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

- FMRS Warenhandel GmbH, dar vo výške 61 154 € 
- Siemens Healthcare s.r.o., dar vo výške 4 990 € 
- Siemens Mobility, s.r.o., dar vo výške 10 000 € 
- HARTMANN – RICO spol. s r.o., dar vo výške 10 000 € 
- Slovanet, a.s., dar vo výške 7 500 € 
- Dar SIM karty od Siemens, s.r.o., dar v celkovej hodnote 6 156 € 
- Knihovna Václava Havla, o.p.s., dar vo výške 1 000 € 
- Slovanet, a.s., dar vo výške 7 500 € 
- Notebooky od SkyToll, a.s., dar v celkovej hodnote 12 000 € 
- Martinus, s.r.o., dar vo výške 1 000 € 
- Nadácia Pomoc druhému, dar vo výške 1 603 €  
- Nadácia Volkswagen, dar vo výške 500 € 
- Lucia Pašková, dar vo výške 403 € 
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IV. Prehľad poskytnutých darov:  
Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný 
účel, na ktorý bola nadácia založená: 
 

1) Podporené verejnoprospešné aktivity v Otvorenom grantovom programe Siemens  
(podporená organizácia/fyzická osoba, názov podporeného verejnoprospešného projektu, výška 
podporenej sumy) 
 
1. ENTstudio, Nechirurgická liečba porúch prehĺtania, 3 000,00 € 
2. Únia pre zdravšie srdce, I love my gauč, 1 500,00 € 
3. Asociácia pre európske umenia, 25. organový festival Kremnický hradný organ, 1 500,00 € 
4. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Strojárska olympiáda, 3 000,00 € 
5. Miloslav V., Zabezpečenie liečby pre Juliánu v bdelej kóme, 1 000,00 € 
6. Obec Rudno nad Hronom, Grant po povodni, 2 000,00 € 
7. Nadácia Matka a dieťa, Presúvacia podložka so stojanom, 3 000,00 € 
8. Slovenský zväz chovateľov a majiteľov anglického plnokrvníka, Anglický plnokrvník a deti z detského 

domova, 2 000,00 € 
9. Tomáš S., SYGA 2021, 500,00 € 
10. Adam S., SYGA 2021, 500,00 € 
11. Nadácia Sluch ako dar, Zvyšovanie kvality vyšetrovacích postupov v ORL, 3 000,00 € 

 
V Otvorenom grantovom programe Siemens boli podporené aktivity v nasledovných verejnoprospešných 
účeloch: ochrana a tvorba životného prostredia; zachovanie a rozvoj kultúrnych hodnôt; ochrana a podpora 
zdravia a vzdelávania. 
 
 
V. Prehľad sprostredkovanej pomoci: 
 
Sprostredkovaná pomoc pre verejnoprospešné aktivity na crowdfundingovej platforme www.StartLab.sk 
(názov organizácie/fyzickej osoby, názov verejnoprospešného projektu, výška vyzbieranej sumy) 
 

1. Stella Šuranská, Jurko – Film o autizme, 910,00 € 
2. Branislav Brozmann, „POWERBANKA BUDÚCNOSTI“ – od Charging Revolution, 7 685,00 € 
3. Ján Spišák, Nový album skupiny DILEMMA, 3 100,00 € 
4. Eva Pariláková, Nádej umenia v dobe hyperestetiky, 1 905,00 € 
5. Ema Lančaričová, Ramble Trnava – kniha, 5 717,00 € 
6. 82 s.r.o., Štefánik – Muž činu, ilustrovaná kniha, 5 430,00 € 
7. Jana Mišeková, SpodNás VII., 762,00 € 
8. Truc sphérique, o. z., Nová synagóga: Sphéra Juraja Gábora, 16 554,18 € 
9. OZ Kordícky Hrebenák, Chceme bežkovať, 17 916,33 € 
10. Ľuboš Dzúrik, JEDNOHUBKY – čítanie k rannej káve, 6 746,00 € 
11. Šanca pre deti so spastickou diparézou, Šanca pre deti, 2 577,00 € 
12. Patrik Kubizna, Ipanema – bakalársky film, 3 540,00 € 
13. OZ Vitalcity, Bežkovanie na Kojšovskej holi, 11 730,00 € 
14. VKÚ Harmanec, s.r.o., Turistický ATLAS VKÚ, 9 000,00 € 
15. Ivana Grešlíková, Kniha U vás zjem všetko, 3 810,00 € 
16. Digital Marketing Club, o. z., Vďaka novému CRM systému budú neziskovky robiť viac dobra,  

1 982,00 € 
17. Miroslav Tóth, Miroslav Tóth & Dystopic Requiem Quartet: BLACK ANGELS SONGS, 5 367,00 € 
18. Kultúrny spolok MLOKi, Ako písať o divadle. Príručka pre kritikov, študentov a blogerov, 1 891,00 € 
19. Františka Kolláriková, Bežkársky raj – SNOW PARK ĽADOVÁ, 12 802,00 € 
20. Tobiáš Cingeľ, Podporte vznik novej hudby Alltide, 2 164,77 € 
21. DARAKO s.r.o., Kniha Z lásky k vlastnému telu, 5 114,00 € 
22. Úsmev pre druhých, o. z., Poradňa Úsmev pre druhých – pomáhame zdravotne znevýhodneným,  
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2 875,00 € 
23. Tomáš Blahuta, Útek na Sibír – kniha o ceste na Ďaleký východ, 907,00 € 
24. QIT s.r.o., Kniha 16€, 2 198,00 € 
25. Erik Oslanec, Pomôž Urban Spotu, 10 400,00 € 
26. P E R E X, a. s., HRDINOVIA KLÍMY IDÚ DO SLOVENSKÝCH ŠKÔL, 10 724,00 € 
27. Lukas Kraus, cez vagínu k budhovi a..., 1 580,00 € 
28. Gaudium Studio s.r.o., Pomiluj Ma – intímna kartová hra pre (ne)skutočné potešenie, 5 592,00 € 
29. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, PRÁVNE HRDINSTVÁ – 12 príbehov odvážnych 

ľudí v talároch, 3 794,14 € 
30. KST Hikemates, Buď pri tom: Tvoríme novú generáciu turistických útulní, 61 038,40 € 
31. PLUSKO, … na ceste k Mužom, 7 057,00 € 
32. VLNA OZ, Maroš Krajňak – Vydanie piatej knihy, 2 250,00 € 
33. Jana Šturdíková, Châteaux po našom – nové rozšírené vydanie, 23 590,00 € 
34. Dominika Vargová, Selfie game – Aplikácia, 2 600,00 € 
35. Občianske združenie SKALICA, Obnova gaštanice, 1 425,00 € 
36. Natália Kuľková, BÁSNIČKY NA SPAPANIE – vtipná knižka o chutných mňamkách pre deti, 3 293 € 
37. Dušan Matuška, Učme deti o budúcnosti peňazí. Podpor knižku Bitcoinové peniaze, 8 209,00 € 
38. Nadácia 42, Atlas spomínania, 6 480,00 € 
39. WWF Slovensko, Šanca pre zranené zvieratá, 7 830,00 € 
40. Michal Blaško, ZVERY – omaľovánka, ktorá má príbeh, 4 135,00 € 
41. Barbora Timkova, Pomôcky pre školy s regionálnou výchovou – Remeslo na našej škole, 1 008,00 € 
42. VKÚ Harmanec, s.r.o., Obleč sa do mapy, 4 581,00 € 
43. OZ VERTIGOS, Daniel Hevier: Škola pre tvoju budúcnosť, 32 012,00 € 
44. Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, komunita B. Bystrica, Staň sa súčasťou príbehu: 

Zachráňme ihrisko, ktoré spája, 23 362,00 € 
45. Občianske združenie Hnúšťanské labky, Koterce do nového útulku pre psy, 2 682,00 € 
46. Radovan Radler, Hobliny – kniha poézie, 1 259,00 € 
47. Jakub Filo, Vydanie knihy Posledné storočie – Pátranie po archách, 4 942,00 € 
48. Nenápadní hrdinovia, o.z., Prinesme Silva Krčméryho maturantom, 3 475,00 € 
49. Miloš Štefanovský, Učíme sa džudo – 9 krokov k hnedému opasku, 1 260,00 € 
50. Simona Belovičová, Podcast Potulky psychológiou, 812,00 € 
51. Milan Palík, Za živé sídliská, 1 129,00 € 
52. OZ Krásny Spiš, Viac/menej ne/vážne 3, 2 340,00 € 
53. Ivan Ježík, Na ceste nie sú sami. Ukážme im to., 11 611,00 € 
54. Inspiro, Ivanka pri Dunaji O. Z., Pre šport vonku!, 8 670,00 € 
55. Michal Goňa, Festival Kulturák 2021, 3 050,00 € 
56. KERIC, Lavička si hľadá kamošku, 8 270,00 € 
57. Zuzana Burianová, MEANWHILE, 2 150,00 € 
58. Ján Košč, Kniha Mýty a fakty o skracovaní pracovného času, 1 884,00 € 
59. Tomáš Forró, Nová kniha Tomáša Forró: Zlatá horúčka, 15 695,00 € 
60. Cesta von, Pomôžte nám vydať prvú knižku rómskych riekaniek, 9 233,00 € 
61. Juraj Gašparík, Živá Klanečnica, 4 155,00 € 
62. O.z. Arkona SK, Svantovít, 2 635,00 € 
63. I. Lions Club Košice občianske združenie, Oči našich detí, 6 166,00 € 
64. Malíček, Kniha Bol raz jeden malíček, 6 602,00 € 
65. VERDON CAPITE s. r. o., Jeme zdravo: kuchárka, ktorá šetrí čas, peniaze i kalórie, 17 710,00 € 
66. Eva Mazancová, Karičky a deti na ceste hrdinov SNP, 5 357,00 € 
67. RAMAGU, o. z., MENGELEHO DIEVČA, 2 405,00 € 
68. Komunitné centrum Ruka v ruke, Pestujeme vzťahy v komunite. Pomôž nám rásť!, 5 420,00 € 
69. Špeciálna základná škola sv. Anny, Pomôžte nám získať pozemok na stavbu jedinečnej školy,    

