Výročná správa za rok 2021
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-530/49/2002NO.
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.
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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 2021 s uvedením vzťahu k účelu založenia
neziskovej organizácie.
Nezisková organizácia Centrum pre filantropiu počas roka 2021 vykonávala nasledovné činnosti:

1.

2.

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

1.

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;
Projekt ECFI – European Community Foundation Initiative – zameraný na podporu komunitnonadačného hnutia v Európe v spolupráci s Asociáciou nemeckých nadácií (Bundesverband
Deutscher Stiftungen/Association of German Foundations)
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;
Spolupráca s firemnými nadáciami na podpore organizovaného darcovstva
Rozvíjanie vzťahov s filantropickými organizáciami na Slovensku i v medzinárodnom meradle
Ľudia ľuďom – projekt internetového darcovstva
DARUJME – on-line systém na podporu fundraisingu MNO
Nadácia Centra pre filantropiu
V. Služby v oblasti administrovania grantových programov
Administrácia grantových programov Nadácie Orange
Administrácia grantových programov Nadácie SPP
Administrácia grantových programov Nadácie Tatra banky
Administrácia grantového programu Nadácie Henkel Slovensko
Administrácia programu Nadácie Televízie Markíza
Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť, financovaný z prijatého podielu zaplatenej dane
z príjmov
V. Služby v oblasti administrovania podporných programov
Administrácia podporných programov Nadácie Tatra banky
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V roku 2021 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 komunitnonadačného 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 komunitnonadačného hnutia v Európe v spolupráci s Asociáciou nemeckých nadácií (Bundesverband Deutscher
Stiftungen/Association of German Foundations)
V roku 2016 sme začali realizovať projekt ECFI – v partnerstve s Bundesverband Deutscher Stiftungen
z Berlína (Nemecko) a s UK Community Foundations – strešnou organizáciou komunitných nadácií
v Spojenom kráľovstve. Tento projekt sa v roku 2021 nachádzal vo svojej tretej fáze, ktorá trvá od
1.1.2021 do 31.12.2022. Projekt predstavuje infraštruktúrnu iniciatívu poskytujúcu podporné aktivity
pre rozvoj ekosystému komunitných nadácií v Európe. CpF n. o. pokračovalo v roku 2021 v roli partnera
zabezpečujúceho vzdelávacie aktivity v oblasti výmeny skúseností z praxe komunitných nadácií a tiež
v oblasti rozvoja znalostí (knowledge development), ktoré boli adaptované do digitálneho priestoru
vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu znemožňujúcu osobné kontakty na fyzickej úrovni.
Aktivity, ktoré sme zabezpečovali v roku 2021 pozostávali z 2 aktivít (pričom ECFI realizovalo ďalšie
aktivity, na ktorých sa CpF n. o. podieľalo v podpornej role, ako napríklad príprava mesačného
newslettra – príklad príspevku je napríklad tu, stretnutie všetkých organizácií (cca 25) z Európy, ktoré
sa venujú rozvoju komunitných nadácií, pokračovanie tematického stretnutia zameraného na tému
udržateľnosti komunitnej nadácie – výstup tu, alebo vnútorné programovanie a plánovanie):
a. Koordinácie podpornej skupiny „CF Emerging Countries Group“, ktorej účastníkmi boli
organizácie podporujúce vznik komunitných nadácií v Gruzínsku, Rakúsku, Španielsku,
Albánsku, Srbsku a Maďarsku. Ide o krajiny, v ktorých ešte nie sú komunitné nadácie, ale
v ktorých je reálny záujem rozvinúť takéto organizácie. Stretnutia prebiehali v mesačných
odstupoch s vopred pripravenou agendou zameranou na výmenu skúseností týkajúcich sa
rozvojovej práce v danej oblasti. Napríklad, ako pracovať s iniciatívnymi skupinami, ako
komunikovať podporný program resp. koncept komunitnej nadácie, keď je vo všeobecnosti
neznámy. Zároveň sa prezentovali jednotlivé programy so svojimi prístupmi s cieľom zdieľať
praktické skúsenosti a poučenia z procesu, keďže každá krajina sa nachádzala v inej fáze
rozvoja konceptu KN. V rámci skupiny sa uskutočnilo 8 stretnutí, na ktorých sa zúčastňovalo
od 6 do 12 účastníkov. Zo stretnutí boli spracované podrobné zápisy, ktoré následne slúžili jej
účastníkom ako vzdelávací materiál (nie sú verejné).
b. Koordinácia, facilitácia stretnutí, spracovanie zápisov, mentoring účastníkov a zabezpečenie 1.
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 roku 2021 sa
spolupracovníkmi Learning Lab-u stali Valentina Ferrara zo Spanish Association of Foundations,
Gyorgyi Hámori z Roots and Wings Foundation z Budapešti, Kostandina Keruti z Partners
Albania, Irina Serban Atanasiu z Komunitnej Nadácie Galati z Rumunska a Ilaria de Cave
z ASSIFERO – Asociácie rodinných a komunitných nadácií z Talianska. Témou Learning Lab-u
bola podobne ako v nultom ročníku téma udržateľnosť komunitných nadácií. Výsledkom práce
spolupracovníka je dokument, ktorý slúži celému sektoru komunitných nadácií v Európe ako
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vhľad do problematiky s ponukou riešenia tohto problému. Výstupy sú dostupné tu a tu a tu
a tu.
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 rol 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 53 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,
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.
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V advokačnej rovine sa platforma Hlas občianskych organizácií v roku 2021 venovala posilneniu
občianskej spoločnosti a jej aktérov. Sledovala ďalej celý proces Plánu obnovy a odolnosti Slovenska.
Platforma pokračovala v mapovaní mediálnej reprezentácie mimovládnych organizácií a občianskej
spoločnosti v mienkotvorných aj konšpiračných médiách.
V rámci projektu sa v roku 2021 ďalej rozvíjala samostatná aktivita Mimovládky pomáhajú a osvetová
kampaň Lepší život pre všetkých. Kampaň Lepší život pre všetkých ukázala rozmanitosť, prínosy a
expertnosť organizácií tretieho sektora. Prostredníctvom 6 spracovaných príbehov ľudí z rôznych
neziskoviek sme predstavovali mimovládne neziskové organizácie ako partnerov pri zlepšovaní
Slovenska. Vysvetľovali sme dezinformácie o neziskovom sektore. Položili sme základ dlhodobej
komunikačnej stratégie. Vytvorili sme hlavné kampaňové video, ktoré bolo postavené na pozitívnej
emócii. Vytvorili sme webovú stránku, infografiky a redizajnovali profil Mimovládky pomáhajú na
Facebooku a Instagrame. Na sociálnych sieťach sme zapojili členské organizácie Platformy Hlas
občianskych organizácií. Ďalším cieľom kampane bolo aj položiť základ na ďalšiu komunikáciu
smerujúcu k zlepšeniu obrazu MNO v očiach verejnosti.
V roku 2021 sme zrealizovali dve národné stretnutia organizácií v platforme – jedno naživo, jedno
online formou. Priebežne sme realizovali priateľské online rozhovory so zástupcami členských
organizácií, kde sme zisťovali ich situáciu a spätnú väzbu na fungovanie platformy. Na jeseň 2021 sme
zrealizovali prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie členských mimovládnych organizácií
verejnosťou.
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.
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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 2021 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, Nadáciou Televízie Markíza a Ekofondom
SPP.
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 2021 v číslach:

P. č.
1
2
3
4
5
6

Názov firemnej nadácie, ktorej
poskytujeme verejnoprospešné
služby
Nadácia Orange
Nadácia SPP
Nadácia Tatra banky
Nadácia Henkel
Nadácia televízie Markíza
Ekofond SPP
Súčet

Počet
predložených
žiadostí
677
2706
409
105
46
50
3 993

Počet
podporených
žiadostí
194
951
246
69
38
47
1 545

Výška
podporenej
sumy
843 448 €
2 477 103 €
718 051 €
47 000 €
168 343 €
50 000 €
4 303 945 €
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A. Spolupráca s Nadáciou Orange
Centrum pre filantropiu spolupracuje s Nadáciou Orange od roku 1999. Už 22 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.

