
Strana 1 z 34 

 

Výročná správa za rok 2020 
 

Nezisková organizácia: Centrum pre filantropiu n. o. 
 
so sídlom: Baštová 5, 811 03 Bratislava 
vznikla: 30. 8. 2002  
Zaregistrovaná Krajským úradom v Bratislave v registri neziskových organizácií pod č. OVVS-530/49/2002-
NO.  
Kontakt: Mgr. Zuzana Thullnerová, mob. 0918/762 924, e-mail: thullnerova@cpf.sk  
 
Druh všeobecne prospešných služieb:  
Služby zamerané na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, 
ako aj na ochranu ľudských a občianskych práv a slobôd. 

I. organizovanie seminárov, školení a konferencií; 
II. vzdelávacie podujatia s cieľom posilniť neziskové mimovládne organizácie, dobročinnosť, 

občiansku spoločnosť, postavenie mládeže, miestneho a regionálneho rozvoja a na ochranu 
ľudských a občianskych práv a slobôd; 

III. služby v oblasti vypracovávania a publikovania analytických a hodnotiacich správ;  
IV. prednášková činnosť a iné služby v oblasti riadenia a vnútorného rozvoja mimovládnych 

neziskových organizácií, podpory dobročinnosti a organizovaného darcovstva; 
V. služby v oblasti administrovania grantových a podporných programov;  

VI. vzdelávacie, organizačné a informačné služby v oblasti prípravy, realizácie, manažmentu 
a hodnotenia grantových a iných rozvojových programov.  

 
Cieľom Centra pre filantropiu je aktívne prispievať ku kultivácii filantropického prostredia na 
Slovensku, informovať a zlepšiť celkové povedomie a postoj ľudí k darcovstvu.  
 
Našou víziou je aktívne prispievať k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Svojimi aktivitami 
chceme dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života občanov aj firiem. 
 
Našou snahou je: 

• spájať tých, ktorí chcú darovať svoje zdroje, s tými, ktorí pomoc potrebujú, 
• rozvíjať a rozširovať myšlienkový i fyzický priestor pre pôsobenie aktívnych ľudí vo verejný 

prospech. 
 
V rámci napĺňania svojho poslania realizujeme tieto aktivity: 

• rozvoj darcovstva – firemného a individuálneho, 
• vzdelávacie a výskumné aktivity na témy filantropie, dobrovoľníctva, občianskej spoločnosti, 

miestneho a regionálneho rozvoja, 
• vzdelávacie, organizačné a informačné služby v oblasti prípravy, realizácie, manažmentu a 

hodnotenia grantových a iných rozvojových programov. 
 
Naše hodnoty: 

• Solidarita. Schopnosť porozumieť potrebám druhých je pre nás dôležitá. Chceme podporovať 
skutky a činy vykonané v prospech iných bez očakávania odmeny, podporovať záujem ľudí o 
druhých. Hoci slovko solidarita bolo v minulosti znehodnotené politickou (komunistickou), 
často falošnou rétorikou, jeho nezdeformovaný obsah je platný dodnes. 

• Sociálna zmena. Aj keď naše programy často vedia ovplyvniť jednotlivca alebo aj skupiny, 
našou najväčšou ambíciou je dosiahnuť nimi zmeny až na sociálnej úrovni. Preto oceňujeme 
odvahu tých, ktorí sa o ne usilujú v duchu humanizmu, tolerancie, kultúrnosti a nenásilia. 

mailto:thullnerova@cpf.sk
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• Aktívny občan. Hodnotu aktívneho občianstva a iniciatívnosti vnímame ako kľúčovú pre širšie 
sociálne a politické zdravie našej spoločnosti. 

• Podpora lídrov. Odvaha byť osobným príkladom, správnym lídrom – aj to je to, čo chceme 
podporovať. Chceme oceňovať skutočné líderstvo, nie to celebritné, ktoré sa dnes často 
vychvaľuje v médiách. 

• Počúvanie slabších a znevýhodnených. Chceme, aby naše programy boli citlivé aj voči 
volaniam slabších a znevýhodnených, ktorí nemali v živote také šťastie ako tí zdravší a bohatší. 

 
Štandardy našej práce: 

• Transparentnosť poskytovania grantov. Vždy vopred zverejníme ciele, podmienky a kritériá 
výberu projektov, aby boli pravidlá každému jasné. Do súťaže o podporu sa môže prihlásiť 
ktokoľvek, kto spĺňa kritériá oprávnenosti. O výsledkoch posudzovania informujeme nielen 
uchádzačov, ale aj širokú verejnosť. Zverejňujeme mená posudzovateľov projektov, ako aj 
prijímateľov príspevkov a grantov. 

• Dostupnosť pre záujemcov o podporu z rôznych sociálnych skupín a rôznych regiónov 
Slovenska. Návrhy projektov s nami môže každý konzultovať tak, ako mu to vyhovuje: osobne, 
mailom alebo telefonicky. Svojimi skúsenosťami pomáhame uchádzačom zvýšiť ich šance v 
grantovej súťaži. 

• Otvorenosť. Grantové programy navrhujeme a realizujeme ako otvorené, čiže do výberového 
konania sa môže zapojiť široký okruh žiadateľov. 
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Obsahová časť 
 
Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2020 s uvedením vzťahu k účelu založenia 
neziskovej organizácie. 
 
Nezisková organizácia Centrum pre filantropiu počas roka 2020 vykonávala nasledovné činnosti: 
  

 II. Vzdelávacie podujatia s cieľom posilniť mimovládne neziskové organizácie, dobročinnosť, 
občiansku spoločnosť, postavenie mládeže, miestneho a regionálneho rozvoja a na ochranu 
ľudských a občianskych práv a slobôd; 

1. Projekt ECFI – European Community Foundation Initiative – zameraný na podporu komunitno-
nadačného hnutia v Európe v spolupráci s Asociáciou nemeckých nadácií (Bundesverband 
Deutscher Stiftungen /Association of German Foundations) 

2.  Projekt CIVITATES, realizovaný v spolupráci VIA IURIS, NEF – Civil Society Defense Coalition  

 IV. Prednášková činnosť a iné služby v oblasti riadenia a vnútorného rozvoja mimovládnych 
neziskových organizácií, podpory dobročinnosti a organizovaného darcovstva; 

1. Spolupráca s firemnými nadáciami na podpore organizovaného darcovstva 

2. Rozvíjanie vzťahov s filantropickými organizáciami na Slovensku i v medzinárodnom meradle 

3. Ľudia ľuďom – projekt internetového darcovstva 

4. DARUJME – on-line systém na podporu fundraisingu MNO 

5. Nadácia Centra pre filantropiu 

 V. Služby v oblasti administrovania grantových programov 

1. Administrácia grantových programov Nadácie Orange 

2. Administrácia grantových programov Nadácie SPP 

3. Administrácia grantových programov Nadácie Tatra banky 

4. Administrácia grantového programu Nadácie Henkel Slovensko 

5. Administrácia programu Nadácie Televízie Markíza 

6. Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť, financovaný z prijatého podielu zaplatenej dane 
z príjmov 

 V. Služby v oblasti administrovania podporných programov 

1. Administrácia podporných programov Nadácie Tatra banky 
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V roku 2020 sme realizovali tieto činnosti: 
 

II. Vzdelávacie podujatia s cieľom posilniť mimovládne neziskové organizácie, dobročinnosť, 
občiansku spoločnosť, postavenie mládeže, miestneho a regionálneho rozvoja a na ochranu ľudských 
a občianskych práv a slobôd; 

1) Projekt ECFI – European Community Foundation Initiative – zameraný na podporu komunitno-
nadačného hnutia v Európe v spolupráci s Asociáciou nemeckých nadácií (Bundesverband 
Deutscher Stiftungen/Association of German Foundations) 

2) Projekt CIVITATES, realizovaný v spolupráci VIA IURIS, NEF – Civil Society Defense Coalition  

 
1. Projekt ECFI – European Community Foundation Initiative – zameraný na podporu komunitno-
nadačného hnutia v Európe v spolupráci s Asociáciou nemeckých nadácií (Bundesverband Deutscher 
Stiftungen/Association of German Foundations) 
 
V r. 2016 sme začali realizovať projekt ECFI – v partnerstve s Bundersverband Deutscher Stiftungen 
z Berlína (Nemecko) a s UK Community Foundations – strešnou organizáciou komunitných nadácií 
v Spojenom kráľovstve. Tento projekt po úvodnej dvojročnej fáze vstúpil do druhej, trojročnej fázy 
s trvaním od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Projekt predstavuje strešnú iniciatívu v Európe venujúcu sa 
rozvoju hnutia komunitných nadácií pod názvom ECFI. V druhej fáze nadväzuje ECFI na aktivity z rokov 
2016 – 2017. CpF n. o. pokračovalo v r. 2020 v roli partnera zabezpečujúceho vzdelávacie aktivity v 
oblasti výmeny skúseností z praxe komunitných nadácií (peer learning), avšak adaptované na 
pandemickú situáciu, ktorá znemožnila osobné kontakty na fyzickej úrovni a vynútila si, aby sa naše 
aktivity preniesli do digitálnej sféry.  
 
Aktivity, ktoré sme zabezpečovali v r. 2020 pozostávali z: 

a) dvoch vzdelávacích stretnutí určených pre profesionálov a dobrovoľníkov z komunitných 
nadácií v Európe na tému: „Ako dosahovať sociálnu súdržnosť počas sociálneho 
dištancovania“, ktorej sa zúčastnilo 10 komunitných nadácií a 8 podporných organizácií 
(podporujúcich komunitné nadácie); 

b) kolaboratívneho procesu zameraného na vytvorenie multimediálnej prezentácie o koncepte 
komunitnej nadácie, ktorého sa zúčastnilo 6 podporných organizácií, 3 komunitné nadácie a 1 
výskumník;  

c) troch online stretnutí na platforme Zoom s Podpornými organizáciami zameranými na 
konkrétne otázky ohľadne modifikácie podporných rolí počas pandemickej krízy. Týchto 3 
stretnutí sa zúčastnilo 42 účastníkov (z toho 16 z podporných organizácií);  

d) jedného online tematického vzdelávacieho stretnutia zameraného na tému „Udržateľnosť 
komunitnej nadácie“, ktorého sa zúčastnilo 26 účastníkov z 12 krajín, z toho 9 komunitných 
nadácií, 7 podporných organizácií;  

e) jedného online webináru na tému „Kolektívne akčné učenie sa digitálnej transformácii“, 
ktorého sa zúčastnilo 14 účastníkov zo 7 krajín a bolo zamerané na procesy adaptácie na 
významnejšie používanie digitálnych technológií v dennej praxi komunitných nadácií. Webinár 
prebiehal počas troch mesiacov tak, že 14 komunitných nadácií pracovalo na nimi vybranej 
téme, ktorú považovali za potrebnú spracovať (v kontexte digitálnej adaptácie) a zdieľali svoje 
skúsenosti z tohto procesu s ostatnými účastníkmi. Prvá kohorta začala tento proces 
v decembri 2020 a projekt bude pokračovať aj v r. 2021;  

f) dvoch stretnutí so zástupcami organizácií z krajín, v ktorých ešte nie sú komunitné nadácie, ale 
v ktorých je záujem pomôcť rozvinúť takéto organizácie (Albánsko, Srbsko, Španielsko, 
Gruzínsko, Rakúsko), ktorých sa zúčastnilo od 5 do 12 účastníkov s cieľom vymieňať si 
skúsenosti z procesu rozvoja týchto podôb organizovanej filantropie;  

g) poskytnutia finančnej podpory (grantu) cez nášho partnera – Bundesverband Deutscher 
Stiftungen – pre organizáciu CSRDG v Tbilisi, ktorá s touto podporou realizovala počas r. 2020 
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štúdiu uskutočniteľnosti zameranú na zisťovanie možností vzniku komunitných nadácií v dvoch 
regiónoch juhovýchodného Gruzínska;  

h) vytvorenia konceptu a zároveň spustenia nultého ročníka programu „ECFI Learning Lab for 
Changemakers“ – virtuálneho myšlienkového laboratória zameraného na jednu konkrétnu 
tému s účasťou spolupracovníkov, ktorí prešli výberovým procesom a ktorým je poskytnuté 
tvorivé štipendium. V r. 2020 sa spolupracovníkom stala Andrea Alexandrov z Rumunskej 
federácie komunitných nadácií. Témou Learning Lab-u bola téma udržateľnosť komunitných 
nadácií. Výsledkom práce spolupracovníka je dokument, ktorý slúži celému sektoru 
komunitných nadácií v Európe ako istý vhľad do problematiky s ponukou riešenia tohto 
problému.  

 
Zámer usporiadať Študijnú cestu pre skupinu pracovníkov komunitných nadácií (do 12 osôb) z rôznych 
krajín Európy do jednej krajiny s cieľom oboznámiť sa s modelom fungovania komunitných nadácií 
v danej krajine sme museli v r. 2020 zrušiť z dôvodu pandemickej situácie.  

 
Tieto aktivity sú výsekom aktivít celého projektu, ktorého ďalšie časti zabezpečuje partner – 
Bundesverband Deutscher Stiftungen.  

 
ECFI dokázalo počas svojej existencie posilniť hnutie komunitných nadácií v Európe, preukázalo 
efektivitu v procese organizačného učenia pri reagovaní na potreby zo sektora komunitných nadácií pri 
zachovaní rôznorodosti účastníkov z hľadiska ich skúsenosti, krajiny pôvodu, rodu alebo ich rolí v 
organizácii. Vďaka ECFI sa posilnili cezhraničné interakcie a väzby medzi jednotlivými organizáciami 
a projekt sa stal centrálnym informačným bodom o komunitných nadáciách v Európe vďaka 
systematickému budovaniu znalostnej bázy o tomto type filantropie, ktorá je otvorená verejnosti na 
webovom sídle projektu (www.communityfoundations.eu).  
 
Túto činnosť sme zabezpečovali z príspevku od Bundesverband Deutscher Stiftungen (Asociácia 
nemeckých nadácií).  
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. 
 