7 804,00 € 
70. Cakumprásk, o. z, Zažite dobrodružstvá na hradoch so škriatkom Hlúbikom, 2 151,00 € 
71. Súkromná základná umelecká škola, Tvorivé a kreatívne átrium pre deti, 4 635,00 € 
72. Milan Neštický, Zápisník z ciest pre deti, inšpirovaný priamo otázkami detí, 6 860,00 € 
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73. Lea Kurpasová, LESMÍR – vreckový sprievodca divočinou, 13 218,00 € 
74. Matej Šimovec, Zelená Voda si zaslúži lodenicu!, 7 095,00 € 
75. Snowball s.r.o., Ja som Ľudovít – skutočný príbeh v rozprávkovej knihe, 6 665,00 € 
76. Gemerské grúne o. z., Zabudnutí hrdinovia, 3 225,00 € 
77. Martin Bandžák, Martin Bandžák | JEHE BEREENI, 5 065,00 € 
78. Hana Bartová, Vydanie fantasy knihy Stratený v ohni od Huga Bartu (8 rokov), 991,00 € 
79. Istota, n. o., Vytvorenie oddychovo-relaxačného priestoru, 1 295,00 € 
80. Dominik Laznicka, Pasta for Breakfast – debutový album, 2 220,00 € 
81. Kultobin s.r.o., Reči a úvahy O CH O R E O G R A F I I ľudového tanca, 5 050,00 € 
82. Michaela Belanská, Zastrešenie komunitného centra v starom mlyne, 4 000,00 € 
83. OZ Poď von!, Pomôžte deťom, aby mohli poznávať svet v lesnom klube, 7 328,11 € 
84. Róbert Sabol, Planéta Bardfa, 3 310,00 € 
85. Oszkár Urbán, Píšme zeleno bezodpadovými popisovačmi na biele tabule, 3 435,00 € 
86. Matej Vrábeľ, Žilina akusticky, 970,00 € 
87. Hikemates s.r.o., Nový turistický magazín: Vyber sa na cestu hrdinov, 13 632,00 € 
88. Priatelia histórie Novohradu, o. z., Kniha Novohradské náhrobníky, 5 491,00 € 
89. Kaleya s.r.o, Zdravý pohyb s vôňou kávy, 8 050,00 € 
90. Magdaléna Neveďalová, študentský film Nablízku, 1 000,00 € 
91. Nova Montania – regionálny rozvoj, Zachovajme spomienky starých rodičov v knihe Novobanské 

špacírky, 5 725,00 € 
92. BARANI o.z., BARANI: Spoločne do každého zápasu, 18 013,00 € 
93. Veronika Verešová, Čo ukrýva staroegyptská pevnosť?, 5 735,00 € 
94. Fraktál, o.z., FRAKTÁL literárny časopis bez predsudkov, 3 619,00 € 
95. Radka Příkaská, Škôlkari, predškoláci a prváci na ceste s pastelkou ETELKOU, 1 775,00 € 
96. Milan Tóth, Projekt Slovenský hajčiarik, 537,00 € 
97. Dávid Králik, V Jablku, 4 983,00 € 
98. Občianske združenie Rozmanita, Rozmanita – prvá inkluzívna škôlka na Slovensku, 8 055,00 € 
99. SYTEV, Identita ulíc, 1 030,00 € 
100. Archimera, o.z., Bratislavské moderné fontány, 6 193,00 € 
101. Ivan Palenčár, Woodna Stocka 2021, 1 254,54 € 
102. Judo San Kysucké Nové Mesto, Internetový portál Judo Turnaj, 3 000,00 € 
103. Združenie priateľov Denníka N, Podporte vznik knihy Rok bez divákov 5 545,00 € 
104. Michal Múdry, Posledná kvapka krvi – originálny román, 4 089,00 € 
105. Monika Kompaníková, Podporte nahrávanie hudobného albumu pre deti Toddler Punk 2,  

6 025,00 € 
106. Králiková Manufacture s.r.o., Kniha o sebe, láske, odvahe a rozhodnutiach. Stratená, nájdená., 

5 432,00 € 
107. Kyjatické hračky, Obnovme starú školu pre majstra hračiek z Kyjatíc, 27 055,00 € 
108. Martina Riharová, Chceme zažiť silu tanca vol. 2, 3 090,00 € 
109. Monokel, s. r. o., Rok dobrých správ, 5 070,00 € 
110. Slovenský horolezecký spolok JAMES, Kniha 100 rokov Slovenského horolezeckého spolku 

JAMES, 17 406,00 € 
111. Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER, Turistická útulňa v starej klinčiarni, 7 626,00 € 
112. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Príbehy z lúk a mokradí, detská kniha o ochrane 

prírody, 7 812,00 € 
113. David Kálmán, Dve knihy – Kompasy: Prvá pomáha podnikať a druhá vyjednávať, 2 076,00 € 
114. Saplinq, o. z., PRIDE Košice 2021 – Vyfarbime Slovensko dúhou, 2 479,00 € 
115. Petra Humeňanská Sedláková, AMAR – prvý autorský album, Tancujem bosá, 3 623,00 € 
116. Otvorená Dielňa, Práci česť! 2021, 6 321,00 € 
117. Viera Múdra, O malinkom semienku. Príbeh dvoch súrodencov z jedného klásku., 4 456,00 € 
118. Rastislav Kupšo, študentský film – Vinco, 623,00 € 
119. UM, T3 – kultúrny prostriedok → Tyršovo nábrežie, 4 683,25 € 
120. Asociácia Divadelná Nitra, bod.K7 – nový kultúrny priestor v centre Nitry, 9 754,00 € 
121. Jakub Cibík, Bielokarpatský ovocný poklad – dokumentárny film, 3 637,00 € 
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122. SZŠ Jolly HOMESCHOOL, NA KOLIESKACH: Vzdelávanie pre deti v prírode, 9 180,00 € 
123. F&L Creative s.r.o., Príbeh Havranov z Baltimore – 25 rokov v NFL, 1 267,00 € 
124. 82 Bøok & Design Shõp/82 s.r.o., Atlas – Ako je na tom svet?, 3 725,00 € 
125. Dušan Urgela, Cesta okolo sveta za 23 dní – pre každého, 5 142,00 € 
126. Lenka Molnárová, Debutový album kapely Family Friend, 1 024,00 € 
127. OZ Štiavnický tajch, Nová kniha Banskoštiavnická vodohospodárska sústava, 13 346,00 € 
128. Marek Majzon, Vydanie knihy Do Sto Slov, 4 492,00 € 
129. Ersin Metohajro, Záchrana nových kníh v knižnici, 1 715,00 € 
130. Hemisféra ľavá o. z, Letná škola tvorby hier – podpora študentských tímov, 2 125,00 € 
131. Štefan Šoltés, SPOLOK DRBLÝCH BÁSNIKOV – „The KNIŽKA“, 1 587,00 € 
132. BUBNOVÁ SHOW, CAMPANA FEST 2021, 2 645,00 € 
133. Rákošská cächa, o. z., Rozhľadňa Rákoš na Strednom Gemeri, 3 760,00 € 
134. Cult Creative, Meštiansky dom – nový kultúrny priestor, 6 585,00 € 
135. Klub priateľov Kunsthalle, ČÍM CHCEŠ BYŤ? UMELEC? Kniha o detskej tvorbe umelcov, 3 451 € 
136. Zuzana Rossi, KNIHA: Stretneme sa za dúhovým mostom, 4 570,00 € 
137. OZ Za zelený Vištuk, VIŠTUCKÉ LIPKY: Zachráňme historickú aleju za obcou Vištuk, 9 117,00 € 
138. Martina Richter, 35. Hornonitrianske folklórne slávnosti, 1 730,00 € 
139. Povstanie Pokračuje, Podpor antifašizmus!, 4 274,00 € 
140. Amnesty International Slovakia, So súhlasom na školy, 5 701,00 € 
141. Marcela Juríčková, Shaggy a jeho kamaráti – naučme deti, že handicap je len v hlave, 1 802,00 € 
142. Pomôž iným občianske združenie, Obnova lavičiek pri kaplnke na hore Živčáková, 1 097,00 € 
143. Humánny pokrok o. z., 10 000 pre sliepky, 5 093,00 € 
144. Združenie Mórica Beňovského, OZ, Životopisný komiks MÓRIC BEŇOVSKÝ, 8 487,00 € 
145. Priatelia histórie Novohradu, o. z., Zborník: Priatelia histórie Novohradu 2021, 5 542,00 € 
146. Ľudovít Vámoš, Adoptuj si včielku, 9 014,00 € 
147. OZ Brána do Narnie, Späť k biodiverzite, späť ku komunite, 5 315,28 € 
148. HADART Publishing, AFRIKA – NEZNÁMY KONTINENT, 5 196,00 € 
149. Klára Jurštáková, KNIHA: Memento Mori, 2 404,00 € 
150. Michal Rehák, Podporte vydanie dystopickej novely 25mg, 5 063,00 € 
151. Paradigma Publishing, Kniha „Moc sexu: Sex a sexualita v moderných dejinách Slovenska“,   

 6 365,00 € 
152. Jaroslav Beliš, Kalendár Landart 2022, 4 170,00 € 
153. Eliška Tamaškovičová, KNIHA: Mamičkine sivé oči, 2 772,00 € 
154. TERRAIN s.r.o, „Lada hľadá R“ – logopedická hra pre deti od 4 rokov, 1 618,00 € 
155. Občianske združenie Ó Turá, Študovňa pre všetkých, 1 412,00 € 
156. Waldemar Švábenský, Svet podľa Gabriela, 3 515,00 € 
157. Lenka Svoradová, Dajme deťom kompas pre spokojný život, 3 247,32 € 
158. BIIIF, Monografia Svetlany Fialovej, 4 088,00 € 
159. OZ MYesto, BÚDA – Ekologické komunitné centrum, 8 214,00 € 
160. BenePace, o. z., #živéslovo_2022 Evanjelium na každý deň, ktoré dáva život, 6 562,00 € 
161. Zbynek Džadoň, Zbyňo Džadoň – prvý sólový autorský album s názvom L /50/, 3 351,00 € 
162. Občianske združenie TATRY, Liptovské stromoradia, 5 515,00 € 
163. Richard Petro, Audioknihy Volanie divočiny a Walden alebo Život v lese, 3 126,00 € 
164. Terra therapeutica, Ozdínska zelená, 4 004,00 € 
165. Norbert Daniš, Vydanie knihy: FUNtastický klavír – skladby s ilustráciami, 5 541,00 € 
166. Zoulus, Revitalizácia židovského cintorína vo Vinodole, 3 695,00 € 
167. Quintos, s.r.o., Jedlý hmyz ako udržateľná potravina, 94,00 € 
168. Buď uchvátený knihou, o. z., Slovenský debut románu: Biela ako mlieko, červená ako krv, 