Strana 8 z 35

V roku 2021 v rámci grantových a podporných programov Nadácia Orange prijala 677 žiadostí
o podporu, podporila 194 žiadostí o podporu v celkovej hodnote 843 448 eur.
Prehľad v tabuľke:
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8

Názov grantového programu
Zamestnanecký grantový program
Digitálny svet pre každého
e-Školy pre budúcnosť 2021/2022
Zdravá duša školy
Aktívna komunita
Vianočný fond pomoci
Strategickí partneri 2021
Mobilná zbierka Pomáhajme svet

Počet podporených Výška podporenej
žiadostí
sumy
28
20 000,00 €
36
96 500,00 €
60
80 000,00 €
24
40 000,00 €
5
200 000,00 €
4
40 000,00 €
31
359 995,00 €
6
6 953,00 €
spolu:
194
843 448,00 €

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 2021, už 17. 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 webovej stránky, prípravu výročnej správy, kontaktné telefónne číslo, emailovú 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 2021 v rámci grantových a podporných programov Nadácia SPP prijala 2706 žiadostí
o podporu, podporila 951 žiadostí o podporu v celkovej hodnote 2 477 103 eur.
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Prehľad v tabuľke:
Názov grantového programu/podporeného
P. č.
programu
1.
Program Opora
2.
Program O krok vpred
3.
Zamestnanecký grantový program
4.
Program Municipality
5.
Športuj aj Ty!
6.
SPPravmeTo
7.
Dary Eustream
8.
Cena Pamiatka roka – Fénix
9.
Program podpory partnerstiev
10. SPPoločne pre komunity
11. Interný program Podpora jednotlivcov v núdzi
Spolu:

Počet podporených Výška poskytnutých
v programe
prostriedkov
128
60 000,00 €
158
120 000,00 €
40
22 000,00 €
53
270 000,00 €
136
190 000,00 €
100
100 000,00 €
3
5 400,00 €
3
30 000,00 €
182
1 412 010,30 €
65
90 000,00 €
83
177 692,81 €
951
2 477 103,11 €

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 15 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 webovej stránky, prípravu výročnej správy, kontaktné telefónne číslo, emailovú 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,
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-

-

tak aj technických,
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 2021 v rámci grantových a podporných programov Nadácia Tatra banky prijala 409 žiadostí
o podporu, podporila 246 žiadostí o podporu v celkovej hodnote 718 051 eur.
Prehľad v tabuľke:
P. č. Názov grantového programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Počet podporených Projekty podporené
projektov
celkovou sumou

Vzdelanie pre vysokoškolákov
Vzdelanie pre inštitúcie
Digital pre stredoškolákov
Digital pre vysokoškolákov
Umenie Audiovizuálna tvorba
Umenie Divadlo
Umenie Hudba
Umenie Literatúra
Umenie Výtvarné umenie
Umenie Dizajn
Viac pre regióny
Prvá pomoc
Otvorený program
Divadlá
CNTBU
Cena za DP
Spolu:

14
11
23
7
11
11
12
15
5
18
12
56
11
9
27
4
246

40 435,00 €
50 140,00 €
21 281,00 €
25 000,00 €
19 895,00 €
19 734,00 €
20 000,00 €
10 400,00 €
9 754,00 €
26 150,00 €
14 183,00 €
57 479,00 €
214 000,00 €
38 000,00 €
150 000,00 €
1 600,00 €
718 051,00 €

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 2021.
V spolupráci s Nadáciou Henkel Slovensko sme administrovali grantový program pre seniorov 2021,
ktorého cieľom bolo riešenie aktuálnych a akútnych problémov seniorov, dopadov pandémie
ochorenia COVID-19. 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 pandémie.
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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 2021 pozostávala z nasledovných úkonov v týchto oblastiach:
1. vypracovanie potrebných podkladov programu k osloveniu vybraných organizácií;
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 2021 sme administrovali jeden grantový program pre seniorov, v rámci ktorého Nadácia
Henkel Slovensko prijala 105 žiadostí o podporu, podporila 69 žiadostí v celkovej hodnote 47 000
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, ktorá
pokračovala aj v roku 2021. V spolupráci s Nadáciou Televízie Markíza sme administrovali dva grantové
programy. Prvým bol otvorený program, v ktorom sme finančne podporovali mimovládne organizácie
a fyzické osoby pri realizácii ich verejnoprospešných aktivít. Druhým bol Grantový program Hýb sa
Slovensko, zameraný na finančnú podporu atletických športových klubov, ktoré fungujú pri základných
školách na Slovensku. Bol určený pre deti a mládež vo veku od 6 do 15 rokov, ktoré pravidelne
navštevujú atletický klub. Podporili sme športové kluby, ktoré fungujú pri základných školách v rámci
mimoškolských aktivít či rôznych športových krúžkov.
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;
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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 2021 v rámci dvoch grantových programov Nadácia Televízie Markíza prijala 46 žiadostí
o podporu, podporila 38 žiadostí o podporu v celkovej hodnote 168 343 eur.
Prehľad v tabuľke:
P. č. Názov grantového programu
1.
2.

Počet podporených Projekty podporené
projektov
celkovou sumou

Podpora verejnoprospešných projektov
Grantový program Hýb sa Slovensko
Spolu:

8
30
38

118 343 €
50 000 €
168 343 €

Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.
F. Ekofond SPP
V roku 2021 nadviazalo Centrum pre filantropiu ročnú spoluprácu s Ekofondom SPP. V spolupráci
s Ekofondom SPP sme administrovali grantový program Regióny. Účelom grantového programu
Regióny je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo
všetkých regiónoch Slovenska. Ekofond SPP vyhradil finančné prostriedky, ktoré sú určené na podporu
verejnoprospešných projektov s cieľom skvalitniť život v obciach a v mestách.
Predmetom našej vzájomnej spolupráce bola administrácia 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 2021 v rámci grantového programu Regióny prijala 50 žiadostí o podporu, podporila 47
žiadostí o podporu v celkovej hodnote 50 000 eur.
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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 roku 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 2021 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). Boris Strečanský bol v expertnej skupine, ktorá spolupracovala na tvorbe
materiálu Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2022 – 2030. Od augusta 2021
poverila Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov Zuzanu Thullnerovú zastupovaním v
Komore mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády Slovenskej republiky pre
mimovládne neziskové organizácie.

-

Podieľame sa na práci Nezávislého monitorovacieho tímu pre fondy EÚ, ktorý koordinuje
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 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 dvoch monitorovacích výborov:
pre operačný program Efektívna verejná správa (EVS) a do júna 2021 aj pre operačný
program integrovaná infraštruktúra (OPII). Marcel Zajac je členom pracovnej skupiny
Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+, pre cieľ 5.: Kvalitný život v regiónoch, vytvorenej
v septembri 2021. Cieľom pracovnej skupiny je príprava Operačného programu Slovensko,
ktorý bude jediným veľkým programom, cez ktorý budú v novom období rozdeľované a
realizované európske fondy.

-

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 2021 získalo
certifikát Transparentná firemná nadácia/nadačný fond štrnásť firemných nadácií a nadačných
fondov. Centrum pre filantropiu je organizátorom a administrátorom tejto platformy
prostredníctvom Zuzany Thullnerovej, ktorá sa zúčastňovala na činnosti predsedníctva aj
v roku 2021.

-

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 do 2021 je Zuzana Thullnerová členkou
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pracovnej skupiny, ktorá vznikla pri Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti. Pracovná skupina sa stretávala k úlohám Akčného plánu Koncepcie rozvoja
občianskej spoločnosti zameraných na rozvoj a podporu dobrovoľníctva aj v roku 2021.
-

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 roku 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.
Centrum pre filantropiu je členom tejto európskej siete a prostredníctvom Borisa Strečanského
a Moniky Gašparovej, ktorí sa v roku 2021 zúčastňovali pracovných stretnutí v rámci iniciatívy
PEX – Philanthropy Networks Infrastructure. Dafne v roku 2021 prechádza procesom
formálneho zlúčenia sa s European Foundation Centre, z ktorého v decembri 2021 vznikla
spoločná platforma Philea (Philea Europe Association).

Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.
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3.