 
2. Projekt CIVITATES, realizovaný v spolupráci VIA IURIS, NEF – Civil Society Defense Coalition  
  
V rámci projektu vznikla platforma občianskych iniciatív a mimovládnych neziskových organizácií 
s názvom: Hlas občianskych organizácií – https://www.platformahlas.sk/ . Jej vznik umožnila európska 
sieť nadácií Network of European Foundations vďaka finančnej podpore prostredníctvom programu 
Civitates.  
 
Ide o neformálnu platformu, v ktorej je 51 občianskych iniciatív a mimovládnych neziskových 
organizácií, ktorá sa aktívne podieľa na ochrane a rozvoji občianskej spoločnosti na Slovensku. 
Princípmi fungovania platformy sú dobrovoľnosť, partnerský prístup, demokratické rozhodovanie, 
pluralita, osobná občianska angažovanosť a povzbudzovanie k nej, solidarita a subsidiarita. 
 
Koalícia sa venuje obrane organizácií občianskej spoločnosti na Slovensku. Poskytuje priestor na 
koordináciu a hľadanie spoločných dôvodov v kľúčových otázkach občianskej spoločnosti. Obhajuje 
tiež právo organizácií občianskej spoločnosti slobodne pôsobiť, budovať medzi nimi zhodu a podľa 
potreby pripravovať legislatívne návrhy pre príslušné právne predpisy. Svojim členom poskytuje 
analytické informácie o politike a mediálnom prostredí. Koalícia poskytuje právny výskum, advokáciu 
v prospech organizácií občianskej spoločnosti a kontakt s inými platformami a verejnými 
inštitúciami. Koalícia, ktorú vedie organizácia VIA IURIS, združuje skupiny a jednotlivcov rôzneho 
pôvodu a oblastí činnosti vrátane občianskych práv, mládeže, filantropie, práv menšín, rozvoja, 

https://www.communityfoundations.eu/fileadmin/ecfi/knowledge-centre/Sustainability_as_systemic_value_-_Andreea_Alexandrov_2021.pdf
http://www.communityfoundations.eu/
https://www.platformahlas.sk/
https://www.nef-europe.org/
https://civitates-eu.org/
https://civitates-eu.org/
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ochrany prírody, humanitárnej pomoci, predchádzania konfliktom, vzdelávania a zdravotnej 
starostlivosti. 
 
Vízia platformy: V ľudskej spoločnosti majú mať jednotlivci bezpečné a slobodné prostredie pre svoje 
ekonomické, kultúrne, rodinné, náboženské a občianske pôsobenie. Občianska spoločnosť, postavená 
na vyváženom vzťahu jednotlivca a spoločenstva, garantujúca tieto hodnoty je preto pilierom 
slobodnej a demokratickej spoločnosti. 
 
Tri hlavné ciele platformy: 
1. Presadzovať pozitívny rozvoj inštitucionálneho, legislatívneho a finančného rámca pre fungovanie 
občianskych organizácií. 
2. Posilňovať integritu, transparentnosť a súdržnosť občianskeho sektora. 
3. Vytvárať priestor pre spoluprácu občianskych iniciatív a organizácií, podporovať ich aktivity 
a budovať pozitívny obraz o občianskom sektore na Slovensku. 
 
V advokačnej rovine sa platforma Hlas občianskych organizácií v roku 2020 venovala začleneniu 
občianskej spoločnosti do programového vyhlásenia vlády po voľbách vo februári 2020. Dlhodobo 
sledujeme Plán obnovy a odolnosti Slovenska, kde požadujeme princíp participácie a transparentnosti 
v celom procese a zapojenie občianskeho sektora ako kľúčového partnera pri tvorbe aj implementácii. 
Sledujeme aj prípravu eurofondov a zúčastnili sme sa konzultácií k Partnerskej dohode.  
 
V rámci projektu rozvíjame samostatnú aktivitu Mimovládky pomáhajú, predtým Mimovládky.sk. 
Facebook a Instagram Mimovládky pomáhajú slúži ako komunikačný kanál pre platformu Hlas 
občianskych organizácií o aktivitách platformy. Tiež poskytujeme priestor pre šírenie pozitívneho 
povedomia o občianskom sektore, zbierame príklady dobrej praxe a informácie o denných aktivitách 
mimovládnych neziskových organizácií a prinášame konkrétne prejavy občianskej angažovanosti.  
 
Obsah Mimovládky pomáhajú tvoria aktivity samotných členských a niekedy aj nečlenských 
organizácií. Je tu potenciál byť dynamickou platformou s novinkami zo sveta mimovládnych organizácií, 
ktorá prispieva k lepšej poznateľnosti občianskych organizácií. Pozitívne správy z občianskeho sektora 
sa tak rozšíria aj do iných oblastí spoločnosti a ľudia si uvedomia potrebnosť mimovládnych organizácií. 
 
Okrem toho sme sa zamerali aj na zdieľanie know-how a budovanie vzťahov v platforme a v roku 2020 
sme realizovali sériu webinárov, zameraných na online komunikáciu, storytelling, krízovú komunikáciu 
a sociálne siete. Na tieto témy sme spracovali pre organizácie aj krátke manuály, tzv. One pager-y, kde 
sme im poslali stručné tipy a triky pre komunikáciu a udržanie publika v online priestore a na sociálnych 
sieťach.  
 
V súčinnosti platformy Hlas občianskych organizácií a aktivít Mimovládky pomáhajú sme v roku 2020 
posielali každý týždeň pravidelný newsletter, kde sme sa zamerali na päť najzaujímavejších noviniek 
našich členských organizácií a na to, ako špecificky pomáhajú v období pandémie. 
 
Pandémia a kríza s ňou spojená priamo ovplyvnila fungovanie väčšiny členských organizácií. Na jar 
2020 sme realizovali priateľské online rozhovory so zástupcami členských organizácií, kde sme zisťovali, 
ako sa vyrovnávajú s touto situáciou. Od začiatku je naším cieľom nadviazať v platforme partnerský 
vzťah, kde budeme adresovať konkrétne požiadavky a potreby, preto sme na jeseň 2020 zrealizovali 
medzi členskými organizáciami prieskum potrieb. 
 
Túto činnosť sme zabezpečovali z príspevku od európskej siete nadácií Network of European 
Foundations z programu Civitates. 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.  

https://www.nef-europe.org/
https://www.nef-europe.org/
https://civitates-eu.org/
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IV. Prednášková činnosť a iné služby v oblasti riadenia a vnútorného rozvoja mimovládnych 
neziskových organizácií, podpory dobročinnosti a organizovaného darcovstva; 

1. Spolupráca s firemnými nadáciami na podpore organizovaného darcovstva 

2. Rozvíjanie vzťahov s filantropickými organizáciami na Slovensku i v medzinárodnom meradle 

3. Ľudia ľuďom – projekt internetového darcovstva 

4. DARUJME – on-line systém na podporu fundraisingu mimovládnych organizácií 

5. Nadácia Centra pre filantropiu 

 
Naša osvetová, rozvojová a výskumná činnosť sa venuje aktívnemu zvyšovaniu povedomia o kultúre 
darcovstva na Slovensku i v zahraničí. Osvetu v oblasti filantropie a občianskeho angažovania 
považujeme za kľúčovú pre naše poslanie.  
 
V roku 2020 sme realizovali tieto činnosti: 
 

1. Spolupráca s firemnými nadáciami na podpore organizovaného darcovstva 
 
Misiou Centra pre filantropiu je podpora rozvoja filantropie v Slovenskej republike. Svojimi aktivitami 
sa snažíme o podnecovanie filantropického správania na firemnej úrovni. Centrum pre filantropiu 
spolupracuje s neziskovými organizáciami korporatívnych darcov – s Nadáciou Orange, Nadáciou 
SPP, Nadáciou Tatra banky, Nadáciou Henkel Slovensko a Nadáciou Televízie Markíza. 

 
Našimi partnermi sú firemné nadácie, ktoré sa v rámci svojej firemnej či organizačnej stratégie venujú 
filantropii a darcovstvu, rozvoju neziskového prostredia a občianskej spoločnosti či podpore 
verejnoprospešných tém. 
 
Rozvoj firemného darcovstva patrí medzi naše priority. Myslíme si, že dobročinnosť firiem je jedným 
zo spôsobov, ako prepojiť podnikateľskú sféru s potrebami spoločnosti. Mnohé firmy sa chcú 
dobrovoľne angažovať vo verejnoprospešných projektoch s cieľom podporiť rozvoj komunity, v ktorej 
pôsobia. Tieto ich aktivity sú nad rámec komerčnej činnosti firmy, hoci často spolu súvisia. 
 
Mnohé firmy poskytujú svoje prostriedky racionálnym spôsobom. Chcú podporovať najmä riešenia, 
ktoré idú ku koreňom problému. Takéto úsilie podporujeme a oceňujeme. Preto aj firemné darcovstvo, 
ktoré sa snažíme rozvíjať, venuje svoje zdroje do tém cielene a dlhodobo. 
 
Výsledky našej spolupráce v roku 2020 v číslach: 
 

P. č. 
Názov firemnej nadácie, ktorej 
poskytujeme verejnoprospešné 
služby 

Počet 
predložených 
žiadostí 

Počet 
podporených 
žiadostí 

Výška 
podporenej 
sumy  

1. Nadácia Orange 657 317 704 181 € 

2. Nadácia SPP 923 610 3 175 813 € 

3. Nadácia Tatra banky 708 366 1 067 284 € 

4. Nadácia Henkel 144 113 45 000 € 

5. Nadácia Televízie Markíza 38 38  185 806 € 
 spolu: 2470 1 444  5 178 084 €  
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A. Spolupráca s Nadáciou Orange 
 
Centrum pre filantropiu spolupracuje s Nadáciou Orange od roku 1999. Už 21 rokov spolupracujeme 
pri napĺňaní vízie a pri výkone aktivít Nadácie Orange.  
 
Centrum pre filantropiu do spolupráce prináša: 

• znalosti potrieb rôznych prostredí a cieľových skupín na základe realizovaných grantových 
programov (neziskový sektor, školy, sociálne zariadenia, jednotlivci v núdzi, kultúrna sféra, 
energetická efektívnosť, seniori, študenti, VŠ, umelecká produkcia a ďalšie), 

• kreativitu pri spracúvaní verejnoprospešných tém a grantových a podporných programov, 

• profesionálnu starostlivosť a skúsenosti z riadenia a administrácie filantropických a grantových 
aktivít, 

• ideály a vízie neziskovej organizácie s garanciou vytvorenia dlhodobo pretrvávajúcich a 
udržateľných programov, 

• pridaná hodnota CpF n. o. je v dlhoročných skúsenostiach a znalosti potrieb. 
 
Od začiatku našej spolupráce pomáhame tvoriť a napĺňať celkovú stratégiu jej činnosti. CpF n. o. je 
partnerom pri procese tvorby stratégie Nadácie Orange, sleduje smerovanie organizácie – napĺňanie 
celkovej stratégie, aktívne prispieva pri analýze potrieb, dizajne a vyhodnocovaní grantových 
programov a aktivít, informuje o dianí a situácii v treťom sektore, na poli filantropie.  
 
Nadácii Orange zabezpečujeme administratívne procesy všetkých grantových programov Nadácie.  
Administrujeme programy a projekty nadácie a realizujeme niektoré aktivity nadácie z pozície 
mediátora, facilitátora, organizátora. 
 
Nadácii Orange pomáhame s vnútornou správou nadácie. Ide o externú komunikáciu, ktorá zahŕňa 
prípravu výročnej správy pre Ministerstvo vnútra a verejnosť, kontaktné telefónne číslo, e-mailovú 
komunikáciu. Tiež zabezpečujeme napĺňanie právnych povinností Nadácie, čo zahŕňa prípravu 
reportov voči štátnemu dohľadu: Obchodnému vestníku. 
 
Špecifikácia poskytovaných služieb: 

- Navrhovanie filantropickej stratégie. 
- Navrhovanie filantropických a charitatívnych programov (možnosti a postupy). 
- Navrhovanie textov popisov projektu a ich prezentáciu pre médiá a verejnosť. 
- Poskytovanie telefonických a e-mailových konzultácií s uchádzačmi o podporu. 
- Zbieranie a administrovanie projektov predložených do grantového programu. 
- Zabezpečenie a príprava procesu hodnotenia a výberu projektov. 
- Vytvorenie hodnotiacej komisie, komunikácia s členmi. 
- Písomné oznámenie rozhodnutia o pridelení/nepridelení podpory uchádzačom. 
- Príprava a administrácia zmlúv pre podporených uchádzačov. 
- Komunikácia s obdarovanými, podpora pri príprave, sledovanie postupu a uskutočňovania 

aktivít. 
- Príprava materiálov pre medializáciu a publicitu, anotácie, časové rozvrhy, materiály 

uverejňované na internete. 
- Monitoring podporených projektov. 
- Vykonávanie kontroly použitia prostriedkov formou finančných a programových správ od 

podporených žiadateľov. 
- Spracúvanie záverečného vyhodnotenia a analýzy dát a celého programu, štatistík, 

komunikačných informácií a súhrnov. 
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V roku 2020 v rámci grantových a podporných programov Nadácia Orange prijala 657 žiadostí 
o podporu, podporila 317 žiadostí o podporu v celkovej hodnote 704 181 eur. 
 
Prehľad v tabuľke: 

P. č. 
Názov grantového programu/podporeného 
programu 

Počet podporených 
v programe 

Výška poskytnutých 
prostriedkov 

1. Fond pomoci Nadácie Orange (šesť uzávierok) 172 191 000,00 € 

2. Zamestnanecký fond pomoci 21 10 812,00 € 

3. e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 75 101 213,00 € 

4. Vianočný fond pomoci 10 110 000,00 € 

5. Strategickí partneri 2020 35 184 820,00 € 

6. Výnimočná podpora 4 106 336,00 € 

  Spolu: 317 704 181,00 € 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.  
 
 

B. Spolupráca s Nadáciou SPP 
 
Spolupráca Centra pre filantropiu s Nadáciou SPP trvá od roku 2004. Naša spolupráca pokračovala aj 
v roku 2020, už 16. rok spolupracujeme pri napĺňaní vízie a pri výkone aktivít Nadácie SPP.  
 