2 895,00 € 
169. Jela Maliariková, Teplo pre stretnutia v mlyne, 4 588,00 € 
170. FILM EXPANDED Distribution Company s.r.o., ZÁKON LÁSKY: DOSTAŇME FILM O QUEER 

MANŽELSTVÁCH DO KÍN, 1 500,00 € 
171. Artis Omnis, s.r.o., Aj slovenská fantastika môže byť svetová!, 5 100,00 € 
172. Vydavateľstvo Slová, MACKO UŠKO – hrdina z večerníčka s vôňou knihy, 35 698,90 € 
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173. ICONUS s.r.o., KNIHA: ZAHRAJ TO ZNOVA, 4 525,00 € 
174. Útulný domov, Zachráňme kaštieľ Jablonica spolu, 5 659,00 € 
175. Transparency International Slovensko, Kto vlastní Slovensko?, 7 291,02 € 
176. Romana Elischerová, DIÁR DEAL WITH NATURE 2022, 7 550,00 € 
177. Martin Birner, Detská knižka: Félixove vesmírne dobrodružstvá, 3 262,00 € 
178. DAXE, s. r. o., Enviráčik – environmentálny časopis pre deti, 3 370,00 € 
179. Jozef Dovičin, Malofatranský Kľak: Sledujte premenu krajiny cez 4 ročné obdobia, 1 507,00 € 
180. Drama Queer, Rozprávková krajina pre všetkých: šťastné konce pre všetky deti, 6 487,00 € 
181. molodŷ.Rusynŷ, Andersenove rozprávky už aj v rusínčine!, 5 220,00 € 
182. Radovan Sensel, Kniha pre deti „O vlkovi bez vane“, 2 878,00 € 
183. Fond UŠKO n. f., ActNOW Slovakia – Fotovoltaické panely pre ZŠ Drotárska, 1 100,00 € 
184. Mirian Pitoniaková, kniha: V OBJATÍ ŽIVOTA – Harmonizuj telo a dušu ESENCIÁLNYMI OLEJMI,   

5 580,00 € 
185. Sine Metu Polgári Társulás/OZ Sine Metu, Gombaszögi pálos monostor felújítása/Obnova 

pavlínskeho kláštora, 9 656,00 € 
186. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica, FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR ZNOVU OŽÍVA!,  

2 680,00 € 
187. Obec Halič, Železnica v malom ako živá, 4 744,00 € 
188. Saplinq, o. z., Vyfarbi sa – dúhový diár 2022, 4 796,00 € 
189. Meda Studio, Poďme objavovať zimné Slovensko – Veľká obrázková kniha, 5 108,00 € 
190. Živávlna (Egreš, o. z.), Dve nové knihy: Zachránime planétu? A mali by sme jesť vegánsky?,   

5 222,00 € 
191. Daniel Kollár, Nová kniha fotografa Tomáša Hulíka: Odvrátená strana Slovenska, 7 062,00 € 
192. Zdenko Somorovský, Kniha Úžasná Brazília, cestovateľské reportáže, 3 378,00 € 
193. CENTRUM VÝŽIVY s.r.o., Kniha MEDICÍNA VÝŽIVY, 12 605,00 € 
194. Daniel Kollár, Spoločenská hra – Boj o Veľkú Moravu, 7 082,00 € 
195. Marco Németh, Kniha EURÓPA V KOCKE – užitočný sprievodca od mladých pre mladých,    

5 569,00 € 
196. Adrián Kriššák, Algoritmus filtrovanej kávy – Need for Espresso: Underground, 4 512,00 € 
197. Nadácia centra pre filantropiu, Pomôžte nám vydať prvú slovenskú učebnicu crowdfundingu, 

13 862,00 € 
198. Smiling Planet s.r.o., Planéta Zem sa usmieva 3, 3 909,00 € 
199. OZ Downov syndróm, Kalendár, ktorý pomáha, 1 683,00 € 
200. Občianske združenie Horúci tím, OKNO AKO DAR, 15 332,00 € 
201. INESS, Nová kniha od INESS – Dedičstvo koronakrízy, 5 000,00 € 
202. František Malík, V neistej bitke – vydanie klasiky Johna Steinbecka, 3 626,00 € 
203. Slovenské banské múzeum, CHVÁLA ZBERATEĽSTVU: Klenoty múzea v Banskej Štiavnici, 

8 135,00 € 
204. VYDRA – Vidiecka rozvojová aktivita, Brloh túlavých Vydier, 11 358,99 € 
205. Daniela Tichá, Kód 2020 – Vydanie autentickej knihy, 3 066,00 € 
206. Lucia Gašparovičová, Vzácny priestor, 7 311,00 € 
207. Feeling, spol. s r. o., POHRONIE – Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry, 5 399,00 € 
208. Michala Koniarová, LISTY HANE – originálna vzťahová príručka pre ženy, 4 207,00 € 
209. Eva Atangana, Kniha – Blší trh v kráľovstve Tatambo, 1 860,00 € 
210. Zuzana Belková, Kniha pre deti: KTO SÚ ĽUDIA? Abecedník pre návštevy z vesmíru, 6 379,00 € 
211. Next Art s.r.o., Podržme spoločne Klub Za Rampami v Novom Meste nad Váhom, 7 120,00 € 
212. Literárna bašta, Samyzdat: Nostalgie — nové ruské poviedky, 2 255,00 € 
213. Lukáš Polák, Horor KRIAKY inšpirovaný dielami Stephena Kinga a H. P. Lovecrafta, 1 709,00 € 
214. Branislav Koniar, ŽIVOT AKO MARATÓN, 4 074,00 € 
215. Martina Penxová, Pomôžte nám vydať vzdelávacie PEXESO ZDRAVÉHO DÝCHANIA A ZDRAVIA,

 2 520,00 € 
216. Dušan Teplan, Neznáme svety slovenského nadrealizmu, 2 286,00 € 
217. Lukáš Zubaj, Hudobný album Jany Zubajovej, 11 083,00 € 
218. Zuzana Bendíková, Komiks Dospej Matere!, 5 984,00 € 
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219. Paramo s.r.o., Podporte prosím vydanie dobrodružnej knihy ÚSMEVNÉ POCITOPISY, 4 723,00 € 
220. OZ Krásny Spiš, Viac/menej ne/vážne 4, 2 634,00 € 
221. Stanislav Harciník, The Cocktail Balance – kniha, ktorá posunie hranice kreativity, 12 651,00 € 
222. Henrieta Holúbeková, Postpandemická pedagogika – nové pravidlá vzdelávania, 5 003,00 € 
223. Well Played o. z., Debutový album kapely d# pipl araund – 031, 1 776,00 € 
224. Občianske združenie Bratislavské rožky, Prešporský kalendár 2022, 3 767,00 € 
225. KALAZANS – Združenie detí a mládeže, Druhé CD Pátra Jána: Hríbik spieva so Slniečkom,  

6 531,00 € 
226. Andrea Hodvan, Hudobný album New Beginning worship, 5 125,00 € 
227. Andrej Hrmo, Výstavba dažďovej záhrady na ZŠ Biskupická 21, 813,00 € 
228. Telovýchovná jednota Malinovo, Rekonštrukcia Multifunkčného športoviska, 3 030,00 € 
229. 82 Bøok & Design Shõp/82 s.r.o., Klub rozkoše: Tipy a triky pre kvalitný sexuálny život,  

23 204,00 € 
230. Kristína Andrášová Dubajová, CD Kristína Živena a kapela Kolo Roka – Obradné Liečivé Piesne, 

8 462,00 € 
231. Turiec pre deti, KLUBOVŇA Turiec pre deti, 2 604,00 € 
232. Michellegraphy s.r.o., 69 sekúnd – zábavná kartová hra o sexe, 13 257,00 € 
233. Allis, n. o., „SME ALIIS, SME INÍ“ ...buďte prosím Aliis s nami, 15 382,00 € 
234. Slovenské banské múzeum, Audiovizuálna technika pre Galériu Jozefa Kollára, 4 606,00 € 
235. Iris Kopcsayová, LITERÁRNY ČASOPIS ROZUM, 3 284,00 € 
236. Olívia Ondreičková, Podporte vznik magazínu najmladšej kultúry a umenia stARTs., 3 064,00 € 
237. Literárna bašta, Oteckovia, mamičky, deti, psy a mačičky, 2 247,00 € 
238. Kultur-A, o .z.,, Názor na mesto aj knižne, 1 070,00 € 
239. Dominik Schmidt, Thank You, Marta, 515,00 € 
240. TATRA-THERM SK s.r.o., Vysneženie lyžiarskych zjazdoviek na Opalisku, 5 680,00 € 
241. Mareena, Mareena café: chuťou k porozumeniu, 8 676,00 € 
242. Nadácia Milana Šimečku, Podporte vydanie edície Malé VEĽKÉ dejiny Milana Šimečku, 8 292 € 
243. Peter Bevilaqua, Vydanie a tlač knižného dokumentu „Rodostrom BEVILA(C)QUA“, 2 387,00 € 
244. Katarína Vilhanová, Krmivo pre voľne žijúce vtáctvo v Košiciach v Starom meste, 600,00 € 
245. Alexandra Matiszová, UMEANO, 5 100,22 € 
246. Dušan Kordík, Obnovenie busty T. G. Masaryka v Základnej škole v Ľubietovej, 4 281,00 € 
247. Alexandra Kešeľová, CD – Naked Alexandry Kešeľovej a Petra Tomka, 1 814,00 € 
248. Nomad.um, Čo tak dopriať deťom pohyb a voľnú hru v prírode?, 4 300,00 € 
249. Michigan Creative Factory s.r.o., Hudobný dvojalbum projektu Korene, 6 454,00 € 
250. Stano Marosz, Ukupunktúra: Nahrávka nového albumu, 3 177,00 € 
251. Nadácia Zastavme korupciu, Investigatívna relácia Cez čiaru, 10 171,99 € 
252. Engraving, s.r.o., Braillík - edukatívna hračka pre nevidiace deti, 7 950,00 € 
253. Národný Trust n. o., Záchrana dreveného stropu v Rómerovom dome, 8 494,00 € 
254. Hugo Toscher, Pomôžte študentom postaviť AMATÉRSKU RAKETU, 2 908,00 € 



Strana 9 z 60 

VI. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu 
nadácie 
 
Nadácia CpF v roku 2021 realizovala tieto verejnoprospešné aktivity: 
 

1) Otvorený grantový program Siemens  
 

Cieľom otvoreného programu je podporovať projekty verejnoprospešných inštitúcií alebo jednotlivcov v núdzi, 
ale aj podporovať rôznorodé kreatívne nápady a verejnoprospešné aktivity či ľudí v núdzi, ktoré prispejú k 
skvalitneniu života v komunite, vychádzajú z potrieb a záujmov jej obyvateľov a prinášajú im úžitok.  
 
Počet podporených projektov: 11 
Vyčlenená suma: 21 000,00 €  
 
Žiadosti o podporu bolo možné podávať počas celého roka, mohli byť podporené rôzne typy organizácií: 
občianske združenia, neziskové organizácie, obce/mestá a fyzické osoby.  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:  
Ing. Vladimír Slezák, Siemens, s.r.o. 
Mgr. Monika Orbanová, Siemens, s.r.o. 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

P.č. 
Podporená 
organizácia/ 
fyzická osoba  

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 
sumy 

Anotácia k podporenému projektu 

1 ENTstudio 
Nechirurgická 
liečba porúch 
prehĺtania 

3 000,00 € 

Cieľom podporeného  projektu bolo vytvoriť databázu informácií/videí 
v slovenskom jazyku, ktoré slúžia ako výučbový materiál pre 
špecialistov, ktorí sa zapodievajú diagnostikou a liečbou porúch 
prehĺtania. Vďaka podpore sa im podarilo získať technológiu, pomocou 
ktorej boli vytvorené jedinečné videá pre odbornú verejnosť. Projekt 
bude pokračovať a databázu bude možné rozširovať a tak prispievať k 
rozširovaniu potrebných informácií.  
Finančný dar bol použitý na zakúpenie technológie na nahrávanie 
endoskopických obrazov a webové služby. 

2 
Únia pre 
zdravšie srdce 

I love my gauč 1 500,00 € 

Cieľom podporeného projektu bolo poukázať na skrytý problém 
hypertenzie, o ktorom ľudia väčšinou nevedia – hypertenzia je riziková 
pre všetky ďalšie kardiovaskulárne ochorenia. Zrealizovali masívnu 
edukačnú kampaň, cielenú na celé Slovensko, do ktorej bolo zapojených 
viac ako 15 odborníkov, lekárov. Väčšina nediagnostikovaných 
hypertonikov sa začala zaujímať, v akom stave majú svoj tlak krvi. V 
konečnom dôsledku sa podarilo zasiahnuť 2 750 000 ľudí žijúcich na 
Slovensku, ktorí sa o téme HYPERTENZIE dozvedeli či už v online, 
printových médiách, v televízii alebo rozhlase. Finančný dar bol použitý 
na podporu kampane v online priestore.  

3 
Asociácia pre 
európske 
umenia 

25. organový 
festival Kremnický 
hradný organ 

1 500,00 € 

Projekt, ktorý vznikol pred 25 rokmi, mal za cieľ vytvoriť festival s 
medzinárodným dosahom. Festivalové podujatia sa konali v Kostole sv. 
Kataríny v Kremnici, festival niesol motto „Príbehy veľkých organistov“, 
ktoré ilustrovalo 25-ročné jestvovanie festivalu, osobnosti organového 
umenia zo všetkých svetadielov a diela, ktoré znamenajú základné a 
najvýznamnejšie hodnoty organovej interpretácie a literatúry. Kostol sv. 
Kataríny sa stal centrom organového umenia na Slovensku, dokladom 
toho boli umelci svetovej úrovne a diela, ktoré prináležia len 
najskúsenejším virtuózom. Festival predstavil mimoriadne významných 
organistov Prof. Lászlóa Deáka z Budapešti a Mag. Christiana Grossa z 
Lipska. Finančný dar bol použitý na ubytovanie hostí a organizačné 
zabezpečenie.  

4 
Slovenská 
technická 
univerzita v 

Strojárska 
olympiáda 

3 000,00 € 
Cieľom podporeného projektu bolo propagovať technické vzdelanie 
strojárskeho charakteru a Strojnícku fakultu STU v Bratislave 
prostredníctvom vedomostných súťaží. Motiváciou pre zapojenie 



Strana 10 z 60 

Bratislave, 
Strojnícka 
fakulta 

študentov a škôl do súťaže je aj finančná odmena určená nielen pre 
víťazov v jednotlivých kategóriách, ale aj pre školu, z ktorej pochádzajú. 
Hlavným dôvodom organizácie akcie bolo osloviť čo najväčší počet 
študentov pre rozhodovanie o výbere vysokej školy so strojárskym 
charakterom. Vo finále súťaže sa prihliada na kvalitu vypracovania práce 
a na jej prezentáciu alebo na prezentáciu vlastných dosiahnutých 
výsledkov. Strojárska olympiáda prebiehala vyhlásením súťaže, kde sa 
bolo možné virtuálne prihlásiť. Tento rok bolo prihlásených 23 
súťažných prác z 11 stredných škôl. Z týchto prác bolo vybraných 16 
prác, ktoré boli prezentované na finále Strojárskej olympiády. Finančný 
dar bol použitý na odmeny pre víťazov.  

5 Miloslav V. 
Zabezpečenie 
liečby pre Juliánu v 
bdelej kóme 

1 000,00 € 

Cieľom projektu bolo zabezpečenie intenzívnej rehabilitačnej liečby v 
Polskie centrum funkcionálnej rehabilitácii Krakow v termíne od 12. 9. 
do 9. 10. 2021 pre Juliánu v bdelej kóme. Rehabilitačný pobyt na obnovu 
a zlepšenie zdravia pacientky Juliány v uvedenom centre spočíval vo 
vykonaní ošetrení a konzultácií v oblasti terapeutickej rehabilitácie, 
logopédie a psychológie a v poskytovaní lekárskych konzultácií v súlade 
s individuálnym rehabilitačným plánom. Finančný dar bol použitý na 
rehabilitačný pobyt v Krakove.  

6 
Obec Rudno 
nad Hronom 

Grant po povodni 2 000,00 € 

Cieľom projektu bola pomoc obyvateľom obce Rudno nad Hronom 
zmierniť následky po povodni, ktorá zasiahla obec dňa 17. 5. 2021. 
Zakúpili dezinfekčné prostriedky, ktoré boli distribuované do 
domácností postihnutých povodňou. Tým bola obyvateľom obce 
poskytnutá pomoc pri odstraňovaní následkov povodne, pretože 
väčšine postihnutých domácností sa voda z prívalovej vlny dostala do 
domácností a zničila vnútorné zariadenie. Finančné prostriedky boli 
taktiež použité na zakúpenie lomového kameňa, ktorý bol použitý na 
zásyp zničeného úseku miestnej komunikácie, kde bol vytrhnutý asfalt. 
Tým sa dosiahol lepší prejazd áut po danom úseku a spokojnosť 
obyvateľov. Finančné prostriedky z grantu boli použité na zakúpenie 
lomového kameňa a dezinfekčné prostriedky. 

7 
Nadácia Matka 
a dieťa 

Presúvacia 
podložka so 
stojanom 

3 000,00 € 

Cieľom podporeného projektu bolo zjednodušenie a spríjemnenie 
prenosu pacientiek po operáciách a operačných pôrodoch z operačných 
sál na lôžko. Zakúpená podložka sa stretla s mimoriadnym ohlasom u 
ošetrujúceho personálu, ako aj u pacientiek. Finančný dar bol použitý na 
presúvaciu podložku so stojanom a jej montáž.  

8 

Slovenský zväz 
chovateľov a 
majiteľov 
anglického 
plnokrvníka 

Anglický plnokrvník 
a deti z detského 
domova 

2 000,00 € 

Cieľom projektu zväzu bolo oboznámiť deti z marginalizovaných skupín 
o tom, čo je anglický plnokrvník, dostihový šport, jeho zákulisie. Dať im 
pomocnú ruku k zblíženiu sa s týmto zvieraťom. Ukázať im, ako môžu 
tráviť voľný čas, športovať, starať sa, naučiť ich zodpovednosti. Finančný 
dar bol použitý na občerstvenie, zabezpečenie jázd pre deti z 
marginalizovaných skupín a na služby odborného asistenta.  

9 Tomáš S. SYGA 2021 500,00 € 
Študent Tomáš S. získal štipendium v hodnote 500 € na základe víťazstva 
v súťaži SYGA 2021.  

10 Adam S. SYGA 2021 500,00 € 
Študent Adam S. získal štipendium v hodnote 500 € na základe víťazstva 
v súťaži SYGA 2021.  