Projekt internetového darcovstva – Ľudia ľuďom

Portál www.ludialudom.sk je nástroj pre všetkých, ktorí chcú pomáhať druhým v online priestore.
Prevádzkovateľom portálu Ľudia ľuďom je nezisková organizácia Ľudia ľuďom (premenovaná z:
4People, n. o.), založená 9. 9. 2009. Jej zakladateľmi sú spoločnosť SK-NIC, a. s. a organizácia Centrum
pre filantropiu, n. o.
ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. poskytuje všeobecne prospešné služby zamerané na výskum, vývoj, vedeckotechnické služby a informačné služby prostredníctvom prevádzkovania internetového portálu
zameraného na propagáciu dobročinnosti a darcovstva v záujme internetovej komunity. Jeho cieľom
je tiež posilniť informovanosť občanov o tomto internetovom portáli, o dobročinnosti a o darcovstve.
V roku 2021 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 2021 spolu 125 560 darov od 105 131 darcov v celkovej
výške 3 179 877 eur. V rámci výdavkov na financovanie účelu fondu podporil v roku 2021 ĽUDIA
ĽUĎOM, n. f. celkovo 1 440 výziev.
Na portáli funguje aj dobrovoľnícka platforma:
Dobrovoľnícka časť https://dobrovolnici.ludialudom.sk/ je nadstavbou darcovského portálu
ĽudiaĽuďom.sk. Je určený tým, ktorí dobrovoľníkov hľadajú, umožňuje využiť ich pomoc na základe ich
profilov a konkrétnych dobrovoľníckych ponúk či na základe zverejnenia vlastných konkrétnych
žiadostí o pomoc. Portál chce propagovať a priblížiť tému dobrovoľníctva, zjednodušiť celý proces
hľadania dobrovoľníkov či dobrovoľníckych príležitostí, propagovať možnosť asignovať 3 % z dane
(namiesto 2 %) pre tých, ktorí ako dobrovoľníci odpracujú minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce
ročne.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.
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4.

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 2021 bolo cez DARUJME.sk prijatých 176 913 darov v celkovej hodnote 4 217 063 € pre 700
mimovládnych organizácií. Od vzniku systému DARUJME.sk do konca roka 2021 sme prijali 555 973
darov v celkovej hodnote 12 059 123 € od 161 831 darcov, s priemerným darom vo výške 21,69 €
(36,61 € priemerný jednorazový dar a 12,48 € priemerný pravidelný dar).
V roku 2021 sme pokračovali v konštantnom náraste objemu financií, ktoré organizácie dokážu získať
od darcov v on-line priestore. Výška darov narástla o 36 %.
Aj tento rok ukázal, že darcovia si uvedomujú pridanú hodnotu činnosti mimovládnych organizácií a
ich význam pre spoločnosť. Čoraz viac ľudí si nastavuje v prospech organizácií pravidelné mesačné dary
– v decembri darovalo pravidelný mesačný dar 10 159 darcov v celkovej výške 148 145 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.
Detailné informácie o darovaní cez DARUJME.sk v roku 2021 nájdete tu:
https://docs.google.com/presentation/d/1GboWI5aWmKTMi1Agz9wuq0w9KhUpU7dJBiODMibpJV0/
present?slide=id.p
V roku 2021 sme pokračovali vo vzdelávacej činnosti v oblasti individuálneho fundraisingu. Darcovstvo
pre nás nie je len o zbieraní peňazí. Darcom umožňuje stať sa súčasťou príbehu organizácie a pomáhať
spolu s ňou. Záleží nám na tom, aby boli organizácie pri budovaní vzťahu s darcami čo najúspešnejšie.
Preto organizujeme rôzne vzdelávacie aktivity a celoročne poskytujeme organizáciám konzultácie, ako
čo najlepšie osloviť darcov a zostať s nimi v kontakte.
Zorganizovali sme 4 webináre pre používateľov DARUJME.sk:
• webinár k využívaniu mailov na získavanie darcov, realizovaný dňa 20.5.2021,
• webinár pre začínajúce organizácie, realizovaný dňa 10.6.2021,
• webinár pre charity, realizovaný dňa 13.10.2021,
• webinár pre začínajúce organizácie, realizovaný dňa 2.12.2021.
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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 2021 sa uskutočnili tri zo šiestich workshopov vzdelávacieho programu:
Dvojdňový workshop 13.1. – 14.1.2021 – Téma: Strategický Storytelling – ako pracovať s príbehmi
Workshop 11.2.2021 – Téma: Kontakty a databázy a Význam kreativity v komunikácii
Workshop 11.3.2021 – Téma: Public relations + influencers marketing a Udržiavacia komunikácia
Pomáhali sme pri príprave napríklad týchto fundraisingových kampaní:
• organizácie pomáhajúce po tornáde na Morave v júni 2021 – Človek v ohrození, Slovenská
katolícka charita, Komunitná nadácia Zdravé mesto,
• IPčko – pomoc s nastaveniami kampane pre krízovú poradňu pre mladých,
• Červený nos – pomoc s kampaňami na podporu klaunov v nemocniciach,
• OZ Vagus – pomoc s nastavením fundraisingovej kampane Zima 2021.
V priebehu rokov, počas ktorých Darujme.sk existuje a rozvíja sa, sa nám darí budovať a upevňovať
pozíciu spoľahlivého partnera pre organizácie pri získavaní financií od individuálnych darcov. V roku
2021 to dokazuje najmä rekordne získaná suma viac ako štyri 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 2021. 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.

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 grantových programov Nadácie Televízie Markíza
6.
Administrácia grantového programu Ekofond SPP
7.
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 2021 v spolupráci s firemnou nadáciou:
1.

Administrácia grantových programov Nadácie Orange

P.č. Názov grantového programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zamestnanecký grantový program
Digitálny svet pre každého
e-Školy pre budúcnosť 2021/2022
Zdravá duša školy
Aktívna komunita
Vianočný fond pomoci
Strategickí partneri 2021
Mobilná zbierka Pomáhajme svet
spolu:

Počet
Počet
predložených podporených
žiadostí
žiadostí
41
28
103
36
229
60
254
24
5
5
4
4
35
31
6
6
677
194

Výška
Počet
podporenej
posudzovateľov
sumy
20 000,00 €
4
96 500,00 €
6
80 000,00 €
10
40 000,00 €
12
200 000,00 €
5
40 000,00 €
3
359 995,00 €
3
6 953,00 €
3
843 448,00 €
46
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2.

Administrácia grantových programov Nadácie SPP

Počet
Počet
P.č. Názov grantového programu
predložených podporených
žiadostí
žiadostí
1. Program Opora
294
128
2. Program O krok vpred
383
158
3. Zamestnanecký grantový program
46
40
4. Program Municipality
62
53
5. Športuj aj Ty!
953
136
6. SPPravmeTo
133
100
7. Dary Eustream
3
3
8. Cena Pamiatka roka – Fénix
3
3
9. Program podpory partnerstiev
323
182
10. SPPoločne pre komunity
392
65
Interný program Podpora jednotlivcov v
114
83
11.
núdzi
spolu:
2706
951
3.

Výška
Počet
podporenej
posudzovateľov
sumy
a členov SR
60 000,00 €
8
120 000,00 €
4
22 000,00 €
2
270 000,00 €
1
190 000,00 €
20
100 000,00 €
6
5 400,00 €
1
30 000,00 €
9
1 412 010,30 €
5
90 000,00 €
14
177 692,81 €
5
2 477 103,11 €

75

Administrácia grantových programov Nadácie Tatra banky

P. č. Názov grantového programu

Počet
Počet
predložených podporených
žiadostí
žiadostí
14
46
89
11
23
25
7
14
11
15
11
11
15
12
27
15
10
5
25
18
21
12
60
56
11
11
9
9
378
215

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vzdelanie pre vysokoškolákov
Vzdelanie pre inštitúcie
Digital pre stredoškolákov
Digital pre vysokoškolákov
Umenie Audiovizuálna tvorba
Umenie Divadlo
Umenie Hudba
Umenie Literatúra
Umenie Výtvarné umenie
Umenie Dizajn
Viac pre regióny
Prvá pomoc
Otvorený program
Divadlá
spolu:

4.

Administrácia grantového programu Nadácie Henkel Slovensko

P. č.

Názov grantového programu

1.

Program pre seniorov

Počet
predložených
žiadostí
105

Výška
Počet
podporenej posudzovateľov
sumy
a členov SR
40 435,00 €
5
50 140,00 €
4
21 281,00 €
5
25 000,00 €
5
19 895,00 €
2
19 734,00 €
2
20 000,00 €
2
10 400,00 €
8
9 754,00 €
3
26 150,00 €
3
14 183,00 €
4
57 479,00 €
4
214 000,00 €
0
38 000,00 €
0
566 451,00 €
47

Počet
Výška
Počet
podporených podporenej
posudzovateľov
žiadostí
sumy
8
69
47 000 €
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5.

Administrácia programu Nadácie Televízie Markíza

P. č.

Názov grantového programu

1.
2.

Otvorený program
Hýb sa Slovensko
spolu:

6.

Počet
predložených
žiadostí
8
38
46

Počet
Výška
Počet
podporených podporenej
posudzovateľov
žiadostí
sumy
8
118 343 €
2
30
50 000 €
3
5
38
168 343 €

Počet
predložených
žiadostí
50

Počet
Výška
Počet
podporených podporenej
posudzovateľov
žiadostí
sumy
47
50 000 €
2

Administrácia programu Ekofond SPP

P. č.

Názov grantového programu

1.

Grantový program Regióny

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
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 dva 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 2021 s nami na
hodnotení žiadostí predložených v grantových programoch spolupracovalo 138 hodnotiteľov
a hodnotiteliek.
Menný zoznam členov a členiek hodnotiacich komisií:
P. č.
1
2
3
4

Meno a priezvisko
Adriana Tarajová, Mgr.
Alexandra Kusá
Alexandra Stará
Andrea Uhrinová

5

Andrea Ungvölgyi, Mgr.

6

Ašot Haas

7
8

Barbora Blahová, Mgr.
Barbora Petrechová, Mgr.

9

Beáta Majerníková, RNDr., PhD.

10

Beáta Sklenárová, Mgr.

Posudzovanie grantového programu
grantový program GP Športuj aj Ty!
Cena Nadácie Tatra banky 2021
grantový program Viac pre regióny
grantový program Vzdelávanie pre vysokoškolákov 2021
Vianočný fond pomoci
Strategickí partneri 2021
Mobilná zbierka Pomáhajme svet
grantový program UMENIE 2021
Umenie Výtvarné umenie
grantový program Regióny
grantový program GP Športuj aj Ty!
grantový program Henkel Slovensko seniorom 2021
Zamestnanecký grantový program 2021
grantový program O krok vpred
grantový program HÝBSA Slovensko
grantový program Henkel Slovensko seniorom 2021
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11
12
13

Bohunka Koklesová
Branislav Kleskeň
Daniel Hevier

14

Daniel Minárik

15
16
17

Daniela Béberová, Ing.
Daniela Danihelová
Dominika Chovanová

18

Dominika Šugareková

19

Edita Petrusová

20

Erika Vodičková, Ing., PhD.

21
22
23
24

Eva Borušovičová
Eva Guliková, Ing.
Eva Vargová
Hana Šándorová

25

Ida Dupačová, Ing.

26
27
28
29

Igor Karaba, Mgr.
Igor Teplan, Ing. arch.
Imrich Pleidel, Ing. arch.
Ivan Ježík

30

Ivana Gregová

31
32
33
34
35
36

Ivana Horecká
Ivana Michalíková
Iveta Kucharovičová, Mgr.
Iveta Mišová, PhDr.
Iveta Mocková, Mgr.
Jakub Kobela, Mgr.

37

Jakub Ptačin

38
39
40
41
42

Ján Púček
Jana Feherpataky-Kuzmová
Jana Kontúrová, RNDr.
Jana Šolcová
Jarmila Javorková

43

Jozef Lupták

44

Július Benko

45

Juraj Adamica

46

Juraj Bojkovský

47

Juraj Janiš

grantový program GP Športuj aj Ty!
grantový program GP SPPoločne pre komunity
grantový program Zdravá duša školy 2021/2022
grantový program SPPravmeTO 2021
Cena Nadácie Tatra banky 2021
grantový program Vzdelávanie pre vysokoškolákov 2021
Umenie Literatúra
grantový program Digital pre vysokoškolákov 2021
grantový program Digital pre stredoškolákov 2021
grantový program Digital pre stredoškolákov 2021
grantový program GP Športuj aj Ty!
grantový program GP SPPoločne pre komunity
grantový program Henkel Slovensko seniorom 2021
Vianočný fond pomoci
Strategickí partneri 2021
Mobilná zbierka Pomáhajme svet
grantový program GP Športuj aj Ty!
Program Municipality
Program Eustream
Umenie Literatúra
grantový program O krok vpred
grantový program GP SPPoločne pre komunity
grantový program Zdravá duša školy 2021/2022
grantový program GP SPPoločne pre komunity
Zamestnanecký grantový program 2021
grantový program GP Športuj aj Ty!
Cena Pamiatka roka – Fénix
Cena Pamiatka roka – Fénix
grantový program Aktívna komunita (Nadačné spoty)
grantový program VZDELANIE pre inštitúcie 2021
Vzdelanie pre inštitúcie
grantový program e-Školy pre budúcnosť 2021/2022
grantový program HÝBSA Slovensko
grantový program GP Športuj aj Ty!
grantový program OPORA
grantový program OPORA
grantový program e-Školy pre budúcnosť 2021/2022
grantový program UMENIE 2021
Umenie Dizajn
Umenie Literatúra
grantový program SPPravmeTO 2021
grantový program e-Školy pre budúcnosť 2021/2022
grantový program GP SPPoločne pre komunity
grantový program Zdravá duša školy 2021/2022
grantový program UMENIE 2021
Umenie Hudba
Prvá pomoc
grantový program GP Športuj aj Ty!
grantový program GP SPPoločne pre komunity
grantový program Digital pre vysokoškolákov 2021
grantový program Digital pre stredoškolákov 2021
grantový program Digital pre stredoškolákov 2021
grantový program UMENIE 2021
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Umenie Audiovizuálna tvorba

48

Juraj Medera

49

Juraj Tomka

50

Katarína Daneková

51
52
53
54
55
56

Katarína Michalíková
Klára Orgovánová
Koloman Kertész Bagala
Ladislav Snopko, Mgr.
Lenka Cupaková
Ľubica Gálisová, Mgr.

57

Ľubica Koczianová, Ing.

58

Ľubica Noščáková

59

Ľubica Oreská, Mgr.

60

Ľubica Vyberalová, Mgr.

61

Ľuboš Jaroš, Mgr.

62

Lucia Capová, Mgr.

63

Lucia Gertli

64

Lucia Gregorová, Mgr.

65

Lucia Košťálová

66

Lucia Tallová

67

Ľudovíta Chmelárová

68

Lukáš Krnáč

69
70

Marek Adamov
Marek Prokopec

71

Marek Zeman

72
73

Mária Berdisová, Mgr.
Mária Paľová

74

Mária Štraneková

75

Mária Tóthová-Šimčáková, Mgr.

76

Marián Zachar

77
78
79
80
81
82

Marián Župčán, Ing.
Mário Švec, Mgr.
Marta Součková
Martin Chamko, Mgr.
Martin Kuruc
Martin Lisý

83

Martina Petijová, Mgr.

84

Matej Drlička

grantový program GP Športuj aj Ty!
grantový program UMENIE 2021
Umenie Hudba
grantový program e-Školy pre budúcnosť 2021/2022
grantový program Zdravá duša školy 2021/2022
grantový program SPPravmeTO 2021
grantový program e-Školy pre budúcnosť 2021/2022
grantový program Digitálny svet pre každého 2021
Cena Nadácie Tatra banky 2021
Cena Pamiatka roka – Fénix
grantový program GP Športuj aj Ty!
grantový program OPORA
grantový program GP SPPoločne pre komunity
grantový program GP Športuj aj Ty!
grantový program Zdravá duša školy 2021/2022
grantový program SPPravmeTO 2021
grantový program GP SPPoločne pre komunity
grantový program Digitálny svet pre každého 2021
grantový program OPORA
grantový program e-Školy pre budúcnosť 2021/2022
grantový program GP Športuj aj Ty!
Zamestnanecký grantový program 2021
grantový program UMENIE 2021
Umenie Audiovizuálna tvorba
grantový program GP Športuj aj Ty!
grantový program GP SPPoločne pre komunity
grantový program Zdravá duša školy 2021/2022
Umenie Výtvarné umenie
grantový program UMENIE 2021
grantový program O krok vpred
grantový program UMENIE 2021
Umenie Dizajn
grantový program Aktívna komunita (Nadačné spoty)
grantový program Vzdelávanie pre vysokoškolákov 2021
grantový program Digital pre vysokoškolákov 2021
grantový program Digital pre stredoškolákov 2021
grantový program Digital pre stredoškolákov 2021
grantový program GP Športuj aj Ty!
grantový program Zdravá duša školy 2021/2022
Umenie Dizajn
grantový program UMENIE 2021
grantový program e-Školy pre budúcnosť 2021/2022
grantový program VZDELANIE pre inštitúcie 2021
Vzdelanie pre inštitúcie
grantový program Regióny
grantový program GP Športuj aj Ty!
Umenie Literatúra
grantový program Henkel Slovensko seniorom 2021
grantový program SPPravmeTO 2021
grantový program HÝBSA Slovensko
grantový program Digitálny svet pre každého 2021
grantový program OPORA
Cena Nadácie Tatra banky 2021
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85

Michaela Šopová, Mgr.

86

Michal Kovács

87
88
89

Michal Kuzár
Michal Novinski
Michal Pažitka

90

Michal Satur, Ing.

91
92
93

Michal Vajdička
Milada Dobrotková, PaedDr.
Milena Demková, PaedDr.

94

Miriam Juhanesovičová, Mgr.

95

Miroslav Milán

96

Miroslava Vallová, Mgr.

97

Monika Kompaníková

98

Natália Kunická, Ing.

99

Natália Šimeková, Mgr., PhD.

100 Nika Kvaššayová, Mgr.
101 Ondrej Šebesta, Mgr.
102 Pamela Babuščáková
103 Pavol Bálik
104 Pavol Pauliny, Ing. arch., PhD.
105 Pavol Weiss
106 Peter Bebjak
107 Peter Devínsky, Mgr.
108 Peter Gomboš, Mgr.
109 Peter Gonda
110 Peter Pavilek, Ing.
111 Peter Pavlac
112
113
114
115

Radka Babuliaková
Radoslav Remák
Radovan Ďurana
Richard Stanke

116 Robert Roth
117 Roman Rajninec
118
119
120
121
122

Roman Veverka
Silvester Buček, Mgr.
Soňa Puterková, RNDr.
Tomáš Lupták, akad. sochár
Tomáš Török

grantový program Henkel Slovensko seniorom 2021
grantový program VZDELANIE pre inštitúcie 2021
Vzdelanie pre inštitúcie
grantový program SPPravmeTO 2021
Cena Nadácie Tatra banky 2021
grantový program Zdravá duša školy 2021/2022
grantový program Digital pre vysokoškolákov 2021
grantový program Digital pre stredoškolákov 2021
Cena Nadácie Tatra banky 2021
grantový program OPORA
grantový program GP Športuj aj Ty!
grantový program O krok vpred
grantový program OPORA
grantový program GP SPPoločne pre komunity
Cena Nadácie Tatra banky 2021
Umenie Literatúra
Umenie Literatúra
Vianočný fond pomoci
Strategickí partneri 2021
Mobilná zbierka Pomáhajme svet
grantový program Digitálny svet pre každého 2021
grantový program Zdravá duša školy 2021/2022
Zamestnanecký grantový program 2021
grantový program e-Školy pre budúcnosť 2021/2022
grantový program Digitálny svet pre každého 2021
Cena Pamiatka roka – Fé nix
grantový program Digital pre vysokoškolákov 2021
grantový program Digital pre stredoškolákov 2021
grantový program Digital pre stredoškolákov 2021
Cena Nadácie Tatra banky 2021
Cena Pamiatka roka – Fénix
grantový program UMENIE 2021
Umenie Výtvarné umenie
Cena Nadácie Tatra banky 2021
grantový program OPORA
Cena Pamiatka roka – Fénix
grantový program VZDELANIE pre inštitúcie 2021
Vzdelanie pre inštitúcie
grantový program Regióny
grantový program UMENIE 2021
Umenie Divadlo
grantový program GP SPPoločne pre komunity
grantový program Henkel Slovensko seniorom 2021
grantový program Vzdelávanie pre vysokoškolákov 2021
Cena Nadácie Tatra banky 2021
grantový program UMENIE 2021
Umenie Divadlo
grantový program GP Športuj aj Ty!
grantový program GP SPPoločne pre komunity
grantový program Zdravá duša školy 2021/2022
grantový program e-Školy pre budúcnosť 2021/2022
grantový program e-Školy pre budúcnosť 2021/2022
Cena Pamiatka roka – Fénix
grantový program GP SPPoločne pre komunity
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123 Urban Kováč
124 Vallušová Anna, Ing., PhD.
125 Vladímír Balla
126 Vladimír Janček
127
128
129
130
131
132
133
134

Vladimír Majtan, Mgr.
Vlasta Kubušová
Wanda Hrycová
Zuzana Juráneková
Zuzana Kaňuchová, Mgr.
Zuzana Kochánková, Ing. arch., PhD.
Zuzana Labašová
Zuzana Lampartová

135 Zuzana Ondrová

136 Zuzana Thullnerová, Mgr.

137 Zuzana Tomčíková
138 Zuzana Wienk

grantový program Vzdelávanie pre vysokoškolákov 2021
grantový program Digitálny svet pre každého 2021
Umenie Literatúra
grantový program GP Športuj aj Ty!
Umenie Literatúra
Cena Pamiatka roka – Fénix
Cena Nadácie Tatra banky 2021
Cena Nadácie Tatra banky 2021
grantový program Zdravá duša školy 2021/2022
grantový program Henkel Slovensko seniorom 2021
Cena Pamiatka roka – Fénix
grantový program Zdravá duša školy 2021/2022
Zamestnanecký grantový program 2021
Viac pre regióny
Prvá pomoc
grantový program Aktívna komunita (Nadačné spoty)
grantový program HÝBSA Slovensko
Zamestnanecký grantový program 2021
grantový program Henkel Slovensko seniorom 2021
grantový program GP Športuj aj Ty!
grantový program GP SPPoločne pre komunity
grantový program GP Športuj aj Ty!
grantový program Aktívna komunita (Nadačné spoty)

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
2021 realizovali len čiastočne.
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
→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.
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6. Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť, 14. ročník, financovaný z prijatého podielu
zaplatenej dane z príjmov
Základným zámerom programu, ktorý sa už 14. rok snažíme napĺňať, je podporovať mimovládne
neziskové organizácie, obce či aktívnych občanov, ktorí chcú byť spokojní s prostredím, v ktorom žijú.
Slovensko môže byť lepším miestom pre život, a to aj vďaka aktívnym komunitám, ktoré sa oň starajú.
Veríme, že budovanie zdravých komunít je najlepším nástrojom postupnej pozitívnej zmeny. Preto
chceme motivovať aktívnych ľudí k záujmu o dianie v komunite, k nachádzaniu spoločných riešení na
miestne problémy a k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi.
Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť je určený iniciatívam, ktoré sa nedostatky vo svojom
okolí rozhodnú riešiť a zmeniť, využijú na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosti a najmä
strhnú pre dobrú vec iných ľudí. Keď veľa ľudí na rôznych miestach robí veľa malých vecí, môže zmeniť
tvár celej krajiny.
V trinástich predošlých ročníkoch sme podporili 216 projektov v sume 197 000 eur. Poskytovaním
malých grantov môžeme pomôcť budovať oporné body v aktívnych 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.
Počet predložených žiadostí: 71
Počet podporených projektov: 15
Vyčlenená suma: 13 000 €
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Jana Vlašičová, Slovenská sporiteľňa, oddelenie Sociálnej banky
Lucia Gregorová, zakladateľka Rodinného centra Kramárik
Beáta Sklenárová, zakladateľka občianskeho združenia Brána BeAla
Eva Tomaschová, Baumit, spol. s r. o.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č.

1

Podporená
organizácia

OZ Presadíme

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného podporenej
projektu
sumy

INFINITY – Kamene

Anotácia k podporenému projektu

Podporený projekt bol realizovaný v Petržalke, občianske združenie
chcelo podporiť rozvoj identity vďaka aktivitám, kde sa spája
občiansky aktivizmus, ekológia, šport i tvorivosť. Vytvorili hru
Kamene, ktorá sa hrá v teréne. Hráči podľa GPS nachádzali miesta,
ktoré treba navštíviť. Pri hre využili fakt, že dňa 14.8.1919 bola
Petržalka pripojená k ČSR, začal sa tu demokratický vývoj. Väčšina
miest bola popri obľúbenej hrádzi, presun po danej trase bol možný
pre bežcov, bicyklistov, chodcov. Na mieste sa bolo treba zastaviť a
skúsiť niektorú aktivitu – zamerať sa na niečo zaujímavé, skúsiť si to
odfotiť, skúsiť si to naskicovať, vyzbierať prípadný odpad, nechať tu
800,00 € kameň, ktorý našiel cestou alebo doma vyzdobil. Kamene, ktoré si
„družstvo“ (priatelia, rodina, škola) pripravili, boli hlasovacie žetóny
do hry. Pre účastníkov boli vytlačené pracovné zošity k stolovej hre
Kamene. Miesta, ktoré je potrebné navštíviť, sú spojené s dejinami.
Petržalka bola súčasť Nemecka počas druhej svetovej vojny a boli tu
tzv. „pracovné tábory“. Pracovali tu zajatci z Maďarska a niektorí
prišli i o život, keď vojská koncom vojny ustupovali... V rámci
ukončenia projektu usporiadali i vernisáž fotografii z prostredia, kde
sa hra Kamene odohrávala (Dunaj, nábrežie, CHKO Dunajské luhy).
Finančné prostriedky boli použité na materiálu, stromov a
propagáciu aktivity.
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2

Mesto Levice

Schoellerova
lavička

1 000,00 €

3

Krajská
hvezdáreň a
planetárium
Maximiliána
Hella v Žiari
nad Hronom

Zo Zeme ku
hviezdam

1 000,00 €

4

Obec Želovce

Oprava a
skrášlenie
priestoru
amfiteátra v obci
Želovce

1 000,00 €

5

Daniel Duriš

Inkluzívna terasa
pre každého

1 200,00 €

6

Občianske
Ovocná alej s
združenie Naše multifunkčným
Zálesíčko
altánkom

1 000,00 €

Historický Schoellerov park, ako ho zvyknú Levičania volať, nie je v
súčasnosti v stave, aký by si zaslúžil. Podporenou aktivitou sme
prispeli k úprave verejného priestranstva – časti parku, kde sa v
minulosti nachádzal kaštieľ. V blízkosti rozária bola v rámci verejnej
brigády osadená krásna kovaná lavička, ktorá bude poskytovať
priestor na oddýchnutie, na získanie zaujímavých informácií o rodine
Schoellerovcov, ktorí sa podieľali na rozvoji mesta Levice. Súčasťou
brigády bolo aj osadenie brestu väzového, ktorý symbolicky
poukazuje na dôležitosť zachovania mestských parkov a zelene v
dobe, keď pociťujeme klimatické zmeny. Schoellerova lavička je
atraktívnym prvkom parku, ktorá si hneď po osadení získala srdcia
Levičanov. Úprimne musíme priznať, že sa nám ešte pri žiadnom
projekte nepodarilo získať toľko pozitívnych ohlasov a reakcií, čomu
sa veľmi tešíme. Veríme, že aj návštevníci Levíc vyhľadajú
Schoellerovu lavičku a zažijú príbeh vďaka osadenému QR-kódu.
Prekvapil tiež záujem strednej odbornej školy, ktorá sa ohlásila na
brigádu a využila tak možnosť praktickej výučby. Finančné
prostriedky boli použité na výrobu kovovej lavičky, kúpu stromu a
materiálu.
Zámerom podporeného projektu bolo oživenie voľne prístupnej
nevyužitej plochy oddychovej zóny na Vartovke. Oživenie spočívalo
najmä v úprave plochy a v osadení informačno- edukačných hracích
prvkov, sledujúcich skrytý didaktický cieľ. Tieto prvky, koncipované
pre rôzne vekové kategórie, sprevádzajú návštevníka cestou
poznania prírody a vesmíru formou hry a zábavy. Zároveň má
návštevník možnosť otestovať si svoje vedomosti a zručnosti z
daných oblastí. Ambíciou podporeného projektu je zintenzívnenie
mobility, záujmu o prírodu a zvýšenie atraktivity prostredia Vartovky
a okolia. Takisto vnesenie zážitkových a hravých momentov do
voľnočasových aktivít návštevníkov a edukačného procesu detí,
mládeže a širokej verejnosti všetkých vekových kategórií. Finančné
prostriedky boli použité na nákup materiálu a tlač plagátov.
Amfiteáter slúži v obci na organizovanie kultúrnych, spoločenských a
cirkevných podujatí. Keďže je amfiteáter na vonkajšom priestranstve
a je využívaný aj mimo oficiálnych podujatí, areál chátra, najmä
lavičky na sedenie. Z finančnej podpory zakúpili nové dosky na
lavičky, boli vymenené dosky na všetkých lavičkách pred
amfiteátrom. Koncom leta prebehla výsadba okrasných čerešní
sakura. Práce sa zúčastnili dobrovoľníci z obce, zamestnanci a
poslanci obecného zastupiteľstva. Zámerom podporenej aktivity je
dať tomuto priestoru, konkrétne lavičkám, nový šat a urobiť miesto
čo najdôstojnejším. Finančné prostriedky boli použité na nákup
materiálu a okrasných čerešní.
Dom na Karadžičovej ulici v Bratislave je špecifický solitér –
postavený v rokoch 1967 – 1974 experimentálnou metódou, pričom
bola vybudovaná aj polopodzemná garáž, ktorej strecha tvorí terasu.
Pochôdzna terasa je využívaná širokou verejnosťou, ale je v správe
bytového domu, ktorý aj financuje zo svojich zdrojov jej postupnú
obnovu. „Pustú“ terasu zatraktívnili vysadením zelene a osadením
náučných tabuliek. Inštalovali dve lavičky, ktoré môžu okoloidúci či
susedia z dvora využiť. Tienenie zabezpečuje pre slnečné obdobie
pergola s plachtou, zároveň nechávame pergolu obrastať paviničom,
ktorý by mal vytvoriť zelenú clonu. Na terase vysadili 8 stromov a
rôznu zeleň do menších kvetináčov. Dažďovú vodu odchytávajú cez
odkvapy do nádrže, bude slúžiť na polievanie zelene, ako aj
ochladenie (poliatie) terasy v lete. Vysadená zeleň pomôže zlepšiť
mikroklímu vo dvore. Finančné prostriedky boli použité na nákup
kvetináčov, pergoly, lavičky, materiálu a rôznej zelene.
V obci Zálesie neďaleko Bratislavy vysadili v rámci Ovocnej aleje 100
stromov a 45 kríkov drienok a 1 multifunkčný altánok. Pôvodné
odrody hrušiek, sliviek, čerešní, višní, moruší, ale aj líp budú lemovať
cyklotrasu, ktorá vedie od Dvoch mostov (kataster obce Most pri
Bratislave) po Korzo Zálesie v dĺžke jeden kilometer. Vyzerá ako
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7

okolo

Ochrana novej
výsadby vo
verejnom sade

500,00 €

8

Občianske
združenie
LITMANYVČAN

Zeleň pre všetkých

600,00 €

9

Mestské
kultúrne
stredisko Sliač

Letná čitáreň

314,12 €

10

Športový klub
PRUSY

Posedenie pri
ohníčku

797,00 €

11

Obec Trstené
pri Hornáde

Revitalizácia
verejného
priestranstva v

990,00 €

obyčajná poľná cesta, od soboty 30.10.2021 je z nej však už Ovocná
alej. Sadili stromy pre nás, budúce generácie, ale aj pre hmyz a
vtáctvo, ktorému vytvoria životný priestor. Ovocná alej prinesie
okrem dokázateľného stmelenia komunity aj iné benefity. Čerpať z
nich bude krajina i klíma. Stromy poskytnú okoloidúcemu či cyklistovi
tieň a osvieženie, slúžiť budú ako vetrolam, zadržia vodu v krajine,
zmiernia horúčavy a budú i smerodajným prvkom v krajine. Výsadbu
vo forme aleje v dvoch priamych linkách nezvolili náhodne –
cyklistom má Ovocná alej poskytnúť aj estetický zážitok. Finančné
prostriedky boli použité na nákup drevených hranolov na postavenie
altánku.
Pri obnove verejných zabudnutých sadov vysadili nové ovocné
stromy vzácnych starých odrôd, ktoré potrebujú v prvých rokoch
pravidelne zavlažovať a ochrániť pred divou a hospodárskou zverou.
Zorganizovali brigádu, na ktorej sa zúčastnili traja domáci obyvatelia
a štyria dobrovoľníci z iných obcí. Počas brigády vykosili porast, ktorý
zvieratá nespásali, a odstránili zbytočne veľké oplotenie, vybudovali
individuálne oplotenie každému novovysadenému ovocnému
stromčeku v sade, a tak zabezpečili rozšírenie pastvy pre kozy a ovce
bez toho, aby poškodili novú výsadbu. Keďže sa začalo daždivé
obdobie a vlahy bolo dostatok, zavlažovacie vaky nepoužili, no sú
odložené a pripravené na ďalšiu sezónu. Finančné prostriedky boli
použité na nákup siete, zavlažovacieho vaku, prepravky a
kancelárskeho materiálu.
Oddych pre širokú verejnosť aj v obci Litmanová. Aj vďaka podpore
oživia zanedbané plochy výsadbou zelene pri kultúrnom dome.
Zelená oáza sa stala záhradou, ktorá učí popisom a označením
jednotlivých druhov rastlín. Takýmto spôsobom chcú ukázať
možnosti starostlivosti o životné prostredie, ochranu prírodných
hodnôt, dlhodobo plánujú angažovať čo najviac ľudí, aby sa začali
zaujímať o svoje okolie, mali chuť pretvárať ho a neboli k nemu
ľahostajní. Okolie kultúrneho domu je priestor, kde sa stretávajú
deti, mladí ľudia, dospelí, rodiny s deťmi a dôchodcovia.
Novozaložená zeleň bude plniť funkciu nielen krajinotvornú, ale aj
biologickú a zároveň zabezpečí spevnenie svahu. Rozmanitosť
druhov, ako sú ihličnaté a listnaté kríky doplnené trvalkami a
okrasnými trávami, podčiarkne trávnatá plocha mäkkými líniami.
Finančné prostriedky boli použité na nákup rastlín, vresu a
pomocného sadovníckeho materiálu.
Cieľom podporeného projektu bolo zmodernizovanie a skvalitnenie
priestoru pre oddych, kultúru a rôznorodé formy trávenia voľného
času pre všetky vekové kategórie v letnej čitárni v záhrade Mestskej
knižnice Sliač. Dobrovoľníci z radov čitateľov knižnice sa už zúčastnili
na jar 2021 premeny priestoru a zapojili sa aj vo fáze dobudovania
letnej čitárne. Letná čitáreň neslúži len ako príjemné miesto, ktoré
ponúka inšpiratívne a zaujímavé možnosti kultúrneho a
spoločenského vyžitia, ale aj za účelom stretávania sa a realizácie
komunitných aktivít. Finančné prostriedky boli použité na materiál
na rekonštrukciu altánku, nákup kníh, vakov na sedenie a dekorácií.
Cieľom podporeného projektu bola obnova provizórneho ohniska,
inštalácia mobiliáru – lavičiek, stolov v prírodnom duchu. Vytvorili
plne funkčné, oku lahodiace a bezpečné miesto na trávenie voľného
času. Osadili stoly s lavicami, čo predurčuje toto miesto na rodinné,
priateľské akcie pri ohníčku pre viacero ľudí, či už domácich z našej
komunity alebo aj pocestných, turistov, cyklistov. Realizácia bola
vykonávaná svojpomocne, zapojilo sa 18 osôb v rôznych
momentoch realizácie, kde odpracovali celkovo cca 125 hodín
dobrovoľníckej práce. Všetky práce boli realizované dobrovoľnícky,
okrem dopravy materiálu a mechanizovanej úpravy terénu.
Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu.
Zámerom podporeného projektu bolo skultivovať verejné
priestranstvo v obci Trstené pri Hornáde. Projekt riešil úpravu a
obnovu verejného priestranstva nachádzajúceho sa v katastri obce
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obci Trstené pri
Hornáde

12

KOSTOLISKO
OZ

Posedenie s
históriou

1 050,00 €

13

Šidielko LT

Oddychová zóna
Pod lipami

1 050,00 €

14

Renesančný
Vinohradnícky
Dom

Multifunkčná
terasa – pódium v
Renesančnom
dome

600,00 €

15

Združenie
Slatinka

Posedenie pri rieke

750,00 €

na frekventovanej križovatke a v blízkosti rímskokatolíckeho kostola
zo 14. storočia. Vytvorili krásne miesto na relaxáciu a oddych.
Zatraktívnili obec osadením vodného prvku – kamennej fontány a
výsadbou trvalkových záhonov. Osadenie kamennej fontány ako
prostriedok podpory duševného zdravia a pohody pre obyvateľov
obce. Finančné prostriedky boli použité na nákup kamennej fontány,
elektrického čerpadla a hadice na čerpadlo.
Kaplnka je zasvätená svätej Anne. Budovu dali postaviť Zičiovci v
roku 1878 ešte ako zvonicu. Veriaci k nej v roku 1938 pristavili loď,
čím vznikla kaplnka. Tá je súčasťou bohatého archeologického
náleziska v Dolných Strhároch. Na tomto pozemku sa neformálnej
skupine a členom združenia podarilo pozemok vyčistiť, osadiť
parkový mobiliár – parkové lavičky a odpadkové koše. Vytvorili park,
ktorý môžu využívať veriaci navštevujúci Kaplnku sv. Anny, obyvatelia
obce, návštevníci archeologického náleziska i náhodní návštevníci.
Finančné prostriedky boli použité na nákup lavičiek, odpadkových
košov, materiálu a občerstvenia pre dobrovoľníkov.
Obec Lovčica-Trubín je obec s dobrou občianskou vybavenosťou.
Jednou z oblastí, ktoré sa dobrovoľníci snažia riešiť, je absencia
vhodného vonkajšieho priestoru na trávenie voľného času, ktorý by
mohli občania využívať v bežných dňoch, ako aj pri špeciálnych
príležitostiach. Podporením projektu sme pomohli spojiť nápady
občanov, šikovné ruky miestnych remeselníkov, dobrovoľníkov a
angažovanosť obecných inštitúcií vo vytváraní lepších podmienok pre
život komunity. Vytvorením oddychovej zóny Pod lipami v priestore
bývalej betonárky sme im pomohli nielen skrášliť centrum obce, ale
najmä priniesli sme množstvo príležitostí pre spoločné stretávanie sa
a trávenie voľného času. Revitalizácia priestoru, nová výsadba
trvaliek a drevín, vybudovanie chodníkov a spevnených plôch,
osadenie lavičiek – to všetko prispieva k tomu, že občania aj
návštevníci obce môžu tráviť čas v peknom prostredí plnom života.
Takýto priestor navyše poskytne zázemie pre konanie rôznych
podujatí, výstav, remeselných ukážok, farmárskych trhov.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu a rastlín.
Renesančný dom je národná kultúrna pamiatka, ktorá si vyžaduje
rozsiahlu rekonštrukciu, aby sa zachovala aj pre ďalšie generácie.
Nádvorie Renesančného domu je využívané celoročne, pokiaľ to
počasie dovolí. Je využívané ako komorný exteriérový priestor –
terasa pre kaviareň, príležitostné gastronomické, kultúrne alebo
remeselné akcie, posedenie, miesto pre kultúrne podujatia. Cieľom
podporeného projektu bolo vytvoriť terasu – pódium, ktoré by sa
využívalo ako ďalšia možnosť zaujímavého typu posedenia pre
návštevníkov Renesančného domu, zároveň aj ako pódium pre
príležitostné kultúrne podujatia a akcie.
Finančné prostriedky boli použité na realizáciu kovovej terasy.
Hlavným cieľom podporeného projektu bolo vytvoriť bezpečný a
príjemný priestor na posedenie – na trávenie voľného času pre
návštevníkov údolia rieky Slatina a dediny Slatinka. Týmto spôsobom
chceli ochrániť blízke chránené územie – prírodnú pamiatku
Pyramída, kde si zvykli ľudia klásť oheň a piknikovať, ale to je
nebezpečné kvôli prírodným hodnotám, ale aj ľuďom – nemali by
odtiaľ ako ujsť v prípade požiaru ani ho uhasiť. Posedenie s
informačným panelom je vytvorené v bezpečnom prostredí pri rieke,
a tak ľudia „nemusia“ piknikovať v neďalekom chránenom území
Pyramída. Prírodná pamiatka je zároveň lepšie vyznačená, aby
návštevníci vedeli o pravidlách jej návštevy. Finančné prostriedky boli
použité na kúpu materiálu, náradia, výrobu informačných tabúľ a
smerovníkov.

Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: zachovanie
kultúrnych hodnôt.
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V. Služby v oblasti administrovania podporných programov
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
1.
2.

Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú
prácu v oblasti IT
Cena Nadácie Tatra banky za umenie
Spolu:

Počet ocenených

Ocenenia podporené
celkovou sumou

4

1 600 €

24
28

205 046,18 €
206 646,18 €

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 2020/2021. Dekan
fakulty a odborná komisia fakulty udeľuje túto cenu dvom najlepším absolventom inžinierskeho štúdia
a ich pedagogickým vedúcim. V roku 2021 vyhodnotila ako najlepšie práce dvoch študentov: prácu Ing.
Petra Š. s názvom „Detekcia nezvyčajného správania v bezdrôtových sieťach“, ktorá bola vypracovaná
pod vedením Ing. Rastislava B., PhD. a prácu Ing. Matúša P. s názvom „Webová podpora tímovej práce
s jazykom SystemVerilog“, ktorá bola vypracovaná pod vedením Ing. Lukáša K., PhD.
Cena bola udelená v rámci slávnostného udeľovania cien najlepším študentom FIIT STU na
Medzinárodnom dni študentov dňa 15. decembra 2021 on-line spôsobom.
Prijímatelia daru:
Ing. Peter Š. – autor diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 600 EUR
Ing. Rastislav B., PhD. – vedúci diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 200 EUR
Ing. Matúš P. – autor diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 600 EUR
Ing. Lukáš K., 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 81 etablovaných umelcov, 77 začínajúcich tvorcov a 10
mladých módnych tvorcov. Cieľom nadácie je takýmto spôsobom oceniť osobnosti slovenskej kultúry
a poskytnúť im priestor na tvorbu ďalších špičkových diel.
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.
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Členmi poroty pre rok 2021 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.
Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2021 získali:
•
Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas: Juraj Johanides, za réžiu cyklu Chvíľka poézie
•
Divadlo: Sláva Daubnerová, za réžiu, scenár a herecký výkon v inscenácii Masterpiece (SĽUK
Bratislava)
•
Dizajn: Zuzana Gombošová, za vytvorenie biomateriálu Malai, ktorý bol prezentovaný na
Lakmé Fashion Week Mumbai India 2020
•
Hudba: Andrej Šeban, za autorstvo a interpretáciu cd Rock and Roll z Rači (vyd. Slnko records)
•
Literatúra: Ivana Gibová, za autorstvo poviedkového komiksu Eklektik bastard (vyd. VLNA)
•
Výtvarné umenie: Juraj Gábor, za multikontextuálny projekt Dopĺňanie Sféry/Completing the
Sphere v žilinskej Novej synagóge
Cenu Mladý tvorca v roku 2021 získali:
•
Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas: OZ Archtung/Adam Gajdoš, Kristína Tomanová, za
námet dokumentárneho seriálu IKONY
•
Divadlo: Slávka Zámečníková, za titulnú postavu v opere Korunovácia Poppey (Viedenská
štátna opera)
•
Dizajn: Andrej & Andrej (Andrej Čanecký & Andrej Barčák), za vizuálnu identitu Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave
•
Hudba: Richard Autner, za autorstvo a interpretáciu albumu Odpovede (vyd. Slnko Records)
•
Literatúra: Dominika Moravčíková, za knihu básní Deti Hamelnu (vyd. Skalná ruža)
•
Výtvarné umenie: Kvet Nguyen (Hoa Nguyen Thi), za autorskú výstavu Reframing possibilities
(Soda Gallery BA & on-line)
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).
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Finančná časť
Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
Ročná účtovná závierka za rok 2021 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 2021 (v celých €)
Účtovný rok
Náklady na poskytnuté verejnoprospešné služby, z toho:
Mzdové náklady
Externí dodávatelia služieb
Nájomné kancelárskych priestorov
Cestovné
Právne služby, notár a audit
IT služby, webová stránka, webhosting, domény a softvér
Kancelárske potreby a vybavenie
Telefón
Reprezentačné
Poštovné
Prednášky, poradenstvo, semináre a školenia pracovníkov
Reklama a marketing
Účastníci projektov (zahraniční)
Kurzové straty
Ostatné dane a poplatky štátu
Ostatné náklady
Náklady na správu, z toho:
Poistenie
Bankové poplatky
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám, z toho:
Poskytnuté príspevky FO z podielu zaplatenej dane
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám, z toho:
Členský príspevok Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Členský príspevok WINGS
Členský príspevok DAFNE aisbl
Príspevok pre organizáciu Ľudia Ľuďom
Príspevok pre organizáciu Renesančný Vinohradnícky Dom
Náklady CELKOM (r. 38 a r. 76 Výkazu ziskov a strát)

2021
417 304 €
187 144 €
150 760 €
11 762 €
528 €
2 129 €
37 901 €
9 247 €
2 019 €
288 €
1 485 €
1 319 €
8 215 €
3 858 €
18 €
131 €
500 €
18 162 €
361 €
17 801 €
10 913 €
4 170 €
1 200 €
2 970 €
15 417 €
200 €
408 €
1 000 €
13 271 €
538 €
465 966 €
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Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2021
Prehľad výnosov za rok 2021 (v celých €)
Zdroj
Tržby z predaja služieb CELKOM (r. 40 VZaS), z toho:
Administrácia grantových programov
Výnos z prevádzky darcovského systému
Konzultačná činnosť, štúdie, analýzy, prednášky, projekty
Iné služby v oblasti podpory dobročinnosti a organizovaného darcovstva
Prijaté dary (r. 55 VZaS)
Osobitné výnosy z grantov CELKOM (r. 56 VZaS), z toho:
Grant Bundesverband Deutscher Stiftungen/Association of German
Foundations)
Iné ostatné výnosy – servisné poplatky (r. 58 VZaS)
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku (r. 59 VZaS)
Prijaté príspevky od iných organizácií CELKOM (r. 68 VZaS)
Prijaté príspevky od fyzických osôb (r. 69 VZaS)
Príspevky z podielu zaplatenej dane (r. 71 VZaS)
Dotácie (r. 73 VZaS), z toho:
Dotácia v rámci projektu ACF Slovakia (EEA NGO)
Výnosy CELKOM (r. 74 VZaS)

Príjem (€)
291 627 €
243 576 €
26 268 €
8 151 €
13 632 €
0€
25 675 €
25 675 €
129 654 €
0€
0€
180 €
12 462 €
13 422 €
13 422 €
473 020€

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie
Prehľad najdôležitejších častí MAJETKU
Dlhodobý nehmotný majetok
Názov DHIM
Software
SPOLU

Suma €
1 394,14€
1 394,14€

Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý finančný majetok
(vklad do Nadácie Centra pre filantropiu)
SPOLU

Počiatočný stav 1.1. 2021

Konečný stav 31.12. 2021

6 638,00 €

6 638,00 €
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Prehľad pohľadávok

Pohľadávky z obchodného styku
Dlhodobé (zábezpeka nájomné)
Krátkodobé (odberatelia faktúry)
Ostatné pohľadávky
Dlhodobé
Krátkodobé SPOLU, z toho:
Pohľadávka – záverečná platba v rámci projektu ACF
Slovakia EEA NGO
SPOLU pohľadávky

Počiatočný stav
1. 1. 2021
22 490,48 €
1 569,00 €
20 921,48 €
00,00 €
00,00 €
00,00 €
00,00 €

Konečný stav
31. 12. 2021
8 382,26 €
1 569,00 €
6 813,26 €
10 325,60 €
00,00 €
10 325,60 €
10 325,60 €

22 490,48 €

18 707,86 €

Prehľad finančných účtov
Pokladňa a ceniny
Bankové účty
SPOLU

Počiatočný stav 1.1. 2021 Konečný stav 31.12.2021
6 562,78 €
6 986,13 €
265 923,23 €
578 030,89 €
272 486,01 €
585 017,02 €

Prehľad najdôležitejších VLASTNÝCH a CUDZÍCH ZDROJOV krytia majetku
Vlastné zdroje
Základné imanie
Fondy zo zisku (Akumulované VH
a čerpanie fondu do r. 2021)
Výsledok hospodárenia
Vlastné zdroje SPOLU

2021
2020
2019
2018
8 460,20 €
8 460,20 €
8 460,20 €
8 460,20 €
188 485,99 €

178 388,35 €

170 732,00 €

167 814,44 €

7 054,49 €
204 000,68 €

10 097,64 €
196 946,19 €

7 656,35 €
186 848,55 €

7 917,56 €
184 192,20 €

Záväzky

Záväzky zo Sociálneho fondu
Záväzky z obchodného styku (dodávatelia)
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
Záväzky voči Daňovému úradu
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy

Počiatočný stav Konečný stav
k 1. 1. 2021
k 31. 12. 2021
245,53 €
408,95 €
37 915,62 €
14 263,30 €
6 769,22 €
8 057,23 €
4 507,12 €
5 315,10 €
1 110,84 €
1 413,63 €
4 446,82 €

0,00 €
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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 2021 k žiadnym zmenám.
Ďalšie údaje určené správnou radou
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť uvedené vo Výročnej správe za rok 2021.
Vyjadrenie dozornej rady
Dozorná rada preskúmala hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.
Vyjadrenie správnej rady
Správna rada prerokovala a jednohlasne dňa 4. apríla 2022 schválila predloženú Výročnú správu o
činnosti a hospodárení CpF n. o. za rok 2021.
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 4. apríla 2022
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