Nadácii SPP pomáhame tvoriť a napĺňať celkovú stratégiu jej činnosti. Dlhodobo navrhujeme 
tematické oblasti a programy pre činnosť nadácie. Pre chod nadácie je potrebné vypracovanie a 
pravidelné prehodnocovanie štruktúry a časového harmonogramu aktivít nadácie. 
 
Nadácii SPP pomáhame s vnútornou správou nadácie. V tejto oblasti ide o operatívnu, každodennú 
činnosť potrebnú na chod nadácie. Ide o úkony nadácie vo vzťahu k týmto subjektom: Správna rada, 
Správca, Verejnosť, Zriaďovateľ, Štátna správa. 
Z hľadiska funkčného sa dá táto starostlivosť rozdeliť do štyroch oblastí: (1) vnútorná správa nadácie – 
zahŕňa prípravu zasadnutí Správnej rady, podkladov, analýz na rokovania, prehľadov, (2) finančný 
manažment – zahŕňa prípravu prehľadov čerpania, tvorbu a kontrolu rozpočtov, (3) externá 
komunikácia – zahŕňa správu web stránky, prípravu výročnej správy, kontaktné telefónne číslo, e-
mailovú komunikáciu, (4) zabezpečovanie právnych povinností nadácie – zahŕňa prípravu reportov voči 
štátnemu dohľadu: Obchodnému vestníku. 

 
Zabezpečujeme administratívne procesy všetkých grantových programov nadácie.  
Dôležitým atribútom grantových programov je ich otvorenosť, transparentnosť a prístupnosť. Veríme, 
že táto schéma rozdeľuje finančné prostriedky najprehľadnejším spôsobom, ktorý má verejne a jasne 
definované podmienky a požiadavky. Má dopredu jasne pomenovaný proces hodnotenia podporených 
vs. nepodporených žiadostí cez nezávislú hodnotiacu komisiu.  
Výsledky podpory sú dostupné na internete a sú zasielané všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu, aj ďalším, 
ktorí majú záujem.  

 
V roku 2020 v rámci grantových a podporných programov Nadácia SPP prijala 923 žiadostí 
o podporu, podporila 610 žiadostí o podporu, v celkovej hodnote 3 175 813 eur. 
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Prehľad v tabuľke: 

P.č. 
Názov grantového programu/podporeného 
programu 

Počet podporených 
v programe 

Výška poskytnutých 
prostriedkov 

1. Program podpory partnerstiev 161 2 466 982,18 €  

2. Program Municipality 50 270 000,00 €  

3. 
Mimoriadny grantový program Pomáhame 
SPPolu 

256 200 000,00 €  

4. Interný program Podpora jednotlivcov v núdzi 34 76 538,80 €  

5. Dary Eustream  7 62 467,00 €  

6. GP Regióny 50 50 000,00 €  

7. Štipendijný program Hlavička 10 18 625,00 €  

8. Zamestnanecký grantový program  41 26 200,00 €  

9. Spolupráca so samosprávami – dary SPP-D 1 5 000,00 €  

   Spolu: 610 3 175 812,98 €  

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.  
 
 

C. Spolupráca s Nadáciou Tatra banky 
 
Spolupráca Centra pre filantropiu s Nadáciou Tatra banky trvá od roku 2006. Centrum pre filantropiu 
už 14 rokov poskytuje nadácii poradenstvo, administráciu grantových programov, monitoring 
podporených verejnoprospešných aktivít a evaluáciu grantových programov.  
 
Špecifikom našej spolupráce je, že správcom Nadácie Tatra banky je zástupca Centra pre filantropiu. 
 
Nadácii Tatra banka pomáhame navrhovať tematické oblasti a programy pre činnosť nadácie 
a spolupracujeme na vypracovaní štruktúry realizácie aktivít nadácie. Dlhodobo spravujeme programy 
a aktivity nadácie. Pravidelne spolupracujeme s inými mimovládnymi organizáciami, či už priamou 
konzultáciou alebo cez poradné výbory, na skvalitňovaní programov a činnosti nadácie. 
 
Nadácii Tatra banky pomáhame aj s vnútornou správou nadácie. V tejto oblasti ide o operatívnu, 
každodennú činnosť potrebnú na chod nadácie. Ide o úkony nadácie vo vzťahu k týmto subjektom: 
Správna rada, Správca, Verejnosť, Zriaďovateľ, Štátna správa. 
Z hľadiska funkčného sa dá táto starostlivosť rozdeliť do štyroch oblastí: (1) vnútorná správa nadácie – 
zahŕňa prípravu zasadnutí Správnej rady, podkladov, analýz na rokovania, prehľadov, (2) finančný 
manažment – zahŕňa prípravu prehľadov čerpania, tvorbu a kontrolu rozpočtov, (3) externá 
komunikácia – zahŕňa správu web stránky, prípravu výročnej správy, kontaktné telefónne číslo, e-
mailovú komunikáciu, (4) zabezpečovanie právnych povinností nadácie – zahŕňa prípravu reportov voči 
štátnemu dohľadu: Obchodnému vestníku. 

 
Zabezpečujeme administratívne procesy všetkých grantových programov nadácie. V otvorených 
grantových programoch nadácia určuje oblasť/sféru, do ktorej chce smerovať svoju finančnú pomoc. 
Vytvára tak objektívny mechanizmus, pomocou ktorého vyberá a financuje tie projekty, ktoré považuje 
za najkvalitnejšie. Otvorené grantové programy nadácie majú svoje pravidlá: 

- jasne a zrozumiteľne definované kritériá, ktorými vymedzujú oblasť podpory, 
- informácie o ich existencii, ako aj o kritériách sú verejne prístupné s časovým predstihom tak, 

aby potenciálni predkladatelia projektov mali dostatok času na sformulovanie svojich zámerov 
– prípravu projektov, 

- poskytovaním konzultácií je umožnené lepšie pochopenie kritérií programu – ako obsahových, 
tak aj technických, 
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- výber projektov, ktoré sú z programov podporované, je realizovaný diskusiou so snahou o 
objektivizáciu, prostredníctvom kolektívneho, nezávislého, transparentného a expertného 
zboru posudzovateľov a Správnej rady Nadácie, 

- vzťahy s podporenými jednotlivcami či organizáciami sú realizované prostredníctvom 
štandardných zmlúv zodpovedajúcich Občianskemu zákonníku Slovenskej republiky, 

- poskytujú základné poradenstvo uľahčujúce predkladateľom napĺňať záväzky vyplývajúce zo 
zmlúv, 

- monitorujú priebeh podporených projektov a vyhodnocujú ich dosah v rámci cieľa, ktorý si 
program stanovil vo svojich kritériách. 

 
V roku 2020 v rámci grantových a podporných programov Nadácia Tatra banky prijala 708 žiadostí 
o podporu, podporila 366 žiadostí o podporu, v celkovej hodnote 1 067 284 eur. 
 
Prehľad v tabuľke: 

P. č. Názov grantového programu 
Počet podporených 
projektov 

Projekty podporené 
celkovou sumou 

3. Podpora partnerských projektov 16  445 500,00 € 

1. Grantový program Otvorená výzva v boji proti 
koronavírusu 

209  280 294,00 €  

2. Grantový program Nezávislé bratislavské umenie  55  150 000,00 €  

4. Ceny Nadácie Tatra banky  24   99 000,00 € 

7. Grantový program Prvá pomocTB 
 

50   52 890,00 € 

6. Program na podporu divadiel 8   38 000,00 € 

5. Cena za najlepšiu diplomovú prácu 4  1 600,00 € 
 Spolu:  366  1 067 284 € 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.  
 
 

D. Spolupráca s Nadáciou Henkel Slovensko 
 
V roku 2019 nadviazalo Centrum pre filantropiu spoluprácu s Nadáciou Henkel Slovensko, ktorá 
pokračovala aj v roku 2020. 
  
V spolupráci s Nadáciou Henkel Slovensko sme administrovali grantový program pre seniorov 2020, 
ktorého cieľom bolo riešenie aktuálnych a akútnych problémov seniorov, vyplývajúcich zo súčasnej 
situácie pandémie. Cieľovou skupinou boli seniori žijúci v sociálnych zariadeniach, ako aj seniori žijúci 
vo svojich domácnostiach. V tomto ročníku programu sme jeho zameranie prispôsobili aktuálnej 
situácii a primárnym cieľom programu bolo riešenie aktuálnych problémov seniorov a zmiernenie 
dopadov situácie okolo šírenia ochorenia COVID-19. 
 
Predmetom našej vzájomnej spolupráce bola: 

a) príprava filantropických programov vrátane ich technického, finančného, personálneho a 
administratívneho zabezpečenia; 

b) monitorovanie filantropických potrieb spoločností orientovaných na pomoc určeným cieľovým 
skupinám, sledovanie trendov v oblasti filantropie; 

c) monitorovanie a sledovanie legislatívnych zmien týkajúcich sa mimovládnych organizácií; 
d) spolupráca pri príprave všetkých relevantných dokumentov a podkladov. 

 
Administrácia Programu pre Seniorov 2020 pozostávala z nasledovných úkonov v týchto oblastiach: 

1. vypracovanie potrebných podkladov programu k osloveniu vybraných organizácií; 
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2. poskytovanie informácií o programe uchádzačom, ako aj konzultácie potrebné na 
predloženie žiadosti a vyplnenie elektronického formulára, ktorý bol potrebný 
k predloženiu žiadosti cez elektronický systém egrant.sk; 

3. správa systému egrant.sk; 
4. prijímanie žiadostí v elektronickom systéme; 
5. organizačné, administratívne a materiálne zabezpečenie hodnotenia predložených 

projektov; 
6. po konečnom rozhodnutí o podpore písomné vyrozumenie uchádzačov, s ktorými bola 

v rámci programu uzatvorená zmluva o realizácii projektu (tzv. úspešných uchádzačov); 
7. po konečnom rozhodnutí písomné vyrozumenie pre neúspešných uchádzačov; 
8. príprava zmlúv pre úspešných uchádzačov, príprava a kontrola všetkých relevantných 

dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy; 
9. príprava zoznamu podporených projektov spolu s krátkou anotáciou a ich uverejnenie na 

webe;  
10. uzatváranie zmlúv s vybranými podporenými jednotlivcami a organizáciami, po podpise 

zmluvy oboma zmluvnými stranami príprava na bankový prevod finančných prostriedkov; 
11. uskutočňovanie kontroly programových správ a úplnosti dokumentácie (vecná kontrola – 

relevantnosť z hľadiska účelu a formálna kontrola – správnosť a presnosť údajov). 
 
V roku 2020 sme administrovali jeden grantový program pre seniorov, v rámci ktorého Nadácia 
Henkel Slovensko prijala 144 žiadostí o podporu, podporila 113 žiadostí v celkovej hodnote 45 000 
eur. 
  
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.  
 
 

E. Spolupráca s Nadáciou Televízie Markíza 
 
V roku 2020 nadviazalo Centrum pre filantropiu ročnú spoluprácu s Nadáciou Televízie Markíza. 
V spolupráci s Nadáciou Televízie Markíza sme administrovali otvorený program, v ktorom sme 
finančne podporovali mimovládne organizácie a fyzické osoby pri realizácii ich verejnoprospešných 
aktivít. 
 
Predmetom našej vzájomnej spolupráce bola administrácia podporených žiadostí v systéme egrant, 
ktorá pozostávala z nasledovných úkonov v týchto oblastiach: 

1. poskytovanie informácií o programe uchádzačom, ako aj konzultácie potrebné na predloženie 
žiadosti a vyplnenie elektronického formulára, ktorý bol potrebný k predloženiu žiadosti cez 
elektronický systém egrant.sk; 

2. správa systému egrant.sk; 
3. prijímanie žiadostí v elektronickom systéme; 
4. príprava zmlúv pre podporených žiadateľov, príprava a kontrola všetkých relevantných 

dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy; 
5. uzatváranie zmlúv s vybranými podporenými jednotlivcami a organizáciami, po podpise 

zmluvy oboma zmluvnými stranami príprava na bankový prevod finančných prostriedkov; 
6. uskutočňovanie kontroly programových správ a úplnosti dokumentácie (vecná kontrola – 

relevantnosť z hľadiska účelu a formálna kontrola – správnosť a presnosť údajov). 
 
V roku 2020 sme administrovali jeden otvorený program, v rámci ktorého Nadácia Televízie Markíza 
podporila 38 žiadostí v celkovej hodnote 185 806 eur. 
  
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.  
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2. Rozvíjanie vzťahov s filantropickými organizáciami na Slovensku i v medzinárodnom meradle 
 
Považujeme za dôležité udržiavať a rozvíjať vzťahy s podobnými organizáciami ako naša, na Slovensku 
i v medzinárodnom meradle, s cieľom výmeny skúseností a ich reflexie. Naše skúsenosti sú podobné a 
je tu priestor na učenie sa so zameraním na témy rozvoja filantropie, darcovstva a občianskej 
spoločnosti. Preto sme členmi či spoluzakladateľmi viacerých iniciatív: 

 

- Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Predseda Správnej rady CpF n. o. 
Marcel Zajac a Boris Strečanský boli v r. 2012 menovaní za členov novovzniknutého poradného 
orgánu vlády – Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie a podieľali sa svojou 
kapacitou na pripomienkovaní koncepčných dokumentov týkajúcich sa otvoreného vládnutia 
a rozvoja občianskej spoločnosti, ktoré pripravoval Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj 
občianskej spoločnosti. Marcel Zajac je predsedom komory MNO pri Rade vlády SR pre 
mimovládne neziskové organizácie. Marcel Zajac a Boris Strečanský aj v roku 2020 pôsobili v 
Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ako aj v pracovných skupinách ňou 
vytvorených (napr. pracovná skupina pre prípravu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti 
2021 – 2030).  
 

- Podieľame sa na práci Nezávislého monitorovacieho tímu pre fondy EÚ, ktorý koordinuje 
nezisková organizácia Priatelia Zeme – CEPA Banská Bystrica. Tento tím združuje zástupcov 
mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa využívaním fondov EÚ a ich verejným 
spolufinancovaním a regionálnou politikou. Cieľom tímu je podporovať demokratickú účasť 
verejnosti na programovaní verejných fondov, presadzovať súlad medzi správou verejných 
fondov a verejným záujmom, vykonávať nezávislý monitoring programovania a správy 
verejných fondov, navrhovať zlepšenia v týchto oblastiach, informovať o svojich zisteniach 
verejnosť a koordinovať postup MVO. Marcel Zajac je členom monitorovacieho výboru pre 
operačný program Efektívna verejná správa (EVS). Dňa 10. decembra 2020 sa uskutočnilo 19. 
riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru operačného programu Efektívna verejná správa. 
Z dôvodu aktuálnej situácie ohľadom šírenia pandémie COVID-19 na území SR a s tým 
súvisiacich obmedzení sa prvýkrát konalo on-line formou. Na stretnutí schválil svoju 
aktualizovanú verziu štatútu a rokovacieho poriadku, ktorou sa navýšil počet členov 
Monitorovacieho výboru z 23 na 25. Boli prezentované informácie o aktuálnom stave 
implementácie OP EVS, pripravovaných zámeroch národných projektov a dopytovo-
orientovanej výzve, ako aj o aktivitách v oblasti informovania a komunikácie. 
 

- V roku 2013 sme boli jedným z iniciátorov vzniku Asociácie firemných nadácií a fondov, ktorá 
je neformálnou platformou s cieľom sieťovať členov a obhajovať záujmy komunity firemných 
nadačných subjektov na Slovensku. Cieľom asociácie je prispievať k maximalizácii efektivity 
a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu. Chceme prispievať ku kultivácii 
nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku. V roku 2020 získalo 
certifikát Transparentná firemná nadácia/nadačný fond jedenásť firemných nadácií a 
nadačných fondov. V r. 2020 sme boli administrátorom tejto platformy a zorganizovali sme 
viacero aktivít. CPF n. o. je organizátorom tejto platformy prostredníctvom Zuzany 
Thullnerovej, ktorá sa zúčastňuje na činnosti tzv. výkonného výboru. 
 

- Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vznikla v auguste 2011 ako výsledok aktivít 
Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a neformálnych sieťovacích aktivít dobrovoľníckych 
centier. Platforma združuje dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi na 
Slovensku. Od roku 2012 sme jej členom. Od roku 2019 je Zuzana Thullnerová členkou 
pracovnej skupiny, ktorá vznikla pri Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
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spoločnosti. Pracovná skupina sa stretávala k úlohám Akčného plánu Koncepcie rozvoja 
občianskej spoločnosti zameraných na rozvoj a podporu dobrovoľníctva aj v roku 2020. 
 

- Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) je globálna sieť viac než 140 
členských asociácií a podporných organizácií slúžiacich „grantmakerom“, ktoré sa spojili s 
cieľom vytvárať príležitosti na vzájomné učenie sa a podporu, rozvíjať vzájomnú spoluprácu a 
prispievať k posilňovaniu filantropie v globálnom meradle. CpF n. o. je členom tejto globálnej 
siete a prostredníctvom Borisa Strečanského sa zúčastňuje na činnosti tzv. pracovnej skupiny 
zameranej na mapovanie kultúr filantropie na globálnej úrovni. Boris Strečanský je jedným zo 
spolupredsedov tejto skupiny, ktorá sa stretáva raz za 2 mesiace v podobe globálnej 
telekonferencie. Výstupy z práce tejto pracovnej skupiny sú zverejňované na webovom sídle 
organizácie WINGS s prioritným prístupom pre členov tejto siete.  
 

- Centrum pre filantropiu n. o. sa v r. 2019 stalo súčasťou európskej siete nadácií a donorov 
Dafne (Donors and Foundations Networks in Europe) so sídlom v Bruseli a zastupuje 
Slovensko v tejto sieti, ktorá pôsobí ako platforma pre výmenu skúseností a poznatkov a rozvoj 
dobrej praxe medzi národnými asociáciami nadácií a donorskými organizáciami v Európe. CpF 
n. o. je členom tejto európskej siete a prostredníctvom Natálie Blahovej a Borisa Strečanského 
sa v r. 2020 zúčastňovalo pracovných stretnutí v rámci iniciatívy PEX – Philanthropy Networks 
Infrastructure. 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. 
 
  

https://wingsweb.org/en/what-we-do-ecosystems#ecosystem
https://dafne-online.eu/
https://dafne-online.eu/news/pex-proves-it-has-the-x-factor/
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3. Projekt internetového darcovstva – Ľudia ľuďom 
 
Portál www.ludialudom.sk je nástroj pre všetkých, ktorí chcú pomáhať druhým v online priestore. 
Prevádzkovateľom portálu Ľudia ľuďom je nezisková organizácia Ľudia ľuďom (premenovaná z: 
4People, n. o.), založená 9. 9. 2009. Jej zakladateľmi sú spoločnosť SK-NIC, a. s. a organizácia Centrum 
pre filantropiu, n. o. 
ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. poskytuje všeobecne prospešné služby zamerané na výskum, vývoj, vedecko-
technické služby a informačné služby prostredníctvom prevádzkovania internetového portálu 
zameraného na propagáciu dobročinnosti a darcovstva v záujme internetovej komunity. Jeho cieľom 
je tiež posilniť informovanosť občanov o tomto internetovom portáli, o dobročinnosti a o darcovstve. 
 
V roku 2020 podporoval ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. výzvy, ktoré príjemcovia zverejnili na portáli 
www.ĽudiaĽuďom.sk. Výzva je oznam, ktorým príjemca informuje návštevníkov portálu o svojom 
verejnoprospešnom zámere a žiada darcov o jeho podporu prostredníctvom príspevku. Obsahuje 
najmä základné informácie o príjemcovi, o jeho verejnoprospešnom zámere, minimálnu sumu 
potrebných finančných príspevkov, cieľovú sumu potrebných finančných príspevkov, informácie, ktoré 
budú poskytnuté po realizácii tohto verejnoprospešného zámeru. 
 
ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. prijal v roku 2020 spolu 191 780 darov od 83 678 darcov v celkovej výške 4 441 
748 eur. V rámci výdavkov na financovanie účelu fondu podporil v roku 2020 ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. 
celkovo 1 419 výziev. 
 
Na portáli funguje viacero platforiem: 
Blog.ludialudom.sk. „Bloguj pre dobrú vec“. Bloger si môže vybrať jednu až tri výzvy a odporučiť ich 
svojim čitateľom. Jeho text má prilákať čitateľov zo všetkých kútov webu a zaujať ich. Bloger napíše 
text bez nároku na honorár, len preto, aby podporil dobrý projekt či ľudí v núdzi.  
 
Charitatívne e-aukcie, ktoré môžu organizovať jednak príjemcovia, ktorí majú uverejnenú výzvu na 
portáli, alebo darcovia, ktorí sa rozhodnú takto niekomu pomôcť. Do takejto e-aukcie dajú tovar alebo 
službu, ktorú získa dražiteľ s najvyššou ponukou. Výťažok z e-aukcie pôjde na konkrétnu výzvu na 
ĽudiaĽuďom.sk, ktorú určí dražobník, teda organizátor e-aukcie. 
 
Dobrovoľnícka časť https://dobrovolnici.ludialudom.sk/ je nadstavbou darcovského portálu 
ĽudiaĽuďom.sk. Je určený tým, ktorí dobrovoľníkov hľadajú, umožňuje využiť ich pomoc na základe ich 
profilov a konkrétnych dobrovoľníckych ponúk, či na základe zverejnenia vlastných konkrétnych 
žiadostí o pomoc. Portál chce propagovať a priblížiť tému dobrovoľníctva, zjednodušiť celý proces 
hľadania dobrovoľníkov či dobrovoľníckych príležitostí, propagovať možnosť asignovať 3 % z dane 
(namiesto 2 %) pre tých, ktorí ako dobrovoľníci odpracujú minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce 
ročne. 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. 
 
  

http://www.ludialudom.sk/
http://www.ľudiaľuďom.sk/
https://dobrovolnici.ludialudom.sk/
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4. DARUJME.sk – on-line systém na podporu fundraisingu MNO 
 
V rámci tejto aktivity podporujeme vnútorný rozvoj mimovládnych neziskových organizácií cez službu 
DARUJME, ktorá otvára neziskovým organizáciám bránu do sveta on-line fundraisingu. 
Prostredníctvom DARUJME.sk si neziskové organizácie môžu vytvárať vlastné darovacie stránky tak, 
aby sa stali integrálnou súčasťou ich webu.  
Vďaka DARUJME však nezískavajú organizácie iba dary, ale aj darcov. Ich kontaktné údaje slúžia na 
poďakovanie za dar, ako aj na ďalšie budovanie vzťahu „darca – neziskovka“. Systém integruje platobné 
metódy od platby kartou, cez platobné tlačidlá všetkých významných bánk až po možnosť zadať 
samostatný prevod na účet.  
 
Systém DARUJME.sk ponúka služby v týchto oblastiach:  

I. Šablóny darovacích stránok, ktoré možno implementovať na vlastnú webovú stránku. 
II. Platobná brána pre prijímanie jednorazových a pravidelných platieb od individuálnych darcov.  

III. CRM systém, umožňujúci správu vzťahov s darcami.  
IV. Vzdelávanie, know-how, konzultácie a školenia v téme on-line fundraisingu. 

 
Systém DARUJME.sk už dnes ponúka okrem samotnej platobnej brány tiež jednoduchý CRM systém a 
prepojiteľnosť na iné služby (Mailchimp, Salesforce atď.) aj vzdelávanie neziskových organizácií v 
oblasti individuálneho on-line fundraisingu. 
 
V roku 2020 bolo cez DARUJME.sk prijatých 135 154 darov v celkovej hodnote 3 116 126 € pre 561 
mimovládnych organizácií. Od vzniku systému DARUJME.sk do konca roka 2020 sme prijali 376 123 
darov v celkovej hodnote 7 802 863,55 € od 112 219 darcov, s priemerným darom vo výške 22,56 € 
(38,66 € priemerný jednorazový dar a 12,92 € priemerný pravidelný dar). 
 
V roku 2020 sme pokračovali v konštantnom náraste objemu financií, ktoré organizácie dokážu získať 
od darcov v on-line priestore. Náročný rok priniesol nečakanú dávku solidarity a vzájomnej pomoci 
medzi ľuďmi. Výška darov narástla presne o 100 %.  
 
Tento rok ukázal, že darcovia si uvedomujú pridanú hodnotu činnosti mimovládnych organizácií a ich 
význam pre spoločnosť. Organizácie, ktorých sa dotkli nariadené opatrenia a museli obmedziť svoju 
činnosť (napr. zariadenia zamestnávajúce mentálne či zdravotne postihnutých, vzdelávacie 
organizácie, kultúrne zariadenia, kluby pre mladých), držia darcovia svojimi darmi nad vodou. 
Darcovia však výrazne podporujú hlavne organizácie, ktoré, naopak, v tomto čase zvyšujú svoje aktivity 
a pomáhajú tam, kde je to potrebné, bez toho, aby im to niekto nariadil – sú v teréne a pomáhajú 
ľuďom bez domova, zraniteľným komunitám, seniorom či zdravotníkom. 
 
Čoraz viac ľudí si nastavuje v prospech organizácií pravidelné mesačné dary – v decembri darovalo 
pravidelný mesačný dar 8048 darcov v celkovej výške 110 599 eur, čo je o 34 % viac ako rok predtým. 
Vďaka tomu si organizácie môžu lepšie plánovať svoju činnosť a hlavne sústrediť sa na napĺňanie svojho 
poslania. Zo získaných darov profitujú najmä klienti mimovládnych organizácií – deti, seniori, zdravotne 
postihnutí, ľudia, ktorí bojujú proti korupcii či za zlepšenie životného prostredia. 
 
Ochota pomôcť sa výrazne ukázala na jar 2020 počas prvej vlny pandémie. Rekordný nárast darov však 
DARUJME.sk zaznamenalo aj koncom roka 2020 – december sa stal historicky najúspešnejším 
mesiacom v online darovaní na Slovensku – darcovia poslali cez DARUJME.sk organizáciám 551 892 €. 
 
Pandémia vyburcovala mnohé organizácie k tomu, aby začali viac využívať online nástroje na podporu 
svojej činnosti – DARUJME.sk v súčasnosti využíva 561 organizácií, z čoho 111 sa zaregistrovalo v 
priebehu roka 2020. Veľa tradičných zbierok v uliciach sa muselo presunúť do online priestoru – a aj 
tam im darcovia, našťastie, zostali verní. 
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Detailné informácie o darovaní cez DARUJME.sk v roku 2020 nájdete tu: 
https://docs.google.com/presentation/d/10og1mrfrugci3IBAhxB3rrFqZ9thZhgjgzX2mPYIYHU/present
?slide=id.p  
 
Vďaka grantu, ktorý sme získali z programu ACF – Slovakia na ďalší rozvoj DARUJME.sk, sme sa mohli 
pustiť do väčšieho projektu a na jeseň 2020 sa nám podarila veľká vec! Spolu s programátormi sme 
prichystali pre naše organizácie celkom nový, rýchlejší a modernejší internetový darcovský systém, do 
ktorého sme preklopili všetky doposiaľ (od roku 2012) ukladané dáta a nastavenia. Výmena a veľká 
migrácia celého darovacieho systému bola plánovaná už niekoľko rokov a v septembri sa nám ju, aj 
vďaka pomoci, trpezlivému pripomienkovaniu a operatívnej spolupráci s našimi organizáciami, 
podarilo uskutočniť.  

 
Zorganizovali sme 3 webináre pre používateľov DARUJME.sk: 

• Webinár k využívaniu nového DARUJME 2.0 – 5.10.2020  

• Webinár k využívaniu nového DARUJME 2.0 – 9.10.2020  

• Webinár k využívaniu nového DARUJME 2.0 pre organizácie z východného Slovenska – 20.11.2020  
 
Vzdelávací program FUNDRAISING MEETS MARKETING 
Fundraising Meets Marketing je dlhodobý vzdelávací program určený pre organizácie zaregistrované v 
DARUJME.sk. V roku 2020 sme spustili jeho pilotný prvý ročník. Naším cieľom je poskytnúť 
pracovníkom zo zapojených organizácií priestor na vzdelávanie a ďalší rozvoj v súvislosti s ich prácou, 
a to s dôrazom na fundraising, komunikáciu a marketing. Program sme realizovali v spolupráci so 
združením senior marketérov United Brand Advisors.  
 
V roku 2020 sa uskutočnili tri zo šiestich workshopov vzdelávacieho programu: 
Workshop 17. 9. 2020 – Téma: Digitálna stratégia a Online efektivita vs. rozpočet 
Workshop 22. 10. 2020 – Téma: Ako vybudovať organizácii marketing a Sociálne siete a fundraising 
Workshop 3. 12. 2020 – Téma: Copywriting vo fundraisingu a Dizajn a užívateľské trendy v komunikácii 

 
Pomáhali sme pri príprave napríklad týchto fundraisingových kampaní: 

• Proti prúdu – pomoc s nastavením stratégie získavania zdrojov v čase, keď nebolo možné 
predávať časopis Nota Bene v uliciach 

• OZ Vagus – pomoc s nastavením fundraisingovej kampane Zima 2020 

• Úsmev ako dar – pomoc pri nastavení kampane pre rodiny v ohrození „Koniec zlým snom“ 

• Liga za duševné zdravie – pomoc s presunom zbierky pre Linku Nezábudka do online priestoru 

• Spoločnosť Jaromíra Krejcara – zbierka na záchranu liečebného domu Machnáč 
v Trenčianskych Tepliciach 

 
V priebehu rokov, počas ktorých Darujme.sk existuje a rozvíja sa, sa darí budovať a upevňovať pozíciu 
spoľahlivého partnera pri získavaní financií od individuálnych darcov. V roku 2020 to dokazuje najmä 
rekordne získaná suma viac ako tri milióny eur pre mimovládne organizácie. Bez DARUJME.sk by sa 
pravdepodobne k organizáciám vôbec nedostala. 

  
V apríli roku 2019 sa CpF n. o. podarilo získať pre DARUJME.sk 
grant na jeho ďalší rozvoj. Finančná podpora pokračovala aj 
v roku 2020. Projekt „Zlepšenie prístupu k súkromnému 
financovaniu pre OOS“ je podporený z programu ACF – Slovakia, 

ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia 
Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. 

https://docs.google.com/presentation/d/10og1mrfrugci3IBAhxB3rrFqZ9thZhgjgzX2mPYIYHU/present?slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/10og1mrfrugci3IBAhxB3rrFqZ9thZhgjgzX2mPYIYHU/present?slide=id.p
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5. Nadácia Centra pre filantropiu 
 
Nadáciu Centra pre filantropiu (Nadácia CpF) sme ako jediný zakladateľ založili v máji 2012 s poslaním 
rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť. Tento zámer Nadácia napĺňa tým, že slúži na podporu 
celého spektra verejnoprospešných účelov – od rozvoja občianskeho aktivizmu, cez ochranu a tvorbu 
životného prostredia, ochranu a podporu zdravia a vzdelávania po rozvoj a podporu vedy či pomoc pri 
živelných pohromách. Zmyslom založenia Nadácie je rozšírenie možností, ktoré darcom ponúkame, 
ako môžu napĺňať svoje zámery. 
 
Nadácia CpF podáva o svojej činnosti samostatnú výročnú správu. 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie. 
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V. Služby v oblasti administrovania grantových programov 

1. Administrácia grantových programov Nadácie Orange 

2. Administrácia grantových programov Nadácie SPP 

3. Administrácia grantových programov Nadácie Tatra banky 

4. Administrácia grantového programu Nadácie Henkel Slovensko 

5. Administrácia grantového programu Nadácie Televízie Markíza 

6. Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť, financovaný z prijatého podielu zaplatenej 
dane z príjmov 

 
V Centre pre filantropiu administrujeme grantové programy, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti. 
Grantové programy sú jedným zo spôsobov, ako vhodným a efektívnym spôsobom poskytovať 
podporu. 
Centrum pre filantropiu pomáha firemným nadáciám, aby darovali tomu, komu chcú darovať, pričom 
preferovaným spôsobom je otvorený mechanizmus – grantový proces. V otvorenom grantovom 
procese má každý záujemca rovnaké šance uspieť, má vopred známy súbor informácií o možnosti 
a podmienkach účasti a taktiež aj informácie o procese posudzovania a jeho výsledkoch.  
 

• Informácia o možnosti získať podporu je medializovaná podľa potreby cieľovej skupiny.  

• Konzultácie pred predložením žiadostí s cieľom vyjasniť požiadavky kladené na prípravu 
žiadosti a pomôcť porozumieť tomu, čo môže zvýšiť šance na podporu, sú poskytované 
všetkým, ktorí prejavia záujem.  

• Kritéria posudzovania sú žiadateľom známe.  

• Šanca získať dar je pre všetkých rovnaká.  
 
Pre riadenie a administráciu grantových programov nadácie poskytuje Centrum pre filantropiu všetky 
potrebné a nevyhnutné služby, ktoré vyplývajú z požiadaviek, náročnosti a potrieb daného programu. 
 
Prehľad realizovaných grantových programov v roku 2020 v spolupráci s firemnou nadáciou: 
 

1. Administrácia grantových programov Nadácie Orange 

 

 
  

P.č. Názov grantového programu 
Počet 
predložených 
žiadostí 

Počet 
podporených 
žiadostí 

 Výška 
podporenej 
sumy  

Počet 
posudzovateľov 

1. Fond pomoci Nadácie Orange 327 172 191 000,00 € 21 

2. Zamestnanecký fond pomoci 21 21 10 812,00 € 2 

3. e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 258 75 101 213,00 € 12 

4. Vianočný fond pomoci 10 10 110 000,00 € 3 

5. Strategickí partneri 2020 37 35 184 820,00 € 3 

6. Výnimočná podpora  4 4 106 336,00 € 0 

  spolu: 657 317 704 181,00 € 41 
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2. Administrácia grantových programov Nadácie SPP  

 

P.č. Názov grantového programu 
Počet 
predložených 
žiadostí 

Počet 
podporených 
žiadostí 

 Výška 
podporenej 
sumy  

Počet 
posudzovateľov 
a členov SR 

1. Zamestnanecký grantový program  56 41 26 200,00 € 2 

2. Program Municipality 58 50 270 000,00 € 1 

3. Spolupráca so samosprávami – dary SPP-D 2 1 5 000,00 € 1 

4. GP Regióny 90 50 50 000,00 € 1 

5. Dary Eustream  7 7 62 467,00 € 1 

6. Štipendijný program Hlavička 28 10 18 625,00 € 2 

7. Program podpory partnerstiev 290 161 2 466 982,18 € 5 

8. 
Interný program Podpora jednotlivcov 
v núdzi 

37 34 76 538,80 € 5 

9. 
Mimoriadny grantový program Pomáhame 
SPPolu 

355 256 200 000,00 € 10 

  Spolu: 923 610 3 175 812,98 €  30 

 
3. Administrácia grantových programov Nadácie Tatra banky 

 

P.č. Názov grantového programu 
Počet 
predložených 
žiadostí 

Počet 
podporených 
žiadostí 

Výška 
podporenej 
sumy  

Počet 
posudzovateľov 
a členov SR 

1. 
Grantový program Otvorená výzva v 
boji proti koronavírusu 400 209 280 294,00 €  5 

2. 
Grantový program Nezávislé 
bratislavské umenie  111 55 150 000,00 €  4 

3. Podpora partnerských projektov 16 16 445 500,00 € 3 

4. Grantový program Prvá pomocTB 61 50 52 890,00 € 5 

5. Program na podporu divadiel 8 8 38 000,00 € 3 

  Spolu: 596 338 966 684,00 € 20 

 
4. Administrácia grantového programu Nadácie Henkel Slovensko 

 

P.č. Názov grantového programu 
Počet 
predložených 
žiadostí 

Počet 
podporených 
žiadostí 

Výška 
podporenej 
sumy  

Počet 
posudzovateľov 

1. Program pre seniorov 2020 144 113 45 000 € 8 

 
5. Administrácia programu Nadácie Televízie Markíza 

 

P.č. Názov grantového programu 
Počet 
predložených 
žiadostí 

Počet 
podporených 
žiadostí 

Výška 
podporenej 
sumy  

Počet 
posudzovateľov 

1. Otvorený program  38 38 185 806 € 2 

 
Každý vyhlásený grantový program má svoju verejne dostupnú výzvu, hodnotiacu komisiu zloženú z 
odborníkov v danej oblasti. Proces posudzovania je predpokladom pre získanie dôvery ľudí, a teda 
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získania žiadostí o podporu. Proces posudzovania je spravidla dvojstupňový: na úrovni členov a členiek 
hodnotiacich komisií a na úrovni Správnej rady konkrétnej firemnej nadácie. 
 
Centrum pre filantropiu zabezpečuje výber hodnotiteľov a hodnotiteliek, ktorí spĺňajú podmienku 
nezávislosti a patria medzi expertov na danú problematiku. Podmienkou hodnotenia projektov je 
ochota vzdať sa možnosti predložiť si žiadosť o podporu. Celý proces netrvá dlhšie ako tri až štyri 
týždne. Centrum pre filantropiu manažuje kompletne celý posudzovací proces: od sprístupnenia 
projektov pre hodnotiteľov cez elektronický systém, facilitáciu a moderovanie stretnutí hodnotiteľov, 
až po spracovanie konečných vyhodnotení.  
 
Zloženie členov a členiek hodnotiacej komisie je verejne dostupná informácia. V roku 2020 s nami na 
hodnotení žiadostí predložených v grantových programoch spolupracovalo 61 hodnotiteľov 
a hodnotiteliek. 
 
Menný zoznam členov a členiek hodnotiacich komisií: 
 

P.č. Meno a priezvisko Posudzovanie 

1 Adriana Tarajová, Mgr. grantový program Pomáhame SPPolu 

2 Alexandra Kusá Cena Nadácie Tatra banky 2020 

3 Alica Štepánová-Kolárová, PhD. grantový program Henkel Slovensko seniorom 2020 

4 Andrea Cocherová, Mgr. 
grantový program Fond pomoci 2020 – I a II. fáza 
strategické partnerstvá a Výnimočná podpora Nadácie Orange 2020 

5 Andrea Ungvӧlgyi, Mgr. 
grantový program Fondu pomoci 2020, I. fáza 
strategické partnerstvá a Výnimočná podpora Nadácie Orange 2020 
Vianočný fond pomoci Nadácie Orange 

6 Anita Tulek grantový program Henkel Slovensko seniorom 2020 

7 Beáta Majerníková, RNDr. , PhD. 
zamestnanecký grantový program 
grantový program Henkel Slovensko seniorom 2020 

8 Beata Sklenárová, Mgr. grantový program Henkel Slovensko seniorom 2020 

9 Bohunka Koklesová Cena Nadácie Tatra banky 2020 

10 Dana Šinková otvorený program Nadácie Televízie Markíza 

11 Erika Vodičková, Ing. , PhD. interný grantový program Municipality, podprogram Eustream 

12 Ida Adolfová, Ing. 
grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť, 13. ročník 
grantový program Fond pomoci 2020 – II. fáza 

13 Ivana Michalíková  otvorený program Nadácie Televízie Markíza 

14 Iveta Mocková, Mgr. grantový program Fondu pomoci 2020, I. fáza 

15 Jakub Kobela, Mgr. grantový program e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 

16 Jana Balková, Mgr. grantový program e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 

17 Jana Kontúrová, RNDr. grantový program e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 

18 Jana Vlašičová, Mgr. grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť, 13. ročník 

19 Koloman Kertész Bagala Cena Nadácie Tatra banky 2020 

20 Lenka Varcholová grantový program Pomáhame SPPolu 

21 Ľubica Galisová grantový program Pomáhame SPPolu 

22 Ľubica Koczianová, Ing. grantový program Pomáhame SPPolu 

23 Ľubica Oreská, Mgr. grantový program Pomáhame SPPolu 

24 Ľuboš Jaroš, Mgr. grantový program e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 

25 Ľuboš Magdolen grantový program HLAVIČKA 

26 Lucia Capová, Mgr. 
zamestnanecký grantový program 
grantový program Pomáhame SPPolu 

27 Lucia Gregorová, Mgr. 
grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť, 13. ročník 
grantový program Fondu pomoci 2020, I. fáza 

28 Lucia Kyselová, Mgr. otvorená Výzva Nadácie Tatra banky I. kolo 

29 Lucia Vadovičová, Mgr. zamestnanecký fond pomoci 2020 
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vianočný fond pomoci Nadácia Orange 

30 Marek Madro grantový program e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 

31 Mária Tóthová-Šimčáková, Mgr. grantový program e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 

32 Martin Chamko, Mgr. grantový program Henkel Slovensko seniorom 2020 

33 Martina Barancová Paulíková, Ing. grantový program Fond pomoci 2020 – II. fáza – 2. kolo 

34 Martina Petijová, Mgr. 
grantový program Pomáhame SPPolu 
grantový program Fond pomoci 2020 – I. a II. fáza 

35 Matej Drlička Cena Nadácie Tatra banky 2020 

36 Michaela Šopová, Mgr. 
grantový program Pomáhame SPPolu 
grantový program Fondu pomoci 2020, I. fáza 
grantový program Henkel Slovensko seniorom 2020 

37 Michal Novinski Cena Nadácie Tatra banky 2020 

38 Michal Vajdička Cena Nadácie Tatra banky 2020 

39 Milada Dobrotková, Ing. grantový program Pomáhame SPPolu 

40 Milica Danková, Mgr. grantový program Fond pomoci 2020 – II. fáza 

41 Miriam Juhanesovičová, Mgr. grantový program Fondu pomoci 2020 – I. fáza 

42 Miroslava Vallová, Mgr. Cena Nadácie Tatra banky 2020 

43 Natália Blahová grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť, 13. ročník 

44 Natália Kunická, Ing.  
strategické partnerstvá a Výnimočná podpora Nadácie Orange 2020 
vianočný fond pomoci Nadácie Orange 

45 Natália Kušnieriková grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť, 13. ročník 

46 Nika Klimová, Mgr. grantový program e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 

47 Palo Bálik Cena Nadácie Tatra banky 2020 

48 Peter Bebjak Cena Nadácie Tatra banky 2020 

49 Richard Stanke Cena Nadácie Tatra banky 2020 

50 RNDr. Malvína Čierniková, PhD. grantový program HLAVIČKA 

51 Silvester Buček, Mgr. grantový program e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 

52 Slavomír Ducár , Ing., PhD. grantový program Regióny 

53 Soňa Puterková, RNDr. grantový program e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 

54 Viera Grohová, PaeDr. grantový program e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 

55 Viktor Križo grantový program e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 

56 Vlasta Kubušová Cena Nadácie Tatra banky 2020 

57 Wanda Hrycová Cena Nadácie Tatra banky 2020 

58 Zuzana Kaňuchová, Mgr. grantový program Henkel Slovensko seniorom 2020 

59 Zuzana Lampartová zamestnanecký fond pomoci 2020 

60 Zuzana Thullnerová, Mgr. 
grantový program Fondu pomoci 2020, I. a II. fáza 
grantový program Henkel Slovensko seniorom 2020 
grantový program Pomáhame SPPolu 

61 Zuzana Tkáčová grantový program e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 

 
Nevyhnutnou podmienkou celého administratívneho procesu je monitoring podporených projektov. 
V Centre pre filantropiu máme úprimný záujem dosiahnuť verejnoprospešné ciele, musíme získavať 
spätnú väzbu o svojej práci, o adekvátnosti svojich rozhodnutí i o kvalite projektov, ktoré sme finančne 
podporili. Centrum pre filantropiu realizuje monitoring podporených projektov vrátane kontroly 
programových a finančných správ. Monitoring sme vzhľadom k pandemickej situácii COVID-19 v roku 
2020 nerealizovali. 
 
Rozsah komplexného balíčka služieb pre grantový program (GP): 
a. Nastavenie a vyhlásenie grantového programu. Vypracovanie potrebných podkladov 
programu: zadanie a kritéria GP pre uchádzačov, texty pre web, prípadná aktualizácia webovej stránky. 
b. Administrácia programu/programov predpokladá istý model realizácie, ktorý sa dá vyjadriť 
nasledovne: Konzultácie pre uchádzačov →Žiadosť podaná elektronicky →Technická kontrola žiadostí 
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→Vypracovanie procesu posudzovania →Posudzovanie predložených žiadostí →Odporúčanie 
externej hodnotiacej komisie →Rozhodnutie Správnej rady Nadácie o udelení príspevku 
→vyrozumenie podporeným a nepodporeným uchádzačom →Vystavenie zmluvy →Riešenie 
problémov pri realizácii podporených aktivít →Finančná a programová správa o realizácii grantu → 
Uzavretie grantu →Správa pre Správcu, Správnu radu a reporting pre verejnosť a finančnú správu 
→Elektronická archivácia dokumentov 
 
V rámci všetkých grantových programov vykonávame činnosti, ktoré majú priamy vzťah k účelu 
organizácie. Všetky firemné nadácie podávajú o svojej činnosti samostatnú výročnú správu. 
 

6. Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť, 13. ročník, financovaný z prijatého podielu 
zaplatenej dane z príjmov  

 
Základným zámerom programu, ktorý sa už 13. rok snažíme napĺňať, je podporovať organizácie, obce 
či aktívnych občanov, ktorí nechcú zostať nespokojní s prostredím, v ktorom žijú. Nespokojnosťou 
občanov môže byť napríklad starý drevený most, cez ktorý sa už nedá prejsť, či historicky významný 
minerálny prameň, z ktorého sa nedá napiť, nefunkčné lavičky v parku a iné nefunkčné a neestetické 
priestranstvá. Grantový program je určený iniciatívam, ktoré sa tieto nedostatky rozhodnú riešiť 
a zmeniť, využijú na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosti, a najmä strhnú pre dobrú vec 
iných ľudí.  
Veríme, že budovanie zdravých komunít je najlepším nástrojom postupnej zmeny. Preto chceme 
motivovať aktívnych ľudí k zdieľaniu záujmu o dianie v komunite, k nachádzaniu spoločných riešení na 
miestne problémy a k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi.  
 
V predošlých dvanástich ročníkoch sme podporili 149 projektov v sume 185 000 eur. Poskytovaním 
malých grantov môžeme pomôcť budovať oporné body v našich komunitách. Chceme, aby verejné 
priestranstvá spĺňali predstavy tých, pre ktorých majú aj inú ako úžitkovú hodnotu. Často je to hodnota 
umelecká, estetická, ale aj hodnota symbolická, či hodnota presahujúca vieru, tradíciu alebo len dobrý 
pocit. Následne sme radi, že sa ľuďom páčia miesta, kde žijú. K dátumu uzávierky 13. júla 2020 bolo do 
13. ročníka programu predložených 226 verejnoprospešných projektov a celková požadovaná suma je 
vo výške 254 260 eur. 
 
Počet predložených žiadostí: 226 
Počet podporených projektov: 24 
Vyčlenená suma: 19 500 €  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:  
Natália Kušnieriková, certifikovaná koučka ACC a členka ICF  
Jana Vlašičová, Slovenská sporiteľňa, oddelenie Sociálnej banky 
Lucia Gregorová, zakladateľka Rodinného centra Kramárik 
Ida Adolfová, Komunitná nadácia Zdravé mesto 
Natália Blahová, Centrum pre filantropiu n. o. 
Eva Tomaschová, Baumit, spol. s r. o. 
 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: zachovanie 
kultúrnych hodnôt. 
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Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 

P.č. 
Podporená 
organizácia 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

 Výška 
podporenej 
sumy 

Anotácia k podporenému projektu 

1 
Natura 
Rusovce 

Hlasovacie 
špakohlty 

  500,00 €  

Projekt združenia Natura Rusovce sa zameriaval na skrášľovanie 
prostredia Rusoviec a to znížením znečistenia odhadzovanými 
špakmi. Boli zakúpené a osadené dva kusy popolníkov Ballot Bin. Do 
nich môžu fajčiari odhadzovať cigaretové špaky, čím zároveň hlasujú 
v miestnych anketách. Otázky v týchto anketách sú odľahčené – mali 
by skôr pobaviť a inšpirovať k úvahe, či zamysleniu nad miestnymi 
problémami. Tieto popolníky boli osadené dobrovoľníkmi v blízkosti 
dvoch najfrekventovanejších zastávok MHD z Rusoviec do Bratislavy, 
pár metrov od zastávky, aby fajčiari neobťažovali priamo ľudí na 
zastávke. Finančný príspevok bol použitý na výrobu 2 ks popolníkov 
Ballot Bin. 

2 
Modrá sova, 
o. z. 

Cyklodomček 
Makovice 

  800,00 €  

V rámci projektu bol pri miestnom komunitnom centre v Stupave 
vybudovaný priestor pre cyklistov. Postaviť prístrešok sa podarilo aj 
napriek pandémii, zapojili sa rodičia a členovia komunity, takže zo 
stavby a prípravy mali príjemné stretnutia, ktoré posilnili ich 
komunitu v meste. Počas leta sa promovala cyklodoprava, verejnosť 
bola motivovaná k jazde na bicykli. Vzniklo tak zázemie na podporu 
cyklodopravy a ekologického životného štýlu, kde bude okrem 
prístrešku k dispozícii aj servisné náradie, poradenstvo, rovnako tak 
aj rôzne aktivity, kde môžu ľudia zdieľať svoje hodnoty či zručnosti. 
Finančný príspevok bol použitý na materiál na prístrešok a vybavenie 
cyklopointu. 

3 
Nadácia 
Krajina 
harmónie 

Záhrada   500,00 €  

Nadácia Krajina harmónie vytvára priestor a podmienky pre 
začlenenie ľudí s postihnutím do bežného života. Pri nadačnom 
dome majú záhradu, ktorá je počas dňa otvorená pre návštevníkov 
rôzneho veku. Jednu jej časť vylepšili o štyri drevené vyvýšené 
záhony, ktoré participatívne vysadili bylinkami a zeleninou, na 
brigáde sa zúčastnili dobrovoľníci, ľudia s postihnutím, pracovníci 
NKH aj poslanec mestského zastupiteľstva. Priestor slúži ako 
komunitná záhrada, ktorá je užitočná pre všetkých návštevníkov, ale 
slúži aj hmyzu a skrášľuje priestor. Finančný príspevok bol použitý na 
vyvýšené záhony, zeminu, semienka a bylinky. 

4 SYTEV Farebné sídliska   800,00 €  

SYTEV je občianske združenie zložené z mladých ľudí, ktoré od roku 
2015 pracuje s deťmi a mládežou v Kysuckom Novom Meste a okolí. 
Hlavným cieľom projektu bolo skrášlenie a zatraktívnenie okolia v 
meste. Brigád sa zúčastnilo viac ako 15 mladých ľudí, ktorí originálne 
oživili mesto. V návrhoch pomáhali aj 2 miestni umelci, ktorí boli do 
projektu priamo zapojení. Vďaka projektu mali deti a mladí tráviť čas 
spoločne vonku, podporili sa mládežnícke iniciatívy, miestni umelci, 
ako aj samotné dobrovoľníctvo. Finančný príspevok bol použitý na 
maliarske potreby a zaškolenie dobrovoľníkov. 

5 
Občianske 
združenie 
TisArt 

Bezpečne na 
ihrisku Stred 

  500,00 €  

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť na sídlisku Stred v Tisovci 
ihrisko bezpečné pre deti, ktoré sa tam hrávajú. Aby sa splnili 
podmienky certifikácie a revízie ihriska, bolo nutné zriadiť dopadové 
plochy v miestach, kde si to zákon vyžaduje. V rámci dobrovoľníckej 
brigády sa podarilo vytvoriť detské ihrisko, ktoré sa stalo bezpečným 
miestom pre využitie deťmi. Po počiatočných terénnych úpravách sa 
pristúpilo k samotnej montáži dopadových plôch a ich spevneniu 
podľa predpisov. Na týchto aktivitách sa zúčastnilo 19 dobrovoľníkov 
zo sídliska Stred, ale aj z iných častí mesta. Vďaka tomu sa budú môcť 
deti, mládež a seniori stretávať a tráviť spolu čas vonku. Finančný 
príspevok bol použitý na gumové zatrávňovacie rohože. 

6 

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

Miesto, kde sa 
nestratíš 

  900,00 €  

Organizácia prevádzkuje Komunitné centrum Sinaj, ktoré pracuje s 
ľuďmi nachádzajúcimi sa v ťažkej sociálnej situácii. Vplyvom opatrení 
sa zvýšil záujem o ich služby medzi deťmi zo sociálne slabých rodín, 
ktoré potrebujú pomoc so školským učivom, a medzi rodinami, ktoré 
sú zasiahnuté touto situáciou. Hlavným cieľom projektu bolo rozšíriť 
priestorovú kapacitu komunitného centra, zrekonštruovať a pripraviť 
priestor pre individuálne doučovanie detí so špeciálnymi výchovno–



Strana 25 z 34 

 

vzdelávacími potrebami a pre individuálnu prácu s rodinami v ťažkej 
sociálnej situácii. Táto rekonštrukcia im umožnila viac rozšíriť 
poskytované služby a zabezpečiť starostlivosť o tých, ktorí to v 
súčasnej dobe najviac potrebujú. Finančný príspevok bol použitý na 
stavebné a rekonštrukčné práce. 

7 
Nadácia 
Cvernovka 

Živý val pre 
komunitu 
záhradkárov v 
Novej Cvernovke 

  900,00 €  

Cieľom podporeného projektu bola výstavba tzv. živého valu, ktorý 
slúži ako oddeľovací prvok medzi verejným parkom a komunitnou 
záhradou v areáli Kultúrneho a kreatívneho centra Nová Cvernovka. 
Val vytvoril čiastočne odhlučnené a od návštevníkov verejných 
podujatí chránené miesto pre miestnu komunitu záhradkárov. 
Povrch valu tvorí sústava rôznych rastlín, stromov a kríkov, jeho 
ďalšou funkciou bude obohatenie záhradného biotopu a zvýšenie 
biodiverzity rastlín a živočíchov v mestskej časti – Bratislava Nové 
Mesto. Realizácie aktivity „Živý val“ predstavuje ďalší úspešný krok k 
celkovej revitalizácii areálu Kultúrneho a kreatívneho centra. Svojím 
prevedením vychádza z identity Cvernovky a jej zamerania na 
environmentálne témy a riešenia. Finančný príspevok bol použitý na 
prenájom stroja, kúpu materiálu a mzdu koordinátorov. 

8 

Združenie 
záchrany 
cirkevných 
pamiatok v 
Modre 

Obnova fasády 
dominantného 
farského kostola 
sv. Štefana v 
historickom jadre 
Modry 

2 000,00 €  

Občianske združenie vzniklo s cieľom záchrany a uchovania historicky 
hodnotných pamiatok pre ďalšie generácie v Modre. Projekt sa 
venoval obnove fasády rímskokatolíckeho kostola sv. Štefana kráľa, 
ktorého súčasť tvorí mestská veža. Mestská veža je dominantnou 
pamiatkou, preto sa jej obnova a sprístupnenie pre všetkých 
obyvateľov stali prioritným zámerom projektu. Návštevník má z veže 
možnosť zažiť panoramatický výhľad na krajinu aj ostatné pamiatky a 
počas návštevy mu bude sprostredkovaný odborný výklad 
kvalifikovaným sprievodcom. Priestor bude tiež využívaný ako 
výstavná plocha a na iné kultúrno-osvetové aktivity. Finančný 
príspevok bol použitý na štukatérske práce. 

9 
OZ Kilometre 
v pohybe 

Servisná a 
oddychová 
zastávka pre 
cykloturistov 

  800,00 €  

Občianske združenie Kilometre v pohybe podporuje aktívny oddych a 
environmentálnu výchovu detí a dospelých. Združenie sústreďuje 
svoje aktivity v regióne Krpáčovo – Horná Lehota. Podporili sme 
vybudovanie cyklotrasy s viacerými zastávkami, tiež pri chate Kamila, 
ktorú si združenie prenajalo. Tu chcú vybudovať servisno-oddychovú 
zastávku. Tá bude asi v polovici plánovanej cyklotrasy Krpáčovo – 
Horná Lehota a umožní cykloturistom oddych, občerstvenie 
a možnosť skontrolovať, príp. opraviť bicykel. 

10 OZ ZAŽIAR 
Tam, kde sa cítiš 
dobre... 

  900,00 €  

Občianske združenie ZAŽIAR má v prevádzke klub, kde sa stretávajú 
ľudia všetkých vekových kategórií vo svojom voľnom čase. Projekt 
bol zameraný na zveľadenie týchto priestorov, čo veľmi prispelo k 
celkovému lepšiemu pocitu v klube. Na veľkej stene vznikla maľba, 
upravili a namaľovali sa nevzhľadné drevené stĺpy, upravila sa ďalšia 
stena, aby bola zároveň aj funkčná – dá sa na nej premietať obraz z 
dátaprojektora. Realizácia projektu bola zložitejšia, ako očakávali, 
preto trvala dlhšie, mohli tiež pracovať iba v obmedzenom počte. 
Napriek tomu boli stanovené ciele dosiahnuté. V budúcnosti, keď sa 
situácia upokojí, bude možné aktivity a stretnutia plnohodnotne 
zrealizovať. Finančný príspevok bol použitý na materiál a mzdu pre 
umelca. 

11 
Porubské 
ochotnícke 
divadlo 

Obnovenie 
ochotníckeho 
divadla v obci – 
zaujať, vychovávať 
a zabávať 

  500,00 €  

Porubské ochotnícke divadlo sa usiluje o rozvoj umenia a kultúry v 
obci Kamenná Poruba a v Žilinskom regióne. Súbor naštudoval novú 
divadelnú hru s názvom Rodinné nezhody, s ktorou po zrušení 
pandemických obmedzení pôjde na divadelné turné po okolitých 
obciach. Nové prenosné kulisy uľahčia prácu počas nácvikov aj 
presuny na predstavenia v jednotlivých obciach. Pomocou 
divadelného umenia tak budú môcť zaujať, vychovávať a zabávať ľudí 
všetkých vekových kategórií. Finančný príspevok bol použitý na 
výrobu šiestich oceľových konštrukcií divadelných kulís. 

12 OZ Lifestarter 
Kultúrny priestor 
Cukrovar Point 

1 000,00 €  

Cukrovar Point predstavuje komunitný priestor pre oddych a kultúru 
v blízkosti bývalého trnavského cukrovaru. Cieľom podporeného 
projektu bolo zmodernizovať a skvalitniť priestor pre oddych, kultúru 
a rôznorodé formy trávenia voľného času pre všetky vekové 
kategórie. Dobrovoľníci Občianskeho združenia Lifestarter začali 
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minulý rok jeho rekonštrukciu, premieňajú ho na príjemné miesto, 
ktoré ponúka inšpiratívne a zaujímavé možnosti kultúrneho a 
spoločenského vyžitia. Zámerom bolo tiež zútulnenie priestoru na 
oddych pre ľudí z okolitých domov či kancelárií a tiež zviditeľnenie 
lokality bývalého trnavského cukrovaru, ktorý je sám o sebe 
pamiatkou. Finančný príspevok bol použitý na altánok, záhradný 
domček, matrace a záhradné dekorácie. 

13 
ZŠ s MŠ 
Rakovec nad 
Ondavou 

Kráčajme k 
poznaniu a 
ochrane životného 
prostredia 

1 000,00 €  

Aktivity projektu boli zamerané na históriu jedinečného stromu – 
Zemplínskeho mohykána a zároveň na ochranu životného prostredia. 
Cieľom bolo nainštalovať 8 smerovníkov, ktoré budú navigovať 
návštevníkov smerujúcich k dubu s viac ako 550-ročnou históriou, 
druhému najstaršiemu na Slovensku. Nakoľko o strome existuje 
povera, ďalším cieľom bolo vytvoriť a nainštalovať informačnú tabuľu 
o „Svätom dube“, ako miestni stromu hovoria. Žiaci mali z aktivít 
radosť, rozvíjal sa u nich záujem o históriu, život ich predkov, 
ochranu životného prostredia, ale aj tvorivosť a fantázia. Finančný 
príspevok bol použitý na smerovky, náučnú tabuľu so stojanom, 
tvorivý materiál, odpadkový kôš s príslušenstvom a betónové skruže. 

14 
OZ Párnický 
rybár 

Myslíme ružovo – 
konáme zeleno 

1 000,00 €  

Srdcovkou združenia je lokalita párnických jazier, projektovým 
zámerom bolo premeniť schátraný priestor na prírodné centrum, kde 
sa môžu ľudia stretávať a zažívať, čo príroda v tejto oblasti vytvorila. 
V rámci projektu sa podarilo revitalizovať areál, premeniť ho na 
príjemné miesto, kde sa schádza komunita, kde prebiehajú 
environmentálne a edukatívne aktivity pod holým nebom. Práve 
vďaka spoločným aktivitám na zveľaďovaní verejného priestranstva 
chcú docieliť pozitívne zmeny nielen v prostredí, ale aj v myslení ľudí. 
Finančný príspevok bol použitý na drevo, rastliny, prírodniny a 
drevené stoličky do exteriéru. 

15 

Alexandra 
Matiszová, v 
zastúpení 
neformálnej 
skupiny 

Ako doma 1 000,00 €  

Cieľom podporeného projektu je zvýšiť kvalitu kultúrno-
komunitného priestoru Hory Doly v Liptovskom Mikuláši. V tomto 
priestore cez umenie a spoločenské akcie prepájajú komunitu 
Liptovského Mikuláša. Vďaka podpore zrenovujú kreslá a stoličky, a 
to na workshope o tom, ako dodať starším veciam nový vzhľad a 
predĺžiť tak ich životnosť. Rozšíria počet stolov a stoličiek, kde si 
návštevníci budú môcť bezstarostne vychutnať premietanie filmu, 
prednášku či tvoriť na kreatívnych dielňach. Podporením projektu 
chceme prispieť k zlepšeniu vzhľadu interiéru a zvýšiť kapacitu miest 
na sedenie, čím otvoria priestor aj pre väčšie skupiny ľudí. Zároveň 
zrenovujú pódium, ktoré využívajú umelci, kapely a prednášajúci na 
svoje prezentácie, čím zvýšia jeho kvalitu a bezpečnosť. 

16 
YOUNG FOLKS 
LC 

Rúbanisko je #1   500,00 €  

Rúbanisko I je časťou najväčšieho sídliska v meste Lučenec, plného 
príbehov a vzťahov. Počas realizácie projektu došlo k revitalizácii 
dvorov, obnoveniu lavičiek, vyčisteniu priestorov, osadeniu nových 
prvkov, ako sú lavičky a pergola. Hlavnou zmenou priestoru bolo jeho 
vyčistenie a znovu objavenie všetkých hodnôt, ktoré lokalita ponúka 
– možnosť príjemného posedenia v tieni stromov, ako aj športové 
vyžitie. V lokalite došlo k zmobilizovaniu miestnej komunity, ako aj k 
dobrej účasti na susedských plánovacích podujatiach, ktoré napokon 
vyústili do spoločných brigád. Finančný príspevok bol použitý na 
športové potreby a výsadbový materiál. 

17 
Mestská časť 
Košice-Šaca 

Dúbrava – chodník 
lesom pre zdravie 

  900,00 €  

V lokalite Košice-Šaca sa nachádza les s názvom Dúbrava. Okolo lesa 
aj cezeň sú vyšliapané, ale neudržiavané chodníčky, ktoré vznikli 
navštevovaním lesa obyvateľmi a návštevníkmi. Podporili sme 
označenie tohto chodníka a vytvorenie vzdelávacej trasy v dvoch 
okruhoch. Malý a veľký okruh so zastávkami na oddych, poučenie i 
zábavu. Okolo chodníka budú osadené informačné tabule o faune a 
flóre tejto lokality, herné plány, hlavolamy pre deti, časť chodníka 
vysypú materiálom a kamennými šlapákmi tak, aby si mohli 
návštevníci vyskúšať aj chodenie na boso. 

18 METRO 
Letné kino 
Ďakujem, sused 

  900,00 €  

Cieľom projektu Letné kino Ďakujem, sused bolo spojiť ľudí zo 
sídliska v mestskej časti Košúty v Martine za účelom stretávania sa a 
realizácie komunitných aktivít na novom upravenom verejnom 
priestranstve. Za pomoci dobrovoľníkov zrealizovali komplexnú 
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rekonštrukciu fasády sídliskovej trafostanice – tzv. energobloku. 
Jedna zo stien stavby bola zároveň upravená ako premietacia plocha, 
následne prebehla aj úprava okolia trafostanice. Priestor tak môže 
slúžiť na premietanie filmov, pikniky, burzy či iné komunitné aktivity. 
Na záver bol tiež pripravený manuál na rekonštrukciu rovnakých 
energoblokov na sídliskách na Slovensku. Finančný príspevok bol 
použitý na materiál na obnovu fasády. 

19 
ZÁHRADA 
POHYBU 

Zatraktívnenie 
náučného 
chodníka 
Lemešanská 
špacírka 

  700,00 €  

Občianske združenie ZÁHRADA POHYBU bolo založené s cieľom 
rozvíjať vzťah k športu a pohybovej aktivite všetkých vekových 
kategórií v obci Lemešany a okolia. Vytvárajú bezpečný a príjemný 
priestor na stretávanie sa a športovanie komunity. Podporili sme 
dovybavenie náučného chodníka Lemešanská špacírka, kde chcú 
dobrovoľníci vybudovať oddychové zóny, lavičky s prístreškom a 
outdoorové prvky na cvičenie. Pre deti plánujú osadiť zábavné a 
kreatívne prvky, ktoré ich rozptýlia počas dlhého chodenia a dodajú 
im chuť pokračovať a hľadať ďalšie zábavné prvky. 

20 
Občianske 
združenie 
Jablonka 

Alej   600,00 €  

Projekt bola zameraný na rekonštrukciu a skrášlenie dvoch miest na 
pútnej trase z Horných Hámrov na Kosťov vrch, v rámci ktorej začali s 
výsadbou Aleje starých ovocných odrôd. Dobrovoľníci, so zapojením 
širokej komunity a dobrovoľníkov všetkých generácií, vysadili dve 
záhradky pri historickom kríži, kde priestor vyčistili, vyznačili a 
vysadili cibuľami. Druhá záhradka je ich tzv. rastlinnou bankou. Tu 
plánujú kvety množiť, brať vrúble a odrezky z krov a stromov. Vysadili 
stromčeky, jedlé kry všetkého druhu, bylinky a krásne kvety pre 
potešenie duše. Tiež veľa cibúľ, ktoré budú ďalej množiť, aby skrášlili 
miesta v komunite. Vyrobili striešku na Svätého Martina, ktorý bude 
v centre obce a bude pozývať na Cestu alejou. Pribudla aj lavička od 
miestnych majstrov. Finančný príspevok bol použitý na rastliny a 
materiál. 

21 
ĎARMOTY – 
občianske 
združenie 

Staré odrody 
pozdĺž novej 
cyklotrasy 

  700,00 €  

Chotár Janíkoviec býval v minulosti z východnej strany vysadený 
vinohradmi. Dnes tade vedie nový cyklochodník. V tejto lokalite 
dobrovoľníci vysadili sadu 47 ovocných stromov, starých krajových 
odrôd, ktoré sa pôvodne vo vinohradoch vyskytovali. Táto výsadba 
bola prvým krokom na ceste trvalej udržateľnosti. Pravidelnou 
starostlivosťou budú napĺňať aj ďalšie z cieľov projektu, pretože sad 
dosiahne produkčnú rodivosť po zhruba 10 rokoch. Stromy sú 
vysadené tak, aby v budúcnosti vrhali tieň na cyklotrasu a vytvárali 
príjemnú mikroklímu, v sezóne poskytovali ovocie okoloidúcim a po 
sezóne potravu pre zver. Tento komunitný sad by v budúcnosti radi 
využili na výrobu regionálnych špecialít a sušeného ovocia v 
tradičných peciach, ktoré plánujú časom vybudovať. Finančný 
príspevok bol použitý na sadenice stromov. 

22 Obec Jahodná 

Miesto pre 
oddych, zážitky a 
stretávanie sa 
komunít 

  700,00 €  

Zámerom projektu bolo vytvoriť na nevyužitom verejnom 
priestranstve v blízkosti Malého Dunaja vhodné miesto na oddych, 
zábavu a posedenie pri ohnisku pre ľudí v obci Jahodná a aj pre 
prichádzajúcich turistov. Do trávnatého priestranstva bolo 
umiestnené ohnisko s lavičkami, ktoré budú využívať aj komunity z 
obce – mladé rodinky, spoločenské organizácie, združenia a spolky. 
Realizácia projektu prispeje k zvyšovaniu atraktivity obce a počtu 
návštevníkov, ktorí prichádzajú do obce nielen na bicykloch, ale 
priplávajú člnmi na Malom Dunaji a častokrát oddychujú a stanujú 
práve na uvedenom priestore. Finančný príspevok bol použitý na 
parkové lavice. 

23 
Občianske 
združenie kRaj 

Cesta motýlím 
domom 

  900,00 €  

Motýlí dom je novým projektom združenia kRaj, ktorý má za cieľ 
realizovať osvetu o najviac ohrozenej skupine hmyzu – o 
pestrofarebných motýľoch. V areáli vzdelávacej včelnice vytvorili 
nový objekt Motýlí dom. V ňom budú môcť deti, školy aj široká 
verejnosť spoznávať krásny svet motýľov, vidieť všetky štádia vývinu 
a odfotiť sa s krásnymi motýľmi. Po stavebných prácach potrebovali 
finančné prostriedky na úpravu okolia. Vďaka podpore vysadia 
rastliny, ktoré budú lákať motýle, živiť ich. Tu budú môcť klásť vajíčka 
a živiť húsenice. Potrebujú vytvoriť aj chodníček z dreva nad zemou 
tak, aby návštevníci nezošľapovali tieto rastliny a aby im ukázali 
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cestu, akou sa vydať pri spoznávaní sveta motýľov. Odborníci a 
dobrovoľníci vytvoria oázu pre motýle a pre ľudí so záujmom o 
týchto pestrofarebných opeľovačov. 

24 Cyklokoalícia 
Živé a zelené 
okolie 
Cyklokuchyne 

  500,00 €  

Dobrovoľnícka komunitná dielňa Cyklokuchyňa poskytuje v Bratislave 
všetkým návštevníkom priestor pre opravu bicykla, environmentálne 
vzdelávanie, ale aj kultúrne vyžitie a príjemný, zelený verejný 
priestor. Cieľom projektu bolo zvýšiť atraktivitu aj ekologickú 
hodnotu daného priestoru. Komunita pravidelne realizovala zber a 
čistenie širšieho okolia dielne. Biologicky rozložiteľný odpad bol 
kompostovaný, zvyšný odpad bol v maximálnej možnej miere 
separovaný a pomocou nákladných bicyklov odvážaný do smetných 
nádob. Podarilo sa tiež vybudovať dva vyvýšené záhony, do ktorých 
bola vysadená zeleň. Masívna konštrukcia záhonov zároveň slúži ako 
plocha na sedenie pre sledovanie kultúrnych podujatí, alebo len na 
obyčajný oddych počas prechádzky mestom. Všetky aktivity boli 
zrealizované dobrovoľnícky. Finančný príspevok bol použitý na 
podvaly. 
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 V. Služby v oblasti administrovania podporných programov 

1. Administrácia podporných programov Nadácie Tatra banky 

 
1. Administrácia podporných programov Nadácie Tatra banky 

 
Podporu výnimočnosti chápe Nadácia Tatra banky ako odmeňovanie tých, ktorí svojou aktivitou, 
snahou, usilovnou prácou, vášňou či nadaním dosiahli výrazné výsledky vo svojej práci v oblastiach: 
vzdelávanie a zachovanie kultúrnych hodnôt. Udeľovaním Cien Nadácie Tatra Banky ich chce finančne 
obdarovať a podporiť. 
 

P.č. Názov ocenenia Počet ocenených 
Ocenenia podporené 
celkovou sumou 

1. 
Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú 
prácu v oblasti IT 

4 1 600 € 

2. Cena Nadácie Tatra banky za umenie  24 99 000,00 € 

 Spolu: 28 100 600,00 € 

 
Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT 
Toto ocenenie pripravuje Nadácia Tatra banky už pravidelne v spolupráci s odborným vedením 
Slovenskej technickej univerzity. Nadácia Tatra banky ocenila najlepšiu diplomovú prácu v oblasti IT 
Cenou Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v akademickom roku 2019/2020. Dekan 
Fakulty a odborná komisia Fakulty udeľuje túto cenu dvom najlepším absolventom inžinierskeho štúdia 
a ich pedagogickým vedúcim. V roku 2020 vyhodnotila ako najlepšie práce dvoch študentov: prácu Ing. 
Kristíny Mackovej s názvom „Aplikácia prirodzených spôsobov interakcie pre virtuálnu realitu v 
kontexte modelovania UML“, ktorá bola vypracovaná pod vedením Ing. Juraja Vincúra. A prácu Ing. 
Miroslava Valčičáka s názvom „Predikcia popularity ponúk v prostredí elektronického obchodu“, ktorá 
bola vypracovaná pod vedením Ing. Michala Kompana, PhD. 
 
Cena bola udelená v rámci slávnostného udeľovania cien najlepším študentom FIIT STU na 
Medzinárodnom dni študentov dňa 24. novembra 2020 online spôsobom. 
  
Prijímatelia daru:  
Ing. Kristína Macková – autorka diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 600 eur 
Ing. Juraj Vincúr – vedúci diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 200 eur 
Ing. Miroslav Valčičák – autor diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 600 eur 
Ing. Michal Kompan, PhD. – vedúci diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 200 eur 
 
Cena Nadácie Tatra banky za umenie  
Cena Nadácie Tatra banky za umenie: už od roku 2007 Nadácia Tatra banky každoročne oceňuje 
popredných slovenských umelcov Cenou Nadácie Tatra banky za umenie. Cena Nadácie Tatra banky 
je udeľovaná v šiestich kategóriách: audiovizuálna tvorba, film a TV, divadlo, hudba, literatúra, 
výtvarné umenie a od roku 2015 aj v kategórii dizajn. Od roku 2008 pribudlo oceňovanie mladých 
umelcov pod názvom Mladý tvorca, rovnako vo všetkých šiestich kategóriách.  
 
Nadácia Tatra banky do tohto roka ocenila 75 etablovaných umelcov, 71 začínajúcich tvorcov a 9 
mladých módnych tvorcov. Cieľom nadácie je takýmto spôsobom oceniť osobnosti slovenskej kultúry 
a poskytnúť im priestor na tvorbu ďalších špičkových diel. 
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Návrhy nominácií predkladá akadémia zložená z laureátov Ceny Nadácie Tatra banky za umenie v 
uplynulých rokoch. Finálne nominácie, ako aj laureátov následne vyberá odborná porota. 
 
Členmi poroty pre rok 2020 boli: Michal Liday (predseda poroty a predseda Správnej rady Nadácie 
Tatra banky), Alexandra Kusá, Bohunka Koklesová, Matej Drlička, Michal Novinski, Michal Vajdička, 
Richard Stanke, Wanda Adamík Hrycová, Peter Bebjak, Pavol Bálik, Vlasta Kubušová, Miroslava Vallová 
a Koloman Kertész Bagala. 
 
Cenou, ako aj symbolom pocty je bronzová soška Múzy udeľovaná v kategórii Hlavná cena a plaketa 
udeľovaná držiteľom ocenenia Mladý tvorca. Obe ceny špeciálne pre túto príležitosť vytvoril slovenský 
sochár a výtvarník Daniel Brunovský. Ocenení zároveň získavajú aj finančnú odmenu. 
 
Od roku 2010 Nadácia Tatra banky oceňuje aj prácu mladých módnych tvorcov, ktorí majú príležitosť 
vytvoriť unikátne šaty pre Múzu večera Adelu Vinczeovú. Medzi týchto mladých tvorcov patria Mária 
Štraneková (2010), Marcel Holubec (2011), Martin Hrča (2012), Maja Božović (2013), Boris Hanečka 
(2014), Andrea Pojezdálová (2015), Lenka Sršňová (2016), Michaela Ľuptáková (2017), Lukáš Krnáč 
(2018) a Pavol Dendis (2019). 
 
 
  



Strana 31 z 34 

 

Finančná časť 
 
Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 
Ročná účtovná závierka za rok 2020 sa nachádza v samostatnej prílohe k tejto správe. 
 
 Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 
 Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke sa nachádza v samostatnej prílohe k tejto správe. 
 
Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

 
Prehľad nákladov za rok 2020 (v celých €) 
 

Účtovný rok 2020 

Náklady na poskytnuté verejnoprospešné služby, z toho: 403 040 € 

Mzdové náklady 162 004 € 

Externí dodávatelia služieb 117 971 € 

Nájomné kancelárskych priestorov 12 059 € 

Nájomné priestorov – iné 130 € 

Cestovné 913 € 

Právne služby, notár a audit 3 381 € 

IT služby, web stránka, webhosting a domény 69 582 € 

Kancelárske potreby a vybavenie 4 598 € 

Telefón 2 297 € 

Reprezentačné 903 € 

Poštovné  1 181 € 

Prednášky, poradenstvo, semináre a školenia pracovníkov 2 143 € 

Reklama na webe a v tlači 112 € 

Účastníci projektov (zahraniční) 24 325 € 

Ostatné dane a poplatky štátu 87 € 

Ostatné náklady 1 354 € 

Náklady na správu, z toho: 6 154 € 

Poistenie 361 € 

Bankové poplatky 5 793 € 

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 18 500 € 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 1 000 € 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám, z toho: 49 332 € 

Členský príspevok Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií 200 € 

Členský príspevok WINGS 461 € 

Členský príspevok DAFNE aisbl 1 000 € 

Príspevok pre organizáciu Ľudia Ľuďom 22 879 € 

Príspevok na realizáciu aktivít ASFIN pre Nadáciu Pontis 24 815 € 

   Vyrovnávací podiel – vrátenie časti členského od ZVONS - 23 € 

Náklady CELKOM (r. 38 a r. 76 Výkazu ziskov a strát) 478 026 €  
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Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2020 
 
Prehľad výnosov za rok 2020 (v celých €)  
 

Zdroj Príjem (€) 

Tržby z predaja služieb CELKOM (r. 40 VZaS), z toho: 320 296 € 

Výnosy z administrácie a prevádzky darcovského portálu 306 649€ 

Konzultačná činnosť, štúdie, analýzy, prednášky, certifikáty 13 647 € 

Prijaté dary (r. 55 VZaS) 0 € 

Osobitné výnosy z grantov CELKOM (r. 56 VZaS), z toho: 28 340 € 

Grant Bundesverband Deutscher Stiftungen/Association of German 
Foundations 

27 500 € 

Projekt CIVITATES v spolupráci s VIA IURIS 840 € 

Iné ostatné výnosy (r. 58 VZaS)  36 980 € 

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku (r. 59 VZaS) 

0 € 

Prijaté príspevky od iných organizácií CELKOM (r. 68 VZaS), z toho: 42 178 € 

Prijaté príspevky ASFIN 33 492 € 

Prijatý príspevok (Nadácie CpF, November 89 o.z.) 8 686 €  

Prijaté príspevky od fyzických osôb (r. 69 VZaS) 145 € 

Príspevky z podielu zaplatenej dane (r. 71 VZaS) 23 772 € 

Dotácie (r. 73 VZaS), z toho: 36 413 €  

Dotácia v rámci projektu ACF Slovakia (EEA NGO) 36 413 € 

Prijaté úroky z vkladov a pôžičiek 0 € 

Kurzový zisk 0 € 

Výnosy CELKOM (r. 74 VZaS) 488 124 € 

 
 

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 
 

Prehľad najdôležitejších častí MAJETKU 
 
Dlhodobý nehmotný majetok 

Názov DHIM Suma € 

Software 1 394,14 € 

SPOLU 1 394,14 € 

 
Dlhodobý finančný majetok 

 Počiatočný stav 1.1. 2020 Konečný stav 31.12. 2020 

Dlhodobý finančný majetok  
(vklad do Nadácie Centra pre filantropiu) 

6 638,00 €  6 638,00 € 

SPOLU    
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Prehľad pohľadávok  
Počiatočný stav 

1. 1. 2020 
Konečný stav 

31. 12. 2020 

Pohľadávky z obchodného styku 24 202,42 € 22 490,48 € 

Dlhodobé (zábezpeka nájomné)  1 569,00 €  1 569,00 € 

Krátkodobé (odberatelia faktúry) 22 633,42 € 20 921,48 € 

Ostatné pohľadávky 27 931,73 €   00,00 € 

Dlhodobé 00,00 €   00,00 € 

Krátkodobé SPOLU, z toho: 27 931,73 €    00,00 € 

Grant Bundesverband Deutscher Stiftungen 27 500,00 €  

VIA IURIS  431,73 €  

SPOLU pohľadávky 52 134,15 € 22 490,48 € 

 
Prehľad finančných účtov  

Počiatočný stav 1.1. 2020 Konečný stav 31.12.2020 

Pokladňa a ceniny  4 302,64 €  6 562,78 € 

Bankové účty 222 245,92 € 265 923,23 € 

SPOLU  226 548,56 € 272 486,01 € 

 
 
Prehľad najdôležitejších VLASTNÝCH a CUDZÍCH ZDROJOV krytia majetku 
 
Vlastné zdroje 

 2020 2019 2018 2017 

Základné imanie 8 460,20 € 8 460,20 € 8 460,20 € 8 460,20 € 

Fondy zo zisku (Akumulované VH 
a čerpanie fondu do r. 2020) 

178 388,35 € 170 732,00 €  167 814,44 €  165 800,23 €  

Výsledok hospodárenia  10 097,64 € 7 656,35 € 7 917,56 € 7 014,21 € 

Vlastné zdroje SPOLU 196 946,19 € 186 848,55 € 184 192,20 € 181 274,64 € 

 
 
Záväzky 

 
Počiatočný stav 
k 1. 1. 2020 

Konečný stav 
k 31. 12. 2020 

Záväzky zo Sociálneho fondu 133,92 € 245,53 € 

Záväzky z obchodného styku (dodávatelia) 18 659,90 € 37 915,62 € 

Záväzky voči zamestnancom 4 546,84 € 6 769,22 € 

Záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam 3 204,19 € 4 507,12 € 

Záväzky voči Daňovému úradu 595,91 € 1 110,84 € 

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy 

6 852,88 € 4 446,82 € 
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Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka 
 
V Správnej rade neziskovej organizácie nedošlo v roku 2020 k žiadnym zmenám. 
 
Ďalšie údaje určené správnou radou 
 
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť uvedené vo Výročnej správe za rok 2020.  
 
Vyjadrenie dozornej rady 
 
Dozorná rada preskúmala hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky. 
 
Vyjadrenie správnej rady 
 
Správna rada prerokovala a jednohlasne dňa 26.apríla 2021 schválila predloženú Výročnú správu o 
činnosti a hospodárení CpF n. o za rok 2020. 
 
INÉ INFORMÁCIE 
 

- Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a 
vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí. 

- Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti. 
- Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným 

zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny. 
- Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, nenastali žiadne 

udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe. 
 
V Bratislave, dňa 27. apríla 2021 
 

    
 

Mgr. Zuzana Thullnerová, riaditeľka 
vypracovala Výročnú správu 

 

Mgr. Kristína Miškovská 
účtovníčka  

 

 
  

Mgr. Marcel Zajac, 
predseda správnej rady 

 
 

Mgr. Lucia Gregorová, 
revízorka 

 