11 
Nadácia Sluch 
ako dar 

Zvyšovanie kvality 
vyšetrovacích 
postupov v ORL 

3 000,00 € 

V rámci podporeného projektu bolo zakúpené zariadenie „FIBERSCOPE 
ENF-GP2“. Endoskopické vyšetrovacie metódy zdokonaľujú pohľad na 
vyšetrovanú oblasť, možnosť posúdiť detaily. Endoskop má hrúbku 2,6 
mm a dá sa využiť aj na vyšetrovanie malých detí. Prakticky všetky ORL 
orgány sa nachádzajú vnútri organizmu a pre ich detailnejšie posúdenie 
je nevyhnutné prezerať štruktúry vsunutím endoskopu. Zakúpenie 
zariadenia zlepšilo technické vybavenie pracoviska Kliniky 
otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktoré sídli v 
Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke. Prispelo sa 
tým aj k zlepšeniu starostlivosti o pacientov tejto kliniky. Finančný dar 
bol použitý na zakúpenie medicínskeho prístroja „FIBERSCOPE ENF-
GP2“. 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora 
zdravia; podpora vzdelávania; ochrana životného prostredia; zachovanie a rozvoj kultúrnych hodnôt.  
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VI. Crowdfundingová platforma StartLab 
 

Crowdfundingová platforma StartLab vznikla v marci 2015. StartLab ponúka unikátny priestor na alternatívne 
získavanie financií pre rôzne typy verejnoprospešných projektov a aktivít.  
Ide o svieži koncept otvorený mladým kreatívcom, dizajnérom, umelcom, aktívnym občanom, neziskovým 
organizáciám, startupistom, ktorí v online priestore prezentujú svoje projekty prostredníctvom tzv. kampaní. 
Každá kampaň prechádza schvaľovacím procesom, pričom podmienkou schválenia je, aby projekt napĺňal 
verejnoprospešný charakter alebo pomáhal budovať a rozvíjať hodnoty, ktoré sú v súlade s hodnotami NCpF. 
Autorom kampane môže byť ako nezisková organizácia, tak aj fyzická alebo právnická osoba. 
 
Každá crowdfundingová kampaň má na platforme samostatný profil. Tu sa verejnosť dozvedá o projekte, na 
ktorý predkladateľ získava prostriedky. Súčasťou je fotogaléria, propagačné video, grafika či informácie o 
projektovom tíme. Verejnosť má možnosť k jednotlivým kampaniam pridávať komentáre, zanechať súkromnú 
správu pre autora projektu, zdieľať kampaň na sociálnych sieťach. 
Crowdfundingové kampane majú obmedzenú dĺžku (trvania 15 – 45 dní), ktorú si volí autor projektu. 
 
V rámci projektového formulára autor stanovuje minimálnu výšku financií, ktoré na realizáciu projektu 
potrebuje. Aby bola kampaň úspešná, autor musí sám svoj projekt medializovať, propagovať, prezentovať v 
relatívne krátkom čase natoľko, aby získal dostatok financií, a teda bol schopný svoj zámer realizovať. 
 
Cieľová suma môže byť v rámci kampane prekročená, v niektorých prípadoch aj niekoľkonásobne, t. j. ak 
predkladateľ získa viac prostriedkov, svoj projekt môže realizovať kvalitnejšie, rozšíriť ho, zdokonaliť. 
V prípade, že kampaň cieľovú sumu nenaplní, predkladateľ nezíska žiadne zdroje a nie je povinný projekt 
realizovať, jednotlivé príspevky ostávajú prispievateľom. V prípade, že kampaň v určenom termíne nedosiahne 
cieľovú sumu, autor svoj projekt nerealizuje a finančné príspevky dovtedy prijaté sú vrátené podporovateľom 
naspäť.  
Model flexibilného financovania, keď autor pre vyplatenie peňazí nemusí naplniť cieľovú sumu, sme sa rozhodli 
v septembri 2021 zrušiť.  
 
V roku 2021 sme na platforme spravili viaceré vylepšenia: 

- Zmenili sme spôsob spoplatňovania a pridali podporovateľom možnosť prispieť na zníženie poplatku, 
ktorý autor platí v prípade úspešnej kampane, 

- vytvorili sme systém postupného pridávania (finančných) cieľov, 
- napísali sme a vydali učebnicu crowdfundingu v náklade 1 300ks. Učebnica sa momentálne predáva 

v sieti kníhkupectiev Martinus, 
- na financovanie vydania učebnice sme využili crowdfunding na StartLabe, náš zámer podporilo 490 

podporovateľov sumou 14 862 € (vrátane podpory spoločnosti Martinus, ktorá bola matchingovým 
partnerom kampane).  

 
StartLab v roku 2021: 
• Počas roku 2021 bolo na StartLabe zverejnených 322 verejnoprospešných projektov, z čoho 254 
kampaní bolo úspešných (naplnili cieľovú sumu v stanovenom čase alebo dosiahli akúkoľvek sumu v prípade 
flexibilného financovania). 
• Celková podpora projektov dosiahla 1 484 829 € od 32 254 podporovateľov. 
• 317 kampaní bolo financovaných fixným financovaním a 5 flexibilným. 
• 68 kampaní bolo neúspešných a potrebnú minimálnu sumu pre realizáciu projektu v stanovenom čase 
nezískalo. 
• V októbri 2021 sa Nadácii Centra pre filantropiu podarilo získať pre StartLab grant na jeho ďalší rozvoj. 
Projekt „Crowdfunding – nástroj posilnenia finančnej nezávislosti 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. 
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Vývoj StartLabu v priebehu rokov: 
 

Rok 
Počet všetkých 
zverejnených kampaní 

Počet 
podporovateľov 
spolu 

Priemerná výška 
príspevku 

Získaná suma bez 
matchingu 

Získaná suma 
s matchingom 

2015 19 2 335 24,40 € 56 038,00 € 64 038,00 € 

2016 33 2 108 32,27 € 68 595,94 € 79 399,00 € 

2017 97 11 797 29,83 € 354 580,23 € 372 924,00 € 

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

2019 177 25 126 35,56 € 781 859,00 € 784 356,00 € 

2020 213 25 496 32,96 € 769 142,00 € 775 642,00 € 

2021 322 32 254 34,95 € 1 484 829,00 € 1 507 073,44 € 

Spolu: 982 90 014  3 981 501 € 4 054 398 € 

 
Matching 
Na crowdfundingovej platforme je možné pre svoj projekt získať tzv. matching. Ide o unikátnu formu podpory 
vybraných projektov zo strany väčších podporovateľov, ktorými môžu byť nadácie, firmy, samospráva, ale aj 
jednotlivci. Matching potom znamená, že každý príspevok, ktorým podporovateľ podporí projekt, matchingový 
partner znásobí až do výšky vopred dohodnutej sumy. 
 
V roku 2021 Nadácia Volkswagen Slovakia matchingom podporila tieto projekty: 

P.č. Autor/Názov výzvy 
Cieľová 
suma 

Podpora od 
jednotlivcov 

Matching Získané spolu 

1 Šanca pre deti 1 500 € 2 577 € 1 500 € 4 077 € 

2 
Poradňa Úsmev pre druhých – 
pomáhame zdravotne 
znevýhodneným 

3 000 € 2 875 € 1 500 € 4 375 € 

3 OKNO AKO DAR 5 000 € 15 332 € 1 500 € 16 832 € 

 
V roku 2021 spoločnosť Martinus, s.r.o. matchingom podporila tento projekt: 

P.č. Autor/Názov výzvy 
Cieľová 
suma 

Podpora od 
jednotlivcov 

Matching Získané spolu 

1 
Pomôžte nám vydať prvú slovenskú 
učebnicu crowdfundingu 

7 000 € 13 862 € 1 000 € 14 862 € 

 
V roku 2021 spoločnosť Le Bistro Fou matchingom podporila tento projekt: 

P.č. Autor/Názov výzvy Cieľová suma 
Podpora od 
jednotlivcov 

Matching Získané spolu 

1 
Zachovajme spomienky starých 
rodičov v knihe Novobanské špacírky 

2 800 € 5 725 € 250 € 5 975 € 

 
V roku 2021 Nadácia otvorenej spoločnosti matchingom podporila tento projekt: 

P.č. Autor/Názov výzvy 
Cieľová 
suma 

Podpora od 
jednotlivcov 

Matching Získané spolu 

1 10 000 pre sliepky 10 000 € 5 093 € 5 000 € 10 093 € 

 
V roku 2021 spoločnosť Paralla j.s.a. matchingom podporila tento projekt: 

P.č. Autor/Názov výzvy 
Cieľová 
suma 

Podpora od 
jednotlivcov 

Matching Získané spolu 

1 
Pomôž nám knižku Bitcoinové peniaze 
dostať do škôl 

3 000 € 8 209 € 2 000 € 10 209 € 
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Sprostredkovaná pomoc pre verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

Názov kampane Názov prijímateľa Získaná 
suma 

Preposlaná 
suma po 
odrátaní 
poplatkov 

Popis projektu 

Jurko – Film o autizme Stella Šuranská  910,00 €  854,68 € Zabezpečenie potrieb na uvedenie filmu 
o autizme 

„POWERBANKA 
BUDÚCNOSTI“ – od 
Charging Revolution 

Branislav Brozmann  7 685,00 €  7 239,31 € Financovanie vývoja externej nabíjačky 
Egg'N'Roll 

Nový album skupiny 
DILEMMA 

Ján Spišák  3 100,00 €  2 849,46 € Podpora vydania hudobného albumu 

Nádej umenia v dobe 
hyperestetiky 

Eva Pariláková  1 905,00 €  1 757,71 € Podpora vydania knihy o umení 

Ramble Trnava – kniha Ema Lančaričová  5 717,00 €  5 255,94 € Podpora vydania knihy fotografií mesta 
Trnava 

Štefánik – Muž činu, 
ilustrovaná kniha 

82 s.r.o.  5 430,00 €  4 997,04 € Podpora vydania ilustrovanej knihy 
o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi 

SpodNás VII. Jana Mišeková  762,00 €  700,65 € Podpora vydania 7. čísla magazínu 
SpodNás 

Nová synagóga: Sphéra 
Juraja Gábora 

Truc sphérique, o. z.  16 554,18 €  15 229,23 € Podpora dokončenia umeleckého diela 
Sphéra 

Chceme bežkovať OZ Kordícky 
Hrebenák 

 17 916,33 €  16 514,02 € Zakúpenie nového prostriedku na úpravu 
lyžiarskych tratí 

JEDNOHUBKY – čítanie 
k rannej káve  

Ľuboš Dzúrik  6 746,00 €  6 216,19 € Podpora vydania knihy krátkych príbehov 

Šanca pre deti Šanca pre deti so 
spastickou diparézou 

 2 577,00 €  2 369,87 € Vytvorenie rehabilitačno-edukačného 
centra pre zdravotne znevýhodnené deti 

Ipanema – bakalársky 
film 

Patrik Kubizna  3 540,00 €  3 255,89 € Podpora vydania študentského 
krátkometrážneho filmu 

Bežkovanie na 
Kojšovskej holi 

OZ Vitalcity  11 730,00 €  10 810,93 € Zakúpenie nového skútra na úpravu 
lyžiarskych tratí na Kojšovskej holi 

Turistický ATLAS VKÚ VKÚ Harmanec, s.r.o.  9 000,00 €  8 289,74 € Podpora vydania atlasu turistických máp 
Slovenska 

Kniha U vás zjem 
všetko 

Ivana Grešlíková  3 810,00 €  3 516,81 € Podpora vydania cestopisnej knihy 

Vďaka novému CRM 
systému budú 
neziskovky robiť viac 
dobra 

Digital Marketing 
Club, o. z. 

 1 982,00 €  1 821,95 € Podpora rozvoja systému CRM 
slúžiaceho na prepojenie neziskových 
organizácií s marketérmi 

Miroslav Tóth & 
Dystopic Requiem 
Quartet: BLACK 
ANGELS SONGS 

Miroslav Tóth  5 367,00 €  4 940,58 € Podpora vydania vinylovej platne 
slovenského skladateľa Miroslava Tótha 

Ako písať o divadle. 
Príručka pre kritikov, 
študentov a blogerov 

Kultúrny spolok 
MLOKi 

 1 891,00 €  1 737,71 € Podpora vydania slovenského prekladu 
príručky o divadelnom umení 

Bežkársky raj – SNOW 
PARK ĽADOVÁ 

Františka Kolláriková  12 802,00 €  11 833,30 € Zakúpenie ratraku na úpravu 
bežkárskych tratí v areáli Snow Park 
Ľadová 

Podporte vznik novej 
hudby Alltide 

Tobiáš Cingeľ  2 164,77 €  1 992,59 € Obstaranie hudobnej techniky do 
nahrávacieho štúdia 

Kniha Z lásky k 
vlastnému telu 

DARAKO s.r.o.  5 114,00 €  4 706,06 € Podpora vydania knihy o stravovaní 

Poradňa Úsmev pre 
druhých – pomáhame 

Úsmev pre druhých, 
o. z. 

 2 875,00 €  2 649,50 € Podpora prevádzky Poradne odborníkov 
v rámci projektu usmevpredruhych.sk 
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zdravotne 
znevýhodneným 

Útek na Sibír – kniha o 
ceste na Ďaleký 
východ 

Tomáš Blahuta  907,00 €  833,08 € Podpora vydania knihy o Sibíri 

Kniha 16 € QIT s.r.o.  2 198,00 €  2 020,78 € Podpora vydania novely 

Pomôž Urban Spotu Erik Oslanec  10 400,00 €  9 569,63 € Pomoc s prevádzkou klubu Urban Spot 

HRDINOVIA KLÍMY IDÚ 
DO SLOVENSKÝCH 
ŠKÔL 

P E R E X, a. s.  10 724,00 €  9 873,55 € Distribúcia komiksu o klimatickej zmene 
do slovenských škôl 

cez vagínu k budhovi 
a... 

Lukas Kraus  1 580,00 €  1 450,20 € Podpora vydania knihy 

Pomiluj Ma – intímna 
kartová hra pre 
(ne)skutočné 
potešenie 

Gaudium Studio 
s.r.o. 

 5 592,00 €  5 142,21 € Podpora vydania kartovej hry pre páry 

PRÁVNE HRDINSTVÁ – 
12 príbehov odvážnych 
ľudí v talároch 

Centrum 
environmentálnej a 
etickej výchovy Živica 

 3 794,14 €  3 492,05 € Podpora vydania prekladu knihy 
o právnom prostredí vo svete 

Buď pri tom: Tvoríme 
novú generáciu 
turistických útulní 

KST Hikemates  61 038,40 €  56 148,82 € Rekonštrukcia turistických útulní na 
Slovensku 

… na ceste k Mužom PLUSKO  7 057,00 €  6 483,90 € Dokončenie dokumentárneho filmu o 
dospievaní 

Maroš Krajňak – 
vydanie piatej knihy 

VLNA OZ  2 250,00 €  2 075,28 € Podpora vydania piatej knihy autora 
Maroša Krajňaka 

Châteaux po našom – 
nové rozšírené vydanie 

Jana Šturdíková  23 590,00 €  21 717,78 € Podpora vydania fotografickej knihy 
o chátrajúcich kaštieľoch na Slovensku 

Selfie game – Aplikácia Dominika Vargová  2 600,00 €  2 387,16 € Podpora vývoja zábavnej aplikácie 

Obnova gaštanice Občianske združenie 
SKALICA 

 1 425,00 €  1 314,44 € Obnova regionálnej gaštanice v okrese 
Krupina 

BÁSNIČKY NA 
SPAPANIE – vtipná 
knižka o chutných 
mňamkách pre deti 

Natália Kuľková  3 293,00 €  3 031,39 € Podpora vydania knihy básní pre deti 

Učme deti o 
budúcnosti 
peňazí. Podpor knižku 
Bitcoinové peniaze 

Dušan Matuška  8 209,00 €  7 556,70 € Podpora vydania knihy o bitcoinoch 

Atlas spomínania Nadácia 42  6 480,00 €  5 978,10 € Podpora vydania knihy a kalendára so 
šachovou tematikou 

Šanca pre zranené 
zvieratá 

WWF Slovensko  7 830,00 €  7 219,97 € Rozšírenie Záchrannej stanice pre 
zranené živočíchy v Zázrivej 

ZVERY – omaľovanka, 
ktorá má príbeh 

Michal Blaško  4 135,00 €  3 800,88 € Podpora vydania omaľovaniek s motívom 
upcyklovaných vankúšov Zvery 

Pomôcky pre školy s 
regionálnou výchovou 
– Remeslo na našej 
škole 

Barbora Timkova  1 008,00 €  929,80 € Dodanie remeselných sád do škôl 
s regionálnou výchovou 

Obleč sa do mapy VKÚ Harmanec, s.r.o.  4 581,00 €  4 214,81 € Výroba funkčných tričiek a šatiek 
s motívom turistických máp 

Daniel Hevier: Škola 
pre tvoju budúcnosť 

OZ VERTIGOS  32 012,00 €  29 515,01 € Podpora vydania učebnice pre žiakov 

Staň sa súčasťou 
príbehu: Zachráňme 
ihrisko, ktoré spája 

Saleziáni don Bosca – 
Slovenská provincia, 
komunita B. Bystrica 

 23 362,00 €  21 568,32 € Záchrana ihriska v Banskej Bystrici  

Koterce do nového 
útulku pre psy 

Občianske združenie 
Hnúšťanské labky 

 2 682,00 €  2 469,68 € Nákup nových kotercov do útulku pre psy 
v Hnúšti 
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Hobliny – kniha poézie Radovan Radler  1 259,00 €  1 158,91 € Podpora vydania knihy básní a poviedok 

Vydanie knihy 
Posledné storočie – 
Pátranie po archách 

Jakub Filo  4 942,00 €  4 542,17 € Podpora vydania 2. dielu knižnej sci-fi 
série o klíme 

Prinesme Silva 
Krčméryho 
maturantom 

Nenápadní hrdinovia, 
o. z. 

 3 475,00 €  3 212,71 € Podpora tlače brožúr o Silvestrovi 
Krčmérym a ich distribúcia na slovenské 
stredné školy 

Učíme sa džudo – 
deväť krokov k 
hnedému opasku 

Miloš Štefanovský  1 260,00 €  1 167,00 € Podpora vydania knihy o džude 

Podcast Potulky 
psychológiou 

Simona Belovičová  812,00 €  749,36 € Nákup profesionálneho mikrofónu na 
nahrávanie podcastu o psychológii 

Za živé sídliská Milan Palík  1 129,00 €  1 038,01 € Zakúpenie vtáčích búdok pre kolóniu 
dážďovníka tmavého v Považskej Bystrici 

Viac/menej ne/vážne 3 OZ Krásny Spiš  2 340,00 €  2 160,30 € Podpora vydania knihy kreslených správ 

Na ceste nie sú sami. 
Ukážme im to. 

Ivan Ježík  11 611,00 €  10 683,07 € Vytvorenie nových pracovných miest pre 
zdravotne znevýhodnených ľudí 
v Baliarni a Kaviarni Na ceste v Trenčíne 

Pre šport vonku! Inspiro Ivanka pri 
Dunaji O. Z. 

 8 670,00 €  7 997,38 € Podpora vybudovania športovej plochy 
pre deti 

Festival Kulturák 2021 Michal Goňa  3 050,00 €  2 802,06 € Podpora realizácie festivalu Kulturák v 
Bratislave 

Lavička si hľadá 
kamošku 

KERIC  8 270,00 €  7 612,68 € Obnova nábrežia rieky Kysuca 

MEANWHILE Zuzana Burianová  2 150,00 €  1 977,91 € Podpora dokončenia a vydania 
hudobného projektu Meanwhile 

Kniha Mýty a fakty o 
skracovaní pracovného 
času 

Ján Košč  1 884,00 €  1 734,04 € Podpora vydania odborno-populárnej 
publikácie 

Nová kniha Tomáša 
Forró: Zlatá horúčka 

Tomáš Forró  15 695,00 €  14 432,34 € Podpora vydania knihy o Venezuele 

Pomôžte nám vydať 
prvú knižku rómskych 
riekaniek 

Cesta von  9 233,00 €  8 496,45 € Podpora vydania knihy rómskych 
riekaniek 

Živá Klanečnica Juraj Gašparík  4 155,00 €  3 828,17 € Zlepšenie stavu potoka Klanečnica 

Svantovít O. z. Arkona SK  2 635,00 €  2 425,70 € Výroba a osadenie drevenej sochy 
staroslovanského boha Svantovíta 
v Slovenskej Ľupči 

Oči našich detí I. Lions Club Košice 
občianske združenie 

 6 166,00 €  5 694,19 € Zakúpenie prístroja PLUSOPTIX na 
preventívnu a včasnú diagnostiku 
detského zraku 

Kniha Bol raz jeden 
malíček 

Malíček  6 602,00 €  6 085,83 € Podpora vydania leporela o predčasne 
narodených deťoch 

Jeme zdravo: 
Kuchárka, ktorá šetrí 
čas, peniaze i kalórie 

VERDON CAPITE s. r. 
o. 

 17 710,00 €  16 314,64 € Podpora vydania kuchárskej knihy 

Karičky a deti na ceste 
hrdinov SNP 

Eva Mazancová  5 357,00 €  4 941,79 € Podpora produkcie a postprodukcie filmu 
o absolvovaní trasy SNP s deťmi 

MENGELEHO DIEVČA RAMAGU, o. z.  2 405,00 €  2 210,80 € Dofinancovanie poslednej fázy tvorby 
divadelného predstavenia Mengeleho 
dievča 

Pestujeme vzťahy v 
komunite. Pomôž nám 
rásť! 

Komunitné centrum 
Ruka v ruke 

 5 420,00 €  4 984,11 € Vytvorenie komunitného centra pre 
obyvateľov Bytče 

Pomôžte nám získať 
pozemok na stavbu 
jedinečnej školy 

Špeciálna základná 
škola sv. Anny 

 7 804,00 €  7 199,93 € Pomoc s kúpou pozemku na výstavbu 
školy pre žiakov s mentálnym 
postihnutím a autizmom 
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Zažite dobrodružstvá 
na hradoch so 
škriatkom Hlúbikom 

Cakumprásk, o. z.  2 151,00 €  1 987,08 € Podpora vydania knihy pre deti 

Tvorivé a kreatívne 
átrium pre deti 

Súkromná základná 
umelecká škola 

 4 635,00 €  4 303,71 € Revitalizácia átria v základnej umeleckej 
škole Aurela Stodolu v Martine 

Zápisníky z ciest pre 
deti, inšpirované 
priamo otázkami detí 

Milan Neštický  6 860,00 €  6 308,71 € Podpora vydania cestopisných zápisníkov 
pre deti 

LESMÍR – vreckový 
sprievodca divočinou 

Lea Kurpasová  13 218,00 €  12 175,42 € Podpora vývoja mobilnej aplikácie 
o slovenskej prírode 

Zelená Voda si zaslúži 
lodenicu! 

Matej Šimovec  7 095,00 €  6 525,80 € Podpora rozvoja vodáckej komunity 
v novom Meste nad Váhom 

Ja som Ľudovít – 
skutočný príbeh v 
rozprávkovej knihe 

Snowball s.r.o.  6 665,00 €  6 128,22 € Podpora vydania ilustrovanej knihy 
a omaľovanky o Ľudovítovi Štúrovi 

Zabudnutí hrdinovia Gemerské grúne o. z.  3 225,00 €  2 974,34 € Obnova hrobov československých 
vojakov 

Martin Bandžák | JEHE 
BEREENI 

Martin Bandžák  5 065,00 €  4 673,56 € Podpora vydania knihy fotografií 
o jezídskej komunite 

Vydanie fantasy knihy 
Stratený v ohni od 
Huga Bartu (8 rokov) 

Hana Bartová  991,00 €  912,12 € Podpora vydania fantasy knihy 

Vytvorenie oddychovo- 
relaxačného priestoru 

Istota, n. o.  1 295,00 €  1 191,33 € Vytvorenie relaxačného priestoru pre 
verejnosť v obci Budiná 

Pasta for Breakfast – 
debutový album 

Dominik Laznicka  2 220,00 €  2 041,00 € Vydanie debutového albumu kapely 
Pasta for Breakfast 

Reči a úvahy O CH O R 
E O G R A F I I 
ľudového tanca 

Kultobin s.r.o.  5 050,00 €  4 663,32 € Podpora vydania knihy o choreografii 
ľudového tanca 

Zastrešenie 
komunitného centra v 
starom mlyne 

Michaela Belanská  4 000,00 €  3 676,69 € Pomoc s rekonštrukciou mlynu v Skalke 
nad Váhom a výstavbou komunitného 
centra 

Pomôžte deťom, aby 
mohli poznávať svet v 
lesnom klube 

OZ Poď von!  7 328,11 €  6 767,83 € Zakúpenie jurty a podpora začiatku 
prevádzky lesnej škôlky 

Planéta Bardfa Róbert Sabol  3 310,00 €  3 044,26 € Podpora tvorby tanečného predstavenia 
Planéta Bardfa 

Píšme zeleno 
bezodpadovými 
popisovačmi na biele 
tabule 

Oszkár Urbán  3 435,00 €  3 168,86 € Podpora výroby ekologických 
popisovačov Scribo Marker 

Žilina akusticky Matej Vrábeľ  970,00 €  894,85 € Pomoc s organizáciou projektu živej 
hudby v Žiline 

Nový turistický 
magazín: Vyber sa na 
cestu hrdinov 

Hikemates s.r.o.  13 632,00 €  12 540,58 € Podpora vydania slovenského 
turistického magazínu 

Kniha Novohradské 
náhrobníky 

Priatelia histórie 
Novohradu, o. z. 

 5 491,00 €  5 061,09 € Podpora vydania knihy o novohradských 
ľudových náhrobníkoch 

Zdravý pohyb s vôňou 
kávy 

Kaleya s.r.o  8 050,00 €  7 402,47 € Nákup vybavenia do fyzioterapeutického 
centra v Trenčíne 

Študentský film 
Nablízku 

Magdaléna 
Neveďalová 

 1 000,00 €  919,77 € Dofinancovanie natáčania 
krátkometrážneho filmu Nablízku 

Zachovajme 
spomienky starých 
rodičov v knihe 
Novobanské špacírky 

Nova Montania – 
regionálny rozvoj 

 5 725,00 €  5 275,78 € Podpora vydania prvej knihy zo série 
Novobanské špacírky 

BARANI: Spoločne do 
každého zápasu 

BARANI o. z.  18 013,00 €  16 601,39 € Pomoc s obstaraním nových hokejových 
dresov pre mládežnícky klub BARANI 
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Čo ukrýva 
staroegyptská 
pevnosť? 

Veronika Verešová  5 735,00 €  5 279,54 € Podpora organizácie a realizácie 
slovenského archeologického výskumu v 
Egypte 

FRAKTÁL literárny 
časopis bez 
predsudkov 

Fraktál, o. z.  3 619,00 €  3 347,51 € Podpora vydania nových čísel literárneho 
časopisu Fraktál 

Škôlkari, predškoláci a 
prváci na ceste s 
pastelkou ETELKOU 

Radka Příkaská  1 775,00 €  1 633,80 € Podpora vydania a distribúcie 
pracovných listov pre deti 

Projekt Slovenský 
hajčiarik 

Milan Tóth  537,00 €  496,06 € Pokrytie nákladov na výskum 
salašníckych psov plemena hajčiarik 

V Jablku Dávid Králik  4 983,00 €  4 593,29 € Podpora vydania dobrodružnej knihy V 
Jablku 

Rozmanita – prvá 
inkluzívna škôlka na 
Slovensku 

Občianske združenie 
Rozmanita 

 8 055,00 €  7 415,96 € Rekonštrukcia priestorov v Novej 
Cvernovke na inkluzívnu škôlku  

Identita ulíc SYTEV  1 030,00 €  946,44 € Vytvorenie muralu s podobizňou 
Vladimíra Clementisa v Kysuckom Novom 
Meste 

Bratislavské moderné 
fontány 

Archimera, o. z.  6 193,00 €  5 695,80 € Podpora vydania knihy o fontánach v 
Bratislave 

Woodna Stocka 2021 Ivan Palenčár  1 254,54 €  1 149,89 € Pomoc s organizáciou 11. ročníka 
festivalu Woodna Stocka 

Internetový portál 
Judo Turnaj 

Judo San Kysucké 
Nové Mesto 

 3 000,00 €  2 777,61 € Vytvorenie internetového portálu pre 
džudistov 

Podporte vznik knihy 
Rok bez divákov 

Združenie priateľov 
Denníka N 

 5 545,00 €  5 223,16 € Podpora vydania knihy o kultúre počas 
pandémie Covid-19 

Posledná kvapka krvi – 
originálny román 

Michal Múdry  4 089,00 €  3 778,49 € Podpora vydania románu 

Podporte nahrávanie 
hudobného albumu 
pre deti Toddler Punk 
2 

Monika 
Kompaníková 

 6 025,00 €  5 549,55 € Pomoc s nahrávaním hudobného albumu 
pre deti 

Kniha o sebe, láske, 
odvahe a 
rozhodnutiach. 
Stratená, nájdená. 

Králiková 
Manufacture s.r.o. 

 5 432,00 €  5 006,05 € Podpora vydania knihy slovenskej 
autorky 

Obnovme starú školu 
pre majstra hračiek 
z Kyjatíc 

Kyjatické hračky  27 055,00 €  24 889,29 € Výstavba dielne pre posledného majstra 
kyjatickej hračky na Gemeri 

Chceme zažiť silu tanca 
vol. 2 

Martina Riharová  3 090,00 €  2 842,69 € Podpora realizácie tanečného tábora pre 
deti zo znevýhodneného prostredia 

Rok dobrých správ Monokel, s. r. o.  5 070,00 €  4 669,68 € Podpora vzniku netradične ilustrovanej 
knihy 

Kniha 100 rokov 
Slovenského 
horolezeckého spolku 
JAMES 

Slovenský 
horolezecký spolok 
JAMES 

 17 406,00 €  16 050,80 € Podpora vydania knihy o Slovenskom 
horolezeckom spolku JAMES 

Turistická útulňa v 
starej klinčiarni 

Oblastná organizácia 
cestovného ruchu 
GEMER 

 7 626,00 €  7 045,98 € Rekonštrukcia nevyužívanej budovy 
v obci Mariánska Huta na turistickú 
útulňu 

Príbehy z lúk a mokradí 
– detská kniha o 
ochrane prírody 

Bratislavské 
regionálne 
ochranárske 
združenie 

 7 812,00 €  7 189,95 € Podpora vydania rozprávkovej knihy pre 
deti 

Dve knihy – Kompasy: 
Prvá pomáha podnikať 
a druhá vyjednávať 

David Kálmán  2 076,00 €  1 911,21 € Podpora vydania dvoch kníh 
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PRIDE Košice 2021 – 
Vyfarbime Slovensko 
dúhou 

Saplinq, o. z.  2 479,00 €  2 279,75 € Podpora organizácie festivalu PRIDE 
Košice 

PETRA HUMEŇANSKÁ 
– AMAR – prvý 
autorský album, 
Tancujem bosá 

Petra Humeňanská 
Sedláková 

 3 623,00 €  3 337,25 € Podpora vydania albumu slovenskej 
speváčky Petry Humeňanskej 

Práci česť! 2021 Otvorená Dielňa  6 321,00 €  5 822,97 € Podpora realizácie 13. ročníka 
sochárskeho sympózia Práci česť! 

O malinkom semienku. 
Príbeh dvoch 
súrodencov z jedného 
klásku 

Viera Múdra  4 456,00 €  4 105,04 € Podpora vydania knihy pre deti 

Študentský film – 
Vinco 

Rastislav Kupšo  623,00 €  572,48 € Podpora produkcie študentského 
krátkometrážneho filmu Vinco 

T3 – kultúrny 
prostriedok → Tyršovo 
nábrežie 

UM  4 683,25 €  4 307,18 € Pomoc s prevádzkou kultúrneho centra 
T3  

bod.K7 – nový kultúrny 
priestor v centre Nitry 

Asociácia Divadelná 
Nitra 

 9 754,00 €  8 971,49 € Vybudovanie kultúrneho priestoru 
bod.K7 v Nitre 

Bielokarpatský ovocný 
poklad – 
dokumentárny film 

Jakub Cibík  3 637,00 €  3 361,80 € Podpora produkcie celovečerného 
dokumentárneho filmu o ovocných 
odrodách v Bielych Karpatoch 

NA KOLIESKACH: 
Vzdelávanie pre deti v 
prírode 

SZŠ Jolly 
HOMESCHOOL 

 9 180,00 €  8 446,14 € Vytvorenie ekologického miesta na 
výučbu detí v podobe mobilnej učebne 

Príbeh Havranov z 
Baltimore – 25 rokov 
v NFL 

F&L Creative s.r.o.  1 267,00 €  1 163,45 € Podpora vydania knihy o americkom 
futbale a tíme NFL Baltimore Ravens 

Atlas – Ako je na tom 
svet? 

82 Bøok & Design 
Shõp / 82 s.r.o. 

 3 725,00 €  3 421,50 € Podpora vydania atlasu 

Cesta okolo sveta za 23 
dní – pre každého 

Dušan Urgela  5 142,00 €  4 766,68 € Podpora vydania cestopisnej knihy 

Debutový album 
kapely Family Friend 

Lenka Molnárová  1 024,00 €  940,66 € Podpora vydania debutového albumu 
trnavskej rockovej kapely Family Friend 

Nová kniha 
Banskoštiavnická 
vodohospodárska 
sústava 

OZ Štiavnický tajch  13 346,00 €  12 283,99 € Podpora vydania knihy 
o banskoštiavnickej vodohospodárskej 
sústave 

Vydanie knihy Do Sto 
Slov 

Marek Majzon  4 492,00 €  4 129,07 € Podpora vydania knihy poviedok 

Záchrana nových kníh 
v knižnici 

Ersin Metohajro  1 715,00 €  1 580,15 € Zakúpenie stroja na obaľovanie starých 
kníh do knižnice v Revúcej 

Letná škola tvorby hier 
– podpora 
študentských tímov 

Hemisféra ľavá o. z.  2 125,00 €  1 956,85 € Podpora študentov herného priemyslu 
pri vývoji hier 

SPOLOK DRBLÝCH 
BÁSNIKOV – „The 
KNIŽKA“ 

Štefan Šoltés  1 587,00 €  1 458,17 € Podpora vydania knihy veršov a básní 

CAMPANA FEST 2021 BUBNOVÁ SHOW  2 645,00 €  2 432,82 € Organizácia festivalu Campana Fest 

Rozhľadňa Rákoš na 
Strednom Gemeri 

Rákošská cächa, o. z.  3 760,00 €  3 469,05 € Vybudovanie prvej rozhľadne nad obcou 
Rákoš 

Meštiansky dom – 
nový kultúrny priestor 

Cult Creative  6 585,00 €  6 061,65 € Nákup technického vybavenia do 
kultúrneho priestoru Meštiansky dom v 
Prievidzi 

ČÍM CHCEŠ BYŤ? 
UMELEC? Kniha o 

Klub priateľov 
Kunsthalle 

 3 451,00 €  3 175,71 € Podpora financovania tlače knihy 
o umení v detskom veku 
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detskej tvorbe 
umelcov 

KNIHA: Stretneme sa 
za dúhovým mostom 

Zuzana Rossi  4 570,00 €  4 201,51 € Podpora vydania knihy o zvieratách 

VIŠTUCKÉ LIPKY: 
Zachráňme historickú 
aleju za obcou Vištuk 

Občianske združenie 
Za zelený Vištuk 

 9 117,00 €  8 404,03 € Výsadba stromov v aleji za obcou Vištuk 

35. Hornonitrianske 
folklórne slávnosti 

Martina Richter  1 730,00 €  1 589,82 € Organizácia festivalu počas 35. ročníka 
Hornonitrianskych folklórnych slávností 

Podpor antifašizmus! Povstanie Pokračuje  4 274,00 €  3 928,11 € Podpora realizácie antifašistického 
festivalu Povstanie 

So súhlasom na školy Amnesty 
International 
Slovakia 

 5 701,00 €  5 249,72 € Príprava série stredoškolských 
vzdelávacích aktivít o dôležitosti súhlasu 
pri sexe 

Shaggy a jeho kamaráti 
– naučme deti, že 
handicap je len v hlave 

Marcela Juríčková  1 802,00 €  1 659,29 € Vydanie knihy pre deti 

Obnova lavičiek pri 
kaplnke na hore 
Živčáková 

Pomôž iným 
občianske združenie 

 1 097,00 €  1 012,55 € Rekonštrukcia lavičiek na hore Živčáková 

10 000 pre sliepky Humánny pokrok o.z.  5 093,00 €  4 693,13 € Realizácia kampane na ukončenie 
klietkového chovu na Slovensku 

Životopisný komiks 
MÓRIC BEŇOVSKÝ 

Združenie Mórica 
Beňovského, OZ 

 8 487,00 €  7 840,21 € Tvorba komiksového diela o živote 
Mórica Beňovského 

Zborník: Priatelia 
histórie Novohradu 
2021 

Priatelia histórie 
Novohradu, o. z. 

 5 542,00 €  5 106,17 € Podpora vydania a distribúcie zborníka 

Adoptuj si včielku Ľudovít Vámoš  9 014,00 €  8 302,57 € Vybudovanie včelnice v obci Chvojnica 

Späť k biodiverzite, 
späť ku komunite 

OZ Brána do Narnie  5 315,28 €  4 903,28 € Revitalizácia areálu pri Cirkevnej 
základnej škole Narnia v Petržalke 

AFRIKA – NEZNÁMY 
KONTINENT 

HADART Publishing  5 196,00 €  4 778,11 € Podpora vydania knihy o Afrike 

KNIHA: Memento Mori Klára Jurštáková  2 404,00 €  2 212,04 € Získanie financií na vydanie knihy o téme 
života a smrti 

Podporte vydanie 
dystopickej novely 25 
mg 

Michal Rehák  5 063,00 €  4 653,65 € Podpora vydania knihy o morálnych 
hodnotách modernej spoločnosti 

Kniha „Moc sexu: Sex a 
sexualita v moderných 
dejinách Slovenska“ 

Paradigma Publishing  6 365,00 €  5 850,54 € Pokrytie nákladov na vydanie knihy so 
sexuálnou tematikou 

Kalendár Landart 2022 Jaroslav Beliš  4 170,00 €  3 838,40 € Tlač a distribúcia závesného kalendára na 
rok 2022 

KNIHA: Mamičkine sivé 
oči 

Eliška Tamaškovičová  2 772,00 €  2 562,57 € Podpora vydania knihy pre deti 

„Lada hľadá R“ – 
logopedická hra pre 
deti od 4 rokov 

TERRAIN s.r.o  1 618,00 €  1 491,76 € Podpora vydania logopedickej hry pre 
deti 

Študovňa pre všetkých Občianske združenie 
Ó Turá 

 1 412,00 €  1 295,73 € Nákup vybavenia do študovne v Starej 
Turej 

Svet podľa Gabriela Waldemar Švábenský  3 515,00 €  3 240,40 € Pomoc s organizáciou a prenájmom 
priestorov v rámci 3. ročníka festivalu 
transrodovej kultúry 

Dajme deťom kompas 
pre spokojný život 

Lenka Svoradová  3 247,32 €  2 989,18 € Podpora programu rozvoja sociálnej 
a emocionálnej gramotnosti na školách 

Monografia Svetlany 
Fialovej 

BIIIF  4 088,00 €  3 761,97 € Podpora vydania monografie vizuálnej 
umelkyne Svetlany Fialovej 

BÚDA – Ekologické 
komunitné centrum 

OZ MYesto  8 214,00 €  7 551,46 € Rekonštrukcia objektu bývalej 
zmrzlinárne v Žiari nad Hronom 
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#živéslovo_2022 
Evanjelium na každý 
deň, ktoré dáva život 

BenePace, o. z.  6 562,00 €  6 048,07 € Podpora vydania knihy s kresťanskou 
tematikou 

Zbyňo Džadoň – prvý 
sólový autorský album 
s názvom L/50/ 

Zbynek Džadoň  3 351,00 €  3 087,24 € Pokrytie nákladov na nahrávanie a tlač 
obalu albumu L/50/ 

Liptovské stromoradia Občianske združenie 
TATRY 

 5 515,00 €  5 094,03 € Výsadba stromov na Liptove 

Audioknihy Volanie 
divočiny a Walden 
alebo Život v lese 

Richard Petro  3 126,00 €  2 876,21 € Podpora vydania dvoch audiokníh 

Ozdínska zelená terra therapeutica  4 004,00 €  3 698,59 € Podpora vydania knihy o akademickej 
maliarke a sochárke Jaroslave Fabrici 

Vydanie knihy: 
FUNtastický klavír – 
skladby s ilustráciami 

Norbert Daniš  5 541,00 €  5 102,44 € Podpora vydania knihy o klavírnom 
umení 

Revitalizácia 
židovského cintorína 
vo Vinodole 

Zoulus  3 695,00 €  3 406,68 € Revitalizácia židovského cintorína vo 
Vinodole 

Jedlý hmyz ako 
udržateