tak vyčistiť kúsok našej planéty. Finančný 
príspevok bol použitý na programovanie aplikácie. 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora 
zdravia; ochrana a tvorba životného prostredia; podpora a rozvoj telesnej kultúry; podpora vzdelávania; 
zachovanie kultúrnych hodnôt. 
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3. Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu  

 
Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol dňa 2. 7. 2018 ako zjednotenie filantropických 
aktivít, ako aj aktivít spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Účel nadačného fondu je napĺňaný prostredníctvom: 

A. podpory partnerských projektov iných mimovládnych organizácií v Otvorenom grantovom programe; 
B. grantových programov (Zamestnanecký grantový program a program Nízkoprahové programy pre 
deti a mládež 2020). 

 
A. Nadačný fond Kaufland, Otvorený grantový program 

 
Cieľom otvoreného programu je podporovať rôzne projekty verejnoprospešných inštitúcií.  
Nadačný fond Kaufland podporuje aktivity Slovenského Červeného kríža od roku 2018. Cieľom otvoreného 
programu je podporovať rôzne projekty verejnoprospešných inštitúcií. V roku 2020 to boli projekty zamerané 
na skvalitnenie terénnej sociálnej služby a na podporu ich práce počas pandémie. Podporený bol aj vzdelávací 
projekt zameraný na neformálne vzdelávanie v nemeckom jazyku a zmysluplné trávenie voľného času pre deti 
od 6 do 15 rokov. 
 
Počet predložených žiadostí: 4 
Počet podporených projektov: 3 
Vyčlenená suma: 151 711,50 € 
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:  
Lucia Vargová, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Martina Machánková, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

P.č. 
Podporená 
organizácia/ 
fyzická osoba 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

1 

Slovenský 
Červený kríž, 
ústredný 
sekretariát 

Podpora činnosti 
SČK a jeho aktivít 
počas pandémie 
COVID-19 

30 000,00 € 

V roku 2020 NF Kaufland promptne reagoval na aktuálnu situáciu 
na Slovensku spojenú s pandémiou ochorenia COVID-19 a podporil 
projekt Slovenského Červeného kríža s názvom „Podpora činnosti 
SČK a jeho aktivít počas pandémie COVID-19“. Činnosť ̌ SČK a jeho 
aktivity počas pandémie boli veľmi rôznorodé, v každom ohľade 
zamerané na pomoc zraniteľným skupinám pri zmierňovaní 
dopadov pandémie. Finančné prostriedky projektu výrazne 
podporili túto pomoc tým, že čiastočne pokryli mzdové náklady na 
koordinátorov pomoci v 19 územných spolkoch SČK. Finančná 
podpora umožnila Slovenskému Červenému krížu sústrediť sa na 
poskytovanie pomoci v čase, keď aktivity prinášajúce SČK finančné 
zdroje na fungovanie boli kvôli prísnym celoštátnym opatreniam 
pozastavené. Aj vďaka tomu mohli územné spolky SČK rozšíriť 
dosah pomoci v podobe prípravy, výdaja či rozvozu stravy 
zraniteľným skupinám obyvateľstva, donášky nákupov, liekov a 
distribúcie rúšok. Mnohé územné spolky sa aktívne zapojili aj do 
spolupráce s nemocnicami pri vytváraní zdravotných filtrov. 
Červenokrižiaci zabezpečovali aj 24-hodinovú asistenciu ľuďom v 
štátnych karanténnych centrách a monitorovali zdravotný stav ľudí 
bez domova. Projekt podporený Nadačným fondom Kaufland vo 
výške 30 000 € pomohol k znižovaniu najmä sociálnych dopadov na 
spoločnosť vo všetkých kútoch Slovenska.  

2 

Slovenský 
Červený kríž, 
ústredný 
sekretariát 

Podpora 
terénnych 
sociálnych služieb 
SČK 

99 211,50 € 

Druhým podporeným projektom v roku 2020 bol nákup áut v rámci 
Podpory terénnych sociálnych služieb SČK. Územné spolky SČK 
poskytujú širokú paletu terénnych sociálnych služieb na celom 
území Slovenska. Prepravnú službu v súčasnosti poskytuje 16 
územných spolkov SČK. Nákupom ďalších moderných a špeciálne 
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upravených vozidiel chcel SČK podporiť kvalitu a rozšíriť 
poskytovanie prepravnej služby a ďalších terénnych sociálnych 
služieb. Pomôže tak ešte väčšiemu počtu ľudí v ďalších regiónoch, 
ktorí sú na takúto pomoc odkázaní. Patria sem ľudia, ktorí sú 
dlhodobo v nepriaznivej sociálnej situácii kvôli svojmu veku, 
zdravotnému postihnutiu, či dlhodobo nepriaznivému zdravotnému 
stavu. Vďaka prepravnej službe pomáha SČK znižovať ich 
izolovanosť a umožňuje im zapájať sa do spoločenského života. 
Finančné prostriedky vo výške 99 211,50 € boli použité na nákup 5 
nových vozidiel Toyota Proace City Verso na zabezpečovanie 
prepravnej služby. 

3 

Detská a 
mládežnícka 
organizácia 
TIKTAK 

Cesta okolo sveta 22 500,00 €  

Projekt Cesta okolo sveta bol letný pobytový tábor určený deťom 
vo veku 7 – 15 rokov. Pobyt bol plánovaný pre 120 detí, zúčastnilo 
sa ho 116 detí z rôznych kútov Slovenska. Sedemdňový pobyt sa 
uskutočnil v dvoch lokalitách, a to Nová Baňa a Vysoké Tatry. 
Pôvodne plánovaný turnus na Orave, z dôvodu výskytu ochorenia 
Covid-19, oblastný hygienik neodporučil. Deti boli prerozdelené do 
ďalších turnusov v inej lokalite podľa výberu. Deti prežili dni plné 
hier, súťaží, ale i neformálneho vzdelávania. Benefitom bol pobyt v 
horskom prostredí v tatranskej prírode, ako i v prírodnom prostredí 
Veľkého Inovca. V Novej Bani mali možnosť kúpania sa v bazéne 
zariadenia. Počas športových súťaží a olympiády si deti preverili 
svoje fyzické sily, vytrvalosť a húževnatosť. V zábavných súťažiach 
sa vyšantili do sýtosti, upevnili kolektívneho ducha. Tvorivé 
dielničky a tanečné aktivity mali úspech hlavne u dievčat. Podarilo 
sa naplniť jednotlivé ciele projektu, a to najmä zmysluplné a tvorivé 
trávenie voľného času pomocou rôznorodých aktivít v prospech 
detí. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravu pre 
116 detí, animačný program, výlety, odmenu organizátorovi 
táborov a režijné náklady. 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účel: poskytovania sociálnej 
pomoci. 
 

B. Nadačný fond Kaufland, Zamestnanecký grantový program 3. kolo 
 
Zámerom je podporiť talentované deti zamestnancov spoločnosti Kaufland a realizáciu aktivít umožňujúcich 
rozvoj ich talentu. Chceme nachádzať a finančne podporiť mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov 
alebo vedcov, ktorí navštevujú základnú školu, gymnázium, strednú odbornú školu alebo odborné učilište, s 
cieľom vytvoriť priestor na rozvoj ich potenciálu a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.  
 
Podporu rozvoja mladých talentovaných ľudí považujeme za hlavný predpoklad pre rýchlejší rozvoj celej 
spoločnosti. Veríme, že investícia do podpory ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa raz môžu stať priekopníkmi 
vo svojom odbore, je správna a bude dobre využitá.  
Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli vyhlásiť tretí ročník Zamestnaneckého grantového programu, ktorého 
cieľom je finančne podporiť deti zamestnancov spoločnosti Kaufland – mladého, výnimočne nadaného umelca, 
športovca alebo vedca navštevujúceho základnú alebo strednú školu a uľahčiť mu tak rozvoj jeho potenciálu.  
 
Počet predložených žiadostí: 59 
Počet podporených projektov: 56 
Vyčlenená suma: 23 400 €  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení: 
Janka Hlavatá, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Janka Strížová, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Martina Machánková, Kaufland Slovenská republika v.o.s 
Michal Golian, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Iveta Hollá, Kaufland Slovenská republika v.o.s.  
Andrej Kulaviak, Kaufland Slovenská republika v.o.s.  
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Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

P.č. 
Podporená 
fyzická osoba 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

1 Daniel T. 
Tenisová 
akadémia 

500,00 € 

8-ročná Tamarka hrá tenis od svojich 4 rokov. Darí sa jej získavať 
popredné umiestnenia vo svojej vekovej kategórii. Veľkým úspechom 
je 2. miesto v turnaji Masters, kde postupovalo 10 najlepších hráčov 
zo západného Slovenska. Podpora bude určená na zabezpečenie 
tréningových aktivít 4x týždenne. 

2 Mária P. Bicie 350,00 € 

Matúš má 15 a hudobnému nástroju bicie sa venuje už 6. rok na 
základnej umeleckej škole. Vystupuje na koncertoch a hra na bicie ho 
veľmi baví, chcel by v jej štúdiu pokračovať. Podporíme ho 
materiálnym vybavením – kúpou nových bubnov. 

3 Dana V. This is my Sen 500,00 € 

Timea je 15-ročná talentovaná futbalistka. Jej snom je stať sa 
profesionálnou hráčkou futbalu a reprezentovať Slovensko vo futbale. 
Kúštik sna sa jej splnil a odohrala niekoľko zápasov Slovenskej 
reprezentácie vo futbale dievčat do 15 rokov. V súčasnosti je hráčkou 
za futbalový klub AS Trenčín. Financie budú použité na tréningy, 
cestovné náklady i športové oblečenie a kopačky. 

4 Martin F. 
S cimbalom na 
plecia 

300,00 € 

Viktória vyniká v hre na cimbal, ktorej sa venuje už 5 rokov. Pravidelne 
navštevuje ZUŠ na Bernolákovej ulici v Košiciach. Zúčastnila sa 
celoslovenskej súťaže hry na cimbal a súťaže Prešovská cimbalová 
struna. Financie budú použité na kúpu transportného vaku, v ktorom 
bude bezpečne prenášať cimbal na každé verejné vystúpenie či súťaž. 

5 Júlia B. Nádejný cyklista 500,00 € 

12-ročný Matej je nádejný cyklista. Každé preteky sa zlepšuje. V jeho 
talente ho rodina podporuje a cestuje s ním na preteky po celom 
Slovensku. Financie použije na kúpu nového a kvalitného bicykla, ktorý 
mu pomôže v plnení snov a dosahovaní stupienkov víťazov. 

6 Oľga G. Tanec je 500,00 € 

Laura tancuje od malička a tanec je pre ňu všetkým. Finančnú podporu 
využije jej rodina na zaplatenie štartovného na Dance star Chorvátsko, 
World of Dance vo Francúzsku, Showtime Dance Balaton, na 
workshopy s tanečníkmi z celého sveta, na hodiny tanca a účasť na 
battloch. 

7 Slávka L. 
Môj malý 
športovec 

500,00 € 

Jožko akoby sa narodil s loptou v ruke. Je hádzanársky brankár, 
trénuje za mladších žiakov v Tatrane Prešov. Takmer každý víkend 
rodina cestuje na turnaje a súťaže, preto ich podporíme preplatením 
cestovných nákladov, ako aj nákupom materiálnej výbavy pre 
mladého športovca. 

8 Martina K. Tenis 500,00 € 

Ashley má 14 rokov a tenisu sa venuje od svojich piatich. Chce byť 
profesionálnou hráčkou, preto má tomuto cieľu aj prispôsobené 
štúdium. Financie jej pomôžu zabezpečiť tréningy a športové 
oblečenie, aby raz mohla svoj sen dosiahnuť. 

9 Zuzana O. 
Podpora na rozvoj 
brankára 

485,00 € 

Alex má 9 rokov a vyniká vo futbale, ktorý ho veľmi baví. Má veľmi 
dobré výsledky, viackrát vyhral na turnajoch ako najlepší brankár. 
Trénuje od svojich piatich rokov. Začal v školičke Spartaku a dnes je v 
kategórii U10. Finančná podpora je určená na kúpu nových športových 
vecí – futbalových pomôcok a oblečenia. 

10 Eleonóra K. Mladý Jackie Chan 500,00 € 

11-ročný Peťo sa venuje karate s ambíciou stať sa najlepším 
karatistom. Jeho veľkým vzorom je Jackie Chan. Získaný finančný 
príspevok použije rodina na úhradu tréningov, materiálne vybavenie 
(kimono, topánky) a poplatky za príslušné skúšky, vďaka ktorým sa 
bude môcť dostať na ďalší stupeň žiackej kategórie. 

11 Eleonóra K. Karate Kid 500,00 € 

Šimon rád športuje. Medzi jeho obľúbené športové aktivity patrí 
karate, ktorému sa venuje už takmer 6 rokov. Jeho cieľom je dostať sa 
na najvyšší stupeň žiackej kategórie. Príspevok bude využitý na 
zabezpečenie tréningov, oblečenia (kimono, rukavice) a na poplatky za 
skúšky. 

12 Pavol K. Fotografovanie 500,00 € 

Katka študuje na bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Martine. 
Vyniká svojou inteligenciou a skvelými výsledkami v škole. Aj napriek 
jej zdravotnému obmedzeniu sa nevzdáva a všetky aktivity, ktoré robí, 
robí na 100 %. Finančnú podporu použije na nákup fotografického 
vybavenia, vďaka ktorému sa bude môcť zlepšiť v amatérskej 
fotografii. 

13 Lívia H. Zostavenie 490,00 € Marián má 16 a navštevuje Gymnázium Púchov, kde dosahuje veľmi 
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modelu procesora 
intel 8085 

dobré výsledky, či už v olympiádach alebo iných vedomostných 
činnostiach, predovšetkým v oblasti fyziky a matematiky. Financie 
použije na úhradu súčiastok na zostavenie funkčného modelu 
procesora, ktorý poslúži ako vstup na Stredoškolskú odbornú činnosť. 
Jeho cieľom je dostať sa na prestížnu vysokú školu, kde sa bude 
pripravovať na svoje povolanie. 

14 Eva W. Veselá gymnastika 400,00 € 

Natália má 6 rokov. Miluje tanec a gymnastiku, ktorým sa venuje už 
takmer 3. rok. Tento rok sa rozhodla venovať výlučne gymnastike, 
keďže je ohybná a veľmi sa jej v gymnastike darí. Navštevuje 
gymnastické centrum Slávia UK v Bratislave. Zabezpečenie tréningov 
jej pomôže napredovať a zlepšovať sa v jednotlivých gymnastických 
cvičeniach. 

15 Petra V. 

Podpora pre 
talentovaného 
hokejistu môjho 
syna Šimona 

500,00 € 

Šimon má 11 rokov a hokeju sa venuje od 1. ročníka základnej školy. 
Vyniká hlavne v hre v útoku a je 3. najlepší strelec v tíme. Financie sú 
určené na zabezpečenie tréningov v klube HC Topoľčany, kde 
momentálne trénuje, ale aj na nákup korčúľ či hokejky, aby mohol 
naďalej rozvíjať svoj talent, neustále napredovať a podporovať svoj 
tím. 

16 Júlia V. 
Umelkyňa – 
animátorka 

500,00 € 

Dianka sa venuje výtvarnému umeniu. Päť rokov navštevovala ZUŠ v 
Senci. Aktuálne je študentkou 1. ročníka na ŠUP v Bratislave. Jej práce 
boli pravidelne súčasťou výstav, ktoré organizovalo mesto Senec. 
Záľubu našla v animácii – dať do pohybu nakreslené alebo 
vymodelované postavy. Grafický tablet a notebook, ktorý si z grantu 
zakúpi, ponúka lepšie a širšie možnosti kresby na počítači. 

17 Zuzana P. Tanec ako terapia 200,00 € 

Karolínka je osemročné dievča, ktoré vyniká v pohybovej oblasti. 
Tancu sa venuje už viac ako 4 roky. Navštevuje tanečný odbor v 
Súkromnej základnej umeleckej škole. Pravidelné tréningy, ktoré si z 
grantu zabezpečí, prispejú k rozvoju kondície a pohybových zručností. 
Cieľom je tiež tanečná prezentácia nacvičovanej choreografie. 

18 Robert M. Srdcom futbalista 220,00 € 

Lukáš je hráčom futbalového klubu FK Dubnica. Medzi jeho úspechy 
patrí, že skončil na 3. mieste v ankete futbalista roka v FK Dubnica a 
má výrazný potenciál sa naďalej zlepšovať. Podpora je určená na 
zabezpečenie športového vybavenia, ktoré žiadnemu futbalistovi 
nemôžu chýbať – kopačky, chrániče, trufy, halovky a samozrejme 
lopta. 

19 Jana R. 
Podpora plavecké 
talenty 

320,00 € 

Leonard už od raného detstva miluje vodu, čo rodičov viedlo k 
myšlienke ho dať na plávanie. Navštevuje KVŠ Oceán, kde je jeho 
napredovanie citeľné. Vzhľadom na vek, keď ešte nie je zaradený do 
súťaží, sa zúčastnil skôr interných súťaží, plávania jednoduchých 
vodných štýlov na dĺžku a čas. Z grantu bude zabezpečený tréner na 
extra hodiny plávania a plavecké okuliare, aby mohol Leo ďalej 
napredovať. 

20 Andrea G. 
Žiadosť o 
príspevok na 
študijné materiály 

100,00 € 

Adam je študentom bilingválneho gymnázia a venuje sa štúdiu cudzích 
jazykov – anglického a francúzskeho. Rád by sa v nich zdokonalil a v 
budúcnosti ich chce vyučovať. Financie zo zamestnaneckého 
grantového programu Sľubné talenty použije na zakúpenie študijných 
materiálov pre oba jazyky. 

21 Ľubomír Š. HIP-HOP talent 500,00 € 

Lea má nadanie a talent pre hip-hopový tanec. Tancu sa venuje 11 
rokov a zúčastňuje sa na mnohých súťažiach doma i za hranicami 
Slovenska. Získanie finančných prostriedkov pomôže rozvíjať Lein 
talent, zúčastňovať sa súťaží, battlov, workshopov, hodín v tanečnom 
klube Fearless crew Poprad. 

22 Ľubomír Š. HIP-HOP talent 500,00 € 

Podobne ako staršia sestra Lea, aj 15-ročná Sára má talent na hip-
hopový tanec, v ktorom žne úspechy. Finančné prostriedky budú 
určené na úhradu nákladov súvisiacich s talentom – materiálne 
náklady (nákup oblečenia k vystúpeniu), organizačné náklady (úhrada 
nákladov na cestovné a štartovné v rámci súťaží), poplatok za školné v 
tanečnom klube Fearless crew Poprad. 

23 Jana V. 
Kto chce, hľadá 
cestu... 

500,00 € 

Adam hráva futbal od 6 rokov za FK Čadca. Od 8 rokov začal hrávať za 
FK Fotbal Třinec, kde pôsobí dodnes. Vo futbale dosahuje veľké 
úspechy, je nominovaný takmer na všetky zápasy a turnaje. V 
budúcnosti by sa chcel tomuto športu venovať profesionálne. Financie 
zo zamestnaneckého programu Sľubné talenty použije na úhradu 
cestovných nákladov, na nákup športového oblečenia, obuvi, 
športových potrieb, tiež na úhradu nákladov spojených s futbalovým 
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kempom. 

24 Dušan M. Mladá plavkyňa 200,00 € 

Simona začala plávať ako 5 ročná v plaveckom klube v Pezinku. Ako 6- 
ročná sa zúčastnila prvých pretekov pod záštitou Bratislavského kraja 
pod názvom Plavecké nádeje. Vyplávala si prvé medaily, čo ju ešte viac 
povzbudilo a motivovalo v ďalšom tréningu. Na ďalších súťažiach u nás 
aj v zahraničí získala ďalšie medaily. Rozvoj talentu bude podporený 
tréningami, ako aj plaveckým sústredením. 

25 Tatiana B. 
Plním si svoj sen 
stať sa brankárom 

450,00 € 

Adrián je žiakom 8. triedy. Je aktívnym hráčom klubu OŠK Dolná Krupá 
v tíme U15 na pozícii brankár. So svojím tímom vyhrali prvé miesto. V 
aktuálnej sezóne 2020/21 sú na druhom mieste. Grant bude použitý 
na nákup oblečenia a pomôcok pre brankára. 

26 Renata Ž. Podpora talentu 300,00 € 

15-ročná Adela sa venuje atletike – skoku o žrdi už 8 rokov. V rokoch 
2018, 2019 bola majsterka Slovenska v hale aj vonku, v roku 2020 bola 
3. na M SVK juniorky v Trnave, majsterka kraja a 3. miesto získala za 
ženy družstiev na MSVK v Košiciach. Kúpou gymnastických kruhov, 
hrazdy, bežeckých tretier a bundy podporíme jej tréningy a ďalší 
rozvoj. 

27 Milan Š. Florbal Star 500,00 € 

Šimon vyniká v športe florbal, ktorému sa venuje od malička. Podpora 
z programu zabezpečí účasť na florbalových campoch, kúpu kvalitnej 
športovej obuvi, hokejky a športovej výbavy. Najdôležitejšia je účasť 
na medzinárodnom turnaji vo florbale Prague games. Všetky tieto veci 
pomôžu Šimonovi k splneniu jeho sna stať sa raz reprezentantom 
krajiny a pôsobiť v tomto športe. 

28 Miriam B. Samkov sen 500,00 € 

Samko má 9 rokov a vyniká vo futbale, futbal miluje a jeho snom je 
stať sa veľkým hráčom. Finančné prostriedky použije na zaplatenie 
futbalových kempov, kde ich budú trénovať kvalitní tréneri z 
futbalových akadémií, ako aj aktívni profesionálni hráči. Tieto kempy 
sú veľkým prínosom pre ďalší rozvoj hráča. 

29 Marcela P. Polyhistor 100,00 € 

Dominik sa venuje matematike už od svojich 5 rokov. Od malička sa 
venoval všetkým matematickým súťažiam aj vo vyšších kategóriách, 
kde bol aj úspešný. Čím dospieva, začínajú ho baviť aj iné veci, napr. 
hospodárska kriminalita, politika a psychológia. Zakúpením odbornej 
literatúry pomôžeme rozvíjať jeho talent a rozširovať jeho záujmy. 

30 Adrián F. Futbalový sen 200,00 € 

Peter začínal s futbalom v anglickom meste Newport, kde sa preukázal 
výnimočným talentom. Ďalšia životná méta nastala v renomovanom 
klube FC Tatran Prešov, kde zotrval 2 roky, a následne po presťahovaní 
sa do Zvolena pôsobí od svojich 11-tich rokov v klube MFK Zvolen. 
Momentálne je hráčom mladšieho dorastu, kde s jeho talentom a 
skúsenosťami ho tréner využíva na „hosťovanie“ v staršom doraste. 

31 Kristína Z. Futbal je radosť 500,00 € 

Jakub hrá futbal už od 5 rokov, aktuálne za FK Slávia Staškov. Dosiahol 
viaceré futbalové ocenenia v kategóriách Najlepší hráč a Najlepší 
strelec. Zastáva post kapitána. Rád by sa v budúcnosti futbalu venoval 
profesionálne. Financie z grantového programu Sľubné talenty 2020 
použije na úhradu nákladov spojených so športovým oblečením, obuvi 
a športových potrieb a tiež na úhradu nákladov spojených s 
futbalovým kempom. 

32 Lenka K. Nádejný šprintér 500,00 € 

Matej je členom atletického oddielu AO TJ Slávia STU, ktorý 
navštevuje už tretí rok. Má za sebou pár pekných umiestnení na 
bežeckých pretekoch, napríklad víťazstvo na 1000 m trati podujatia 
Vereda Run 2019. Tento rok sa mu podarilo ako jednému z desiatich 
detí na Slovensku postúpiť na medzinárodné preteky Čokoládová 
tretra v Ostrave v behu na 200 m. Grant mu pomôže zabezpečiť 
členské v atletickom oddiele na celý rok. 

33 Katarína J. Tanec je môj život 500,00 € 

Nelka má 8 rokov a venuje sa tancu. Najviac ju oslovili latinsko-
americké tance, ktorým sa venuje 3 roky. Počas nich sa zúčastnila 
rôznych súťaží na Slovensku aj v zahraničí. Odniesla si z nich významné 
ocenenia, ktoré ju stále ženú vpred. Finančná podpora rodine pomôže 
so zabezpečením členských poplatkov, sústredení, súťaží, 
materiálnych potrieb – úborov, kostýmov, čím sa zvýši možnosť dostať 
sa na kvalitné tanečné školy. 

34 Marta Č. 
Reprezentačná 
futbalistka 
budúcnosti 

410,00 € 

Sárka sa venuje futbalu, v klube Partizán Bardejov pôsobí od svojich 
ôsmich rokov. Vyniká dobrou hernou technikou a dobrou spoluprácou 
počas zápasu. Je autorkou niekoľkých gólov, ale aj asistencie gólov, 
ktoré prispeli k víťazstvu ich tímu nielen na domácej pôde, ale aj v 
medzinárodnom turnaji. Cieľom projektu je zlepšenie techniky a 
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koordinácie v hre, k čomu dopomôžu nové tréningové pomôcky a 
kvalitné športové vybavenie. 

35 Kristína Z. 
Futbal – súčasť 
môjho života 

500,00 € 

Lukáš je žiakom 7. triedy. Vždy sa učil na samé jednotky, ale jeho 
srdcovou záležitosťou je futbal. Hráva ho od svojich 5 rokoch. 
Aktuálne je hráčom FK Slávia Staškov. Získal veľa futbalových ocenení 
v kategóriách Najlepší hráč a Najlepší strelec. Financie použije na 
úhradu nákladov spojených so športovým oblečením, obuvi a 
športových potrieb a taktiež na úhradu nákladov spojených s 
futbalovým kempom a úhradu cestovného. 

36 Monika H. Wakeboarding 500,00 € 

Emma sa venuje vodným športom, konkrétne wakeboardingu a 
kiteboardingu. Je členkou bratislavského wakeboardingového klubu 
Bratislava wake club – BWC. Každoročne sa zúčastňuje na mnohých 
národných, ale aj medzinárodných súťažiach. V roku 2019 na 
majstrovstvách Slovenska v kategórii dievčat do 15 rokov získala 
striebornú medailu. V najvyššej ženskej kategórii – open Ladies 
skončila na bronzovej priečke. 

37 
Drahomíra 
A. 

Vitamíny, proteíny 460,00 € 

Alex sa venuje cyklistike v klube MŠK CK Žiar nad Hronom. Začínal s 
horskou cyklistikou, neskôr prešiel na cestnú cyklistiku, kde sa preteká 
v časovke jednotlivcov a družstiev. Zúčastnil sa aj pretekov na dráhe 
olympijský šprint družstiev, kde získal so svojím družstvom pekné 3. 
miesto. Po letnej sezóne sa venuje cyklokrosu. Popri cyklistike sa 
venuje ešte cezpoľnému behu a v zime behu na bežkách. 

38 
Drahomíra 
A. 

Super doping 
Kaufland 

470,00 € 
15-ročný Patrik získal podporu na kvalitnejšie oblečenie a športovú 
výbavu pre skvalitnenie a zlepšenie jeho výkonu. Cyklistike sa venuje v 
klube MŠK CK Žiar nad Hronom, kde pôsobí od roku 2014. 

39 Rastislav B. KREMIENOK 380,00 € 

Nelka je členkou v detskom folklórnom súbore Kremienok. Má veľmi 
prirodzený zmysel pre rytmus, tancuje s veľkým nasadením a 
radosťou. Pôsobením v súbore by jej rodina rada zachovala tradíciu 
ľudového tanca a spevu. V súbore môže využiť okrem tanca aj spev a 
neskôr aj hru na klavír, ktorému sa tiež venuje už 5. rok v ZUŠ. 
Podpora smeruje na zabezpečenie tréningov, nového kroja a 
oblečenia na tréningy. 

40 Martin M. 
Budúca futbalová 
hviezda 

500,00 € 

Viktor má ešte len 6 rokov, venuje sa futbalu v ŠKF Sereď. Viktor je 
šikovný obranca, ktorý trénuje dvakrát týždenne a zúčastňuje sa 
futbalových turnajov, ktoré sa v tomto veku nehrávajú na výsledky, ale 
pre radosť z futbalu. Podpora je určená na zaplatenie štvrťročných 
poplatkov za tréningový proces, športové pomôcky, zdravotnú 
starostlivosť a rehabilitáciu. 

41 Katarína J. Futbalový sen 500,00 € 

10-ročný Filip je športový typ, od malička nebol bez pohybu ani 
chvíľku. Futbalu sa venuje 3. rok a aj napriek tomu, že začal neskôr ako 
niektorí jeho spoluhráči, svojou dravosťou a talentom sa rýchlo 
prepracoval na ich úroveň. Po intenzívnom trénovaní sa dostal na 
súpisku hráčov, ktorí reprezentujú obec vo svojej kategórii.  

42 Jana Š. Filipova podpora 500,00 € 

Filip má 13 rokov, momentálne pôsobí v FK Čadca na brankárskom 
poste. Bol viackrát vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja a 
nominovaný do výberu Kysúc. K jeho rozvoju prispeje účasť na 
brankárskom kempe, ako aj športové vybavenie – nové brankárske 
rukavice a kopačky. 

42 Adrián F. Nádejná fitnesska 150,00 € 
Timea je žiačkou tretieho ročníka základnej školy vo Zvolene, s fitness 
začala už v prvej triede základnej školy. Nádejnú fitnessku podporíme 
tréningovým programom. 

44 Petra L. Tanec v srdci III. 500,00 € 

Ela tancuje v tanečnej skupine Bambula v Trenčíne od roku 2018. 
Zúčastnili sa viacerých súťaží na Slovensku, kde získavali popredné 
umiestnenia. V apríli 2019 sa v regionálnom kole v Leviciach 
kvalifikovali na Majstrovstvá Slovenska Showtime Dance 2019, kde v 
máji 2019 získali zlaté umiestnenie. Toto dievčatá posunulo na 
Majstrovstvá Európy, ktoré sa konali koncom júna v maďarskom 
Balatonfürede. Odniesli si titul Majsteriek Európy v kategórii Disco. 

45 Pavel M. Karate 500,00 € 

Dominik má 11 rokov a od 5 rokov sa venuje karate. Dnes už má 5. kyu 
(oranžový opasok) a je zaradený do súťažného družstva v jeho klube 
Tornado Team Nitra. Zúčastňuje sa na súťažiach slovenskej aj 
medzinárodnej úrovne. Za posledný rok mal tieto úspechy: 2. miesto v 
kata a 3. miesto v kumite na Spartak cup 2020, 3. miesto v kumite 
Grand Prix Ostrava. Grant mu pomôže zabezpečiť športové oblečenie, 
ako aj cestovné a organizačné výdavky spojené sú súťažami. 
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46 Erika K. Hádzaná 500,00 € 

Lucia má 17 rokov a navštevuje gymnázium v Šali. Už deviaty rok sa 
venuje hádzanej, pôsobí v miestnom klube HK Slovan Duslo Šaľa. 
Začiatkom roka 2019 uzatvorila s klubom zmluvu o príprave 
talentovaného športovca. Momentálne je hráčkou v 1. 
ligy v kategórii starších dorasteniek. Jej talent podporíme športovým 
vybavením. 

47 Ganna B. Budúca golfistka 300,00 € 

13-ročná Uliana sa venuje golfu. Rada by sa zúčastňovala turnajov v 
golfe vo svojej vekovej kategórii. Podporu z programu Sľubné talenty 
využije na dodatočné individuálne tréningy, registráciu v klube a 
registračné poplatky na turnajoch. 

48 Ganna B. Sen kuchára 300,00 € 

Kyrylo má talent na jazyky a veľmi rád varí. Študuje v Hotelovej 
akadémii na Mikovíniho ul. Cieľom podpory je zlepšiť znalosti cudzích 
jazykoch, absolvovať kulinársky kurz v zahraničí, aby sa mohol splniť 
Kyrylov sen – stať sa profesionálnym kuchárom. 

49 Iveta G. 
Spievam, hrám, 
tancujem... 

385,00 € 

Dominika má 12 rokov, navštevuje ZUŠ už šiesty rok, chodí na hodiny 
spevu a hru na husliach. Je šikovná a má veľmi dobrý sluch. Tohto roku 
sa začala učiť hrať aj na druhý hudobný nástroj, keyboard. Navštevuje 
folklórny súbor, kde taktiež spieva a tancuje ako sólistka. Zúčastňuje 
sa na súťažiach v speve ako Slávik Slovenska, so súborom vystupuje 
nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

50 Júlia B. Králičí hop 400,00 € 

Nina sa už 4 roky venuje netradičnej aktivite, trénovaniu králikov – 
králičiemu hopu. Zúčastňuje sa na súťažiach po celom Slovensku. 
Podarilo sa jej vyhrať aj pár medailí a pohárov. Na konte má 1. miesto 
v skoku do diaľky (180 cm), skok do výšky 2. miesto (75 cm) na 
majstrovstvách Slovenska. Financie budú použité na kúpu nových 
prekážok, ktoré sú nevyhnutné na kvalitnejšie tréningy a umožnia 
Nine zorganizovať vlastnú súťaž v jej obci. 

51 Jozef K. 
Svet očami 
Simonky II. 

300,00 € 

Simonka je veľmi umelecky založená. Od svojich 3 rokov navštevuje 
súkromnú základnú umeleckú školu, kde sa venuje výtvarnému 
umeniu. Umenie je jej najväčšou záľubou a ZUŠ navštevuje s radosťou. 
Podarilo sa jej dosiahnuť aj úspech na národnej i medzinárodnej 
úrovni. Finančný príspevok pomôže zabezpečiť náklady na školné, ako 
aj materiálne výdavky na výtvarné, umelecké potreby. 

52 Alena B. Dobrý plavec 500,00 € 

Maroš sa venuje plávaniu v plaveckom klube XBS Swimming. V 
skupine vyniká po technickej aj rýchlostnej stránke. Jeho najsilnejšia 
disciplína sú prsia a znak. Finančné prostriedky budú použité na 
financovanie tréningov v plaveckom klube, ktoré sú nevyhnutné na to, 
aby sa rozvíjala a zlepšovala jeho športovú činnosť.  

53 Alena B. 
Lámať svoje 
osobné rekordy 

500,00 € 

Dominika vyniká v rýchlostnom plávaní na krátke trate, obzvlášť v 
disciplíne znak. Pôsobí v plaveckom klube XBS Swimming. V minulom 
roku sa jej podarilo kvalifikovať sa na majstrovská Slovenska. 
Príspevok z programu bude zameraný na financovanie tréningov 6x 
týždenne a na plavecké športové potreby (závodné okuliare, závodné 
plavky). 

54 Radoslav J. Európa volá 500,00 € 

Magdaléna sa venuje štyri roky olympijskej lukostreľbe, v kategórii 
mladších žiačok bola vicemajsterka Slovenska a víťazka Slovenského 
pohára a v roku 2018 bola prvá v rebríčku v danej kategórii. Na 
základe výsledkov bola zaradená do Centra talentovanej mládeže SLZ. 
Od roku 2019 je v kategórii starších žiačok, kde pokračuje v dobrých 
výkonoch, umiestnila sa na niekoľkých prvých, druhých aj tretích 
miestach.  

55 Erika S. 
Podpora talentu 
Pole dance 

230,00 € 

Viktória má 11 rokov a zaujíma sa o viaceré oblasti umenia – hru na 
klavír, tanec. Posledný rok sa venuje tancu pole dance. Hlavným 
cieľom podpory je obstarať jej zariadenie, na ktorom by mohla 
trénovať aj doma, a zabezpečiť jej adekvátne oblečenie, ktoré by jej 
uľahčilo trénovanie. 

56 Marek K. Futbalový talent 500,00 € 

Nicolas bude mať vo februári 9 rokov a od svojich 5 rokov chodí do 
futbalovej školy Mareka Hamšíka FK JUPIE. Je útočník a rád dáva góly. 
Často chodí s rodinou na turnaje, kde býva najlepším strelcom svojho 
mužstva a kde ako tím už nazbierali veľa medailí od bronzovej až po 
zlatú. Jeho rozvoj podporíme zaplatením poplatkov v Hamšíkovej 
škole, cestovnými nákladmi na turnaje, nákupom športových potrieb a 
zaplatením futbalového letného tábora v JUPIE. 
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Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: podpora a rozvoj 
telesnej kultúry; podpora vzdelávania; ochrana a podpora zdravia; zachovanie kultúrnych hodnôt. 
 

C. Nadačný fond Kaufland, program Nízkoprahové programy pre deti a mládež 2020 
V roku 2020 po prvýkrát vyhlásil Nadačný fond Kaufland prvý ročník grantového programu „Nízkoprahové 
programy pre deti a mládež“ s cieľom podporiť mimovládne organizácie poskytujúce nízkoprahové programy, 
zamerané na cieľovú skupinu neorganizovaných detí a mládeže formami kontaktnej práce, sociálnej pomoci a 
psychosociálnej podpory, kombinované s ponukou zaujímavých voľnočasových aktivít. 
 
Deti a mládež majú dnes dostatok možností trávenia voľného času, zväčša pri organizovaných krúžkoch, ktoré 
ponúkajú školy, ZUŠ, centrá voľného času, športové kluby a podobne. Tieto aktivity však nie sú pre každého. 
Prekážkou môžu byť financie, ale aj to, že organizované aktivity neoslovujú všetky deti a mladých ľudí. 
Alternatívou sú miesta, kde môžu tráviť čas tak, ako chcú a zároveň mať možnosť porozprávať sa o tom, čo ich 
práve zaujíma či trápi.  
 
Počet predložených žiadostí: 34 
Počet podporených projektov: 12 
Vyčlenená suma: 30 000 €  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení: 
Marina Bartoňová, KASPIAN občianske združenie 
Zuzana Thullnerová, Nadácia Centra pre filantropiu 
Lucia Vargová, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Janka Hlavatá, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Janka Strížová, Kaufland Slovenská republika v.o.s.  
Michal Golian, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Andrej Kulaviak, Kaufland Slovenská republika v.o.s.  
Iveta Hollá, Kaufland Slovenská republika v.o.s.  
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

P.č. 
Podporená 
fyzická osoba 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

1 

Spokojnosť – 
centrum 
sociálnych 
služieb, n. o. 

Pre zmysel 
lepšieho života 
našich detí 

2 980,00 € 

Na sídlisku na Ciglianskej ceste v meste Prievidza je vysoké percento 
nezamestnanosti. Žije tu väčšia časť občanov, ktorí pravidelne 
páchajú trestnú činnosť ako krádeže, bitky, výtržnosti, distribúcia 
a výroba omamných látok, z ktorých potom pramení ich antisociálne 
správanie. Projekt sa zameriava na deti a mládež, ktorým chcú 
realizátori ukázať nové spôsoby trávenia voľného času, rozdielne od 
tých, na ktoré boli zvyknutí doteraz. Z dlhoročných skúseností 
vyplynulo, že prevencia u tejto skupiny obyvateľov musí začať v čo 
najnižšom veku. Obsahom projektu budú aktivity formou hravej 
edukácie na témy alkohol, drogy a ich dopad a účinky na ich zdravie. 
Šikanovanie, kyberšikana, rozdiely medzi pohlaviami, riešenie 
problémov, efektívna komunikácia, efektívne a zmysluplné trávenie 
voľného času a pod. Ďalšou časťou budú odborné besedy, 
streetwork – práca s maloletými a mladistvými priamo v teréne, v 
prirodzenom prostredí. Nebudú chýbať ani športové a pohybové 
aktivity. 

2 
Familiaris, 
o.z. 

Počítačové 
vzdelanie 

3 000,00 € 

Cieľovou skupinou projektu sú deti vo veku od 6 až do 20 rokov, 
ktoré majú zlý prospech v škole, sú neprijaté v rovesníckej skupine a 
tiež sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Otváracie hodiny 
komunitného centra v Svite sú od 7:30 do 16:00 hod. Náplňou centra 
je záujmová činnosť, príprava na školskú dochádzku, vzdelávanie a 
tiež preventívne aktivity. Deti, ktoré chodia do Komunitného centra 
sú z rodín, ktoré nemajú finančné prostriedky na základné veci. Túžia 
po práci s počítačom. Chcú sa naučiť základné počítačové zručnosti, 
ktoré sú pre nás samozrejmosťou. Jednoducho správne zapnúť a 
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vypnúť počítač. Naučiť sa napísať jednoduchý list. Týmito základnými 
zručnosťami vedia pomôcť celej svojej rodine, používať e-mail, 
internet, písať žiadosti, hľadať prácu, zistiť autobus, vlak. 

3 Ulita o. z. 
Ulita znamená 
bezpečie aj 
priestor pre rozvoj 

2 960,00 € 

Hlavnou činnosťou organizácie Ulita je realizácia programu 
Komunitné centrum Kopčany, ktorý funguje od februára 2004. 
Program funguje na nízkoprahových princípoch a ponúka 
poradenské, preventívne, voľnočasové a vzdelávacie aktivity. Jeho 
cieľom je rozvíjať životné zručnosti, zvyšovať dostupnosť služieb pre 
deti a mladých ľudí a predchádzať náročným životným situáciám. 
Postupne sa služby Ulity rozšírili aj o poskytovanie poradenských 
služieb pre dospelých. Cieľom tohto projektu je vyškoliť pracovný tím 
Ulity v témach, ktoré uľahčia zvládanie rôznych situácií v práci s 
ohrozenými deťmi a mládežou – získanie nových vedomostí, 
zručností a kompetencií – a následne tým aj poskytovať kvalitnejšie 
služby pre deti, mladých ľudí aj dospelých na sídlisku Kopčany. 
Pridanou hodnotou projektu má byť aj posilnenie väzieb v 
pracovnom tíme, zlepšenie spôsobu komunikácie a reagovania v 
záťažových situáciách. 

4 IPčko 

Dajme mladým 
priestor – 
KONTAKT KLUB 
Bratislava 

3 000,00 € 

Poslaním IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitajú v náročných a krízových 
životných situáciách, mali nonstop dostupnú odbornú psychologickú 
pomoc a podporu. Pri plnení tohto cieľa využívajú prepájanie 
najnovších psychologických poznatkov s modernými technológiami, 
ktorými eliminujú existujúce nedostatky na národnej úrovni v 
poradenskom systéme a v poskytovaní psychologických služieb. 
Prostredníctvom projektu vytvoria kontaktný klub pre 
neorganizovanú mládež, ktorá z akýchkoľvek dôvodov nemôže alebo 
nechce tráviť voľný čas organizovane (krúžky a pod.) a zároveň 
potrebuje priestor na sebarealizáciu. KONTAKT KLUB Bratislava je 
odpoveď na aktuálnu potrebu diskrétnej a nestigmatizujúcej 
psychosociálnej pomoci pre mladých ľudí so zameraním na 
normalizáciu vyhľadávania odbornej pomoci. 

5 
Človek v 
ohrození n.o. 

Kvalitnejšie služby 
Človeka v ohrození 

2 830,00 € 

Organizácia Človek v ohrození realizuje od začiatku svojej činnosti na 
Slovensku terénne sociálne a komunitné služby v obciach s 
vylúčenými rómskymi lokalitami. V súčasnosti na dennej báze 
pôsobia v štyroch lokalitách v Prešovskom kraji – Roškovce, 
Petrovany, Sveržov, Kojatice a v Bratislavskom kraji v Plaveckom 
Štvrtku. Jednou z ťažiskových služieb komunitných centier je 
nízkoprahový program pre deti a mládež, ktorý je od apríla 2010 
registrovaný na Prešovskom samosprávnom kraji ako sociálna služba. 
V rámci projektu by chceli podporiť odborné zručnosti a schopnosti 
pracovníkov jednotlivých centier v kvalitnejšom poskytovaní služieb 
pre deti a mládež formou dlhodobého intenzívneho vzdelávania. 
Všetci 15 zamestnanci prejdú tréningom v práci so skupinou a práci s 
rôznymi typmi správania sa klientov. Vďaka tomu sa zlepší kvalita 
poskytovaných služieb, čo v konečnom dôsledku ovplyvní výsledky 
ich dlhodobej práce vo vylúčených komunitách. 

6 
Združenie 
mladých 
Rómov 

Preventívne a 
nízkoprahové 
aktivity v 
chudobných 
osídleniach 
Horehronia 

2 950,00 € 

Obec Valaská a jej okolie patrí medzi oblasti s vysokou mierou 
nezamestnanosti. V rámci nízkoprahových aktivít komunitného 
centra a terénnej sociálnej služby formou vyhľadávacej činnosti 
pracuje Združenie mladých Rómov s deťmi a mládežou zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, kde v rámci rodiny zlyhávajú základné 
rodičovské zručnosti. Absencia osobných cieľov bez pozitívnych 
vzorov a odpozorované rodičovské vzory správania, pasívne trávený 
voľný čas, nedostatočné uspokojenie základných ľudských potrieb, 
má za následok dedičnú chudobu. Väčšina z nich je bez reálnych 
možností na zlepšenie životnej situácie. Cieľom projektu je posilniť – 
rozšíriť akcieschopnosť doteraz poskytovaných sociálnych služieb. 
Obsahom budú kreatívne hry, logické hry, rozprávkové hry, 
počítačové a športové hry, kultúrne aktivity, návštevy okolitých 
prírodných a kultúrnych pamiatok, ako aj vzdelávacie aktivity s 
lektormi. 

7 

Združenie 
STORM – 
Program 
CIRKUS 

Vzdelávaním k 
dokonalosti 

3 000,00 € 

Združenie STORM vzniklo v roku 2002 ako reakcia na stále rastúci 
výskyt sociálno-patologických javov v meste Nitra a okolitých 
mestách. V roku 2007 vznikol aj nízkoprahový program pre deti a 
mládež CIRKUS. V programe CIRKUS sa venujú sídliskovej mládeži, 
ktorá sa svojím „pouličným“ životným štýlom dostáva častokrát do 
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hraničných situácií. Prevádzkujú klubovňu, ktorá poskytuje bezpečný 
a otvorený priestor pre klientov. Projekt má za cieľ zvýšiť odbornú 
pripravenosť pracovníkov a dobrovoľníkov nízkoprahových 
programov na Slovensku. Organizácie, ktoré sú súčasťou Asociácie 
nízkoprahových programov, sa vzdelávajú po vlastnej línii. Práve na 
to sa snaží tento projekt reagovať. Pôjde o pilotný projekt, vďaka 
ktorému získajú účastníci dôležité dáta a pomôžu 
nadobudnúť/aktualizovať si informácie z odborných oblastí viažucich 
sa na prácu nízkoprahových programov. Svet mladých sa neustále 
mení, a tak sa menia aj ich aktuálne potreby. Na to, aby sme boli 
schopní držať krok s mladými, si potrebujeme informácie 
aktualizovať. Jedna z ciest je absolvovať vzdelávania pod záštitou 
odborníkov. 

8 
Šanca pre 
Dražice, o. z. 

Komunitné 
centrum Dražice 
ožíva 

1 280,00 € 

Občianske združenie Šanca pre Dražice zriadilo v roku 2016 dve 
komunitné centrá – v Dražiciach a Vrbovciach. Komunitné centrá sú 
otvorené širokej verejnosti a komunite denne od 8.00 do 16.00 hod. 
V obci žije 260 obyvateľov, z nich polovicu tvorí rómska komunita. 
Rómska mládež nemá žiadne ciele, mládež dosahuje slabé školské 
výsledky. V obci nemajú okrem obchodu a Komunitného centra 
žiadne iné inštitúcie. Zámerom projektu je naučiť deti samostatnosti, 
zvýšiť ich sebavedomie, zlepšiť ich finančnú gramotnosť, získať vzťah 
k prírode a k domácim prácam, získanie sociálnych zručností. Hlavný 
zámer: Umožniť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia 
účasťou na aktivitách projektu získať vedomosti, zvýšiť ich 
sebavedomie, naučiť ich očakávať viac od života, motivovať ich k 
aktívnej účasti na spoločenskom dianí v obci, naučiť ich, aby sa nebáli 
presadzovať svoje nápady. 

9 
Detský fond 
Slovenskej 
republiky 

Krúžky pre deti a 
mládež v 
Pentagone 

3 000,00 € 

Nízkoprahové centrum pre deti, mladých ľudí a rodiny – MIXKLUB je 
dlhoročnou aktivitou Detského fondu SR. Mixklub sídli v bratislavskej 
mestskej časti Vrakuňa, v obytnom dome, tzv. Pentagone, ktorý je 
označovaný ako mestské geto. Občianske združenie pôsobí v tejto 
lokalite nepretržite od roku 1998. Účelom projektu Mixklub – 
nízkoprahové centrum pre deti, mladých ľudí a rodiny je poskytovať 
bezpečný, otvorený a podnetný priestor pre deti, mladých ľudí a 
rodiny. V projekte sa chcú zamerať na tvorivé aktivity, ktoré deti a 
mládež z komunity Pentagonu nemajú bežne vo svojom okolí 
dostupné a ponúknuť im zaujímavú alternatívu trávenia voľného 
času v prostredí Pentagonu. Hlavným zámerom je podporiť ich 
aktuálny záujem o rozvíjanie schopností ako technická gramotnosť, 
pohybová zdatnosť, tvorivosť a pod. Realizátori projektu veria, že 
zmysluplné trávenie času detí a mládeže v Pentagone má aj širší, 
verejnoprospešný charakter. 

10 

Občianske 
združenie 
Klub 
rómskych 
aktivistov na 
SR 

Meníme sa 1 000,00 € 

Rómske deti a mládež v meste Hnúšťa pochádzajú z biednych a málo 
podnetných rodín, zo zlých sociálnych a hygienických podmienok. 
Majú preto zložitejšiu cestu na základných školách, ako aj začlenenie 
sa do kolektívov a účasti na mimoškolskej činnosti. Z týchto dôvodov 
svoj voľný čas trávia potulovaním sa, uchyľujú sa ku sociálno-
patologickým javom – alkohol, drogy, fajčenie, drobná kriminalita, čo 
z nich vytvára neperspektívnu mládež. Realizátori projektu chcú 
vytvoriť priestor na zmysluplné trávenie voľného času v rámci 
inovatívnych krúžkov, ktoré by odrážali potreby mladých a toho, čo 
majú oni radi. Náplňou projektu budú besedy, prednášky, tvorivé 
dielne na rôzne témy, exkurzie, psychologické a kariérne 
poradenstvo, ako aj športové aktivity. 

11 

Miestne 
združenie 
YMCA 
Nesvady 

Máš šancu, resetni 
sa! 

1 000,00 € 

Miestne združenie YMCA v Nesvadoch bolo založené v roku 1996 a v 
súčasnosti patrí medzi najväčšie miestne združenia na Slovensku. Od 
roku 2005 vedie nízkoprahové zariadenie klub Reset – klub bez 
obmedzenia veku, bez viazaného programu a času, voľný klub s 
možnosťou prístupu na PC, s možnosťou počúvať hudbu, prečítať si 
knihu, dať si čaj, kávu, zahrať si spoločenskú hru, len tak si 
oddýchnuť, porozprávať sa. Je určený mladým ľuďom vo veku od 13 
rokov, stredoškolákom, všetkým „násťročným“ a aj trochu starším. 
Realizáciou projektu chcú dosiahnuť kvalitatívny posun v poskytovaní 
nízkoprahovej služby pre deti a mládež prostredníctvom 
zabezpečenia nových hier, čím rozšíria svoju ponuku činností. 
Súčasťou projektu bude aj školenie dobrovoľníkov v oblasti 
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komunikácie, psychológie, dobrovoľníci budú mať následne možnosť 
uplatniť získané vedomosti v praxi tým, že budú zapojení do 
organizovania a realizácie aktivít nízkoprahového klubu. 

12 KreDO 
V Domčekove máš 
miesto aj ty! 

3 000,00 € 

OZ KreDO je od roku 2017 registrované ako poskytovateľ 
Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu. 
V rámci nízkoprahových programov realizujú kreatívne dielne, 
zdravotné cvičenia, rôzne klubovne, kde si môžu prísť deti a mládež 
zahrať hry, doučovanie... Projekt je zameraný na voľnočasové, 
vzdelávacie a poradenské aktivity pre deti a mládež vo veku 6 až 20 
rokov. Problém, ktorý chce projekt riešiť je, že deti týchto rodín 
častokrát nevedia, ako tráviť zmysluplne čas, sú neorganizované. 
Nevedia sa zapojiť do miestnej komunity ich rovesníkov. 
Prostredníctvom vonkajších športových aktivít, nových pomôcok na 
doučovanie, spoločenskými hrami chcú aktéri osloviť všetky deti a 
mládež obce, ktoré budú môcť využívať bezplatne tieto služby počas 
celého týždňa. 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: poskytovanie sociálnej 
pomoci; rozvoj vzdelávania. 
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3 Nadačný fond Zuzany Čaputovej pri Nadácii Centra pre filantropiu  
 

Zámerom podpory v Nadačnom fonde bolo podporiť mimovládne organizácie, ktoré sa venujú rôznym 
verejnoprospešným témam. Podporené boli tiež fyzické osoby, ktoré sa vplyvom pandémii COVID-19 ocitli 
v nepriaznivých životných situáciách, či ľudia zo sociálne a ekonomicky znevýhodňujúceho prostredia. 
 
Počet podporených projektov: 21 
Vyčlenená suma: 18 150 €  
 
Podporené mimovládne organizácie:  
 

P.č. Podporená organizácia/ fyzická osoba 
Výška 

podporenej 
sumy 

Mesto 

1 Komunitná nadácia Liptov 1 000,00 €  Liptovský Hrádok 

2 ŽENA V TIESNI 1 500,00 €  Martin 

3 KOTVA n. o. Trebišov 1 500,00 €  Trebišov 

4 Komunitné Centrum Menšín Veľký Krtíš 500,00 €  Veľký Krtíš  

5 Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR 300,00 €  Hnúšťa 

6 Občianske združenie Únia rómskej telesnej výchovy a športu 300,00 €  Humenné 

7 Depaul Slovensko, nezisková organizácia 2 000,00 €  Bratislava 

8 Proti prúdu 1 500,00 €  Bratislava 

9 Dom Božieho milosrdenstva 1 000,00 €  Banská Bystrica 

10 Hospic Milosrdných sestier 1 000,00 €  Trenčín 

11 Marcela G. 1 000,00 €  Košice – časť Džungľa 

12 Človek v ohrození, n. o. 1 000,00 €  Bratislava 

13 Depaul Slovensko, nezisková organizácia 1 000,00 €  Bratislava 

14 Nadácia DEDO  1 000,00 €  Košice 

15 Deťom s rakovinou n. o. 1 000,00 €  Bratislava 

16 Pavel H. 1 000,00 €  Bernolákovo 

17 Lucia Ž. 550,00 €  Humenné 

18 Martina F. 400,00 €  Pôtor, okr. Veľký Krtíš 

19 Branislav M. 250,00 €  Prievidza 

20 RNDr. Mária K. 150,00 €  Poprad 

21 Monika H. 200,00 €  Betliar 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: realizácia a ochrana 
ľudských práv alebo iných humanitných cieľov; ochrana a podpora zdravia; poskytovanie sociálnej pomoci. 
 

 
 
 

 

mailto:branko.miksik@gmail.com
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IX. Celkové náklady v členení na náklady podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výšku 
nákladov na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady  
 

PREHĽAD NÁKLADOV  v EUR 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 44 640,00 

Poskytnuté príspevky FO z Nadačného fondu Slovanet  12 740,00  

Poskytnuté príspevky FO z podielu zaplatenej dane r. 2019 10 070,16 

Poskytnuté príspevky FO z podielu zaplatenej dane r. 2020 21 829,84 

Poskytnuté príspevky právnickým osobám  21 100,00 

Členský príspevok ASFIN 2020  500,00  

Centrum pre filantropiu n. o. 8 300,00 

Poskytnuté príspevky PO z Nadačného fondu Slovanet 12 300,00 

Poskytnuté dary vecné 48 580,00  

Vecný dar – testy na COVID-19 pre Hl. mesto SR Bratislava  25 000,00  

Vecný dar – USG prístroj ACUSON Juniper pre Univerzitná nemocnica BA 23 580,00 

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 220 411,50 

Podporené projekty z 2 % podielu zaplatenej dane 27 750,00 

Podporené projekty z 2 % podielu zaplatenej dane: NF Kaufland 181 711,50  

Podporené projekty z 2 % podielu zaplatenej dane: NF Baumit 10 950,00  

Náklady na správu nadácie 99 688,99 

Audit 624,00  

Notár 85,75 

Právne poradenstvo 2 625,00  

 Poštovné, kolky a iné poplatky 206,30 

 Bankové poplatky a kurzové straty 382,87 

Konzultačné služby a propagácia verejnoprospešného účelu 2 505,74 

 Prenájom priestorov 1 433,00 

 Tvorba a update web stránky, programovanie a software 40 214,97 

 Administrácia nadácie   50 752,66  

 Spotreba materiálu 418,80 

 Ostatné režijné náklady   439,90 

Náklady nadácie celkom 434 420,49 

Ostatné náklady  0  

Daň z kreditných úrokov  0  

 
 
X. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 
 

PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU v EUR 

Tržby z predaja služieb   3 150,00  

Výnosy z použitia fondu – NF Zuzany Čaputovej, z toho: 3 841,05 

Náklady na správu fondu 3 841,05 

Prijaté príspevky – granty a dary od organizácií, z toho: 50 074,58 

Finančné dary Slovanet, a. s.  18 901,64  

Finančné dary Siemens s r. o.  23 580,00  

Finančný dar Kaufland 7 592,94  

Úroky prijaté  0,00  

Prijaté príspevky od fyzických osôb  6 500,00  

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane  300 440,60 

Ostatné výnosy z činnosti – Výnos z crowdfundingovej platformy STARTLAB  70 414,26 

Príjmy nadácie celkom  434 420,49 
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XI. Návrh rozpočtu Nadácie CpF na rok 2020 schválený Správnou radou – Rozpočet Nadácie CpF na rok 2020, 
odsúhlasený Správnou radou č. 6/2020 zo dňa 27. 3. 2020. 
 
XII. Ostatné informácie  

- V roku 2020 správca Nadácie CpF ani členovia iného orgánu nepoberali odmeny za výkon funkcie. 
- V roku 2020 nedošlo k zmenám v nadačnej listine. 
- V roku 2020 nedošlo k zmene členov správnej rady. 
- V roku 2020 nedošlo k zmene členov dozornej rady. 
- 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. 
- Správna rada nadácie neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť vo výročnej správe uvedené. 

 
Kontaktné údaje: 
Nadácia CpF, Baštová 5, 811 03 Bratislava-Staré mesto 
Zuzana Thullnerová, správkyňa Nadácie Centra pre filantropiu, tel. č.: 0918/76 29 24, e-mail: 
thullnerova@cpf.sk ; www.cpf.sk/sk/nadacia-cpf/  

mailto:thullnerova@cpf.sk
http://www.cpf.sk/sk/nadacia-cpf/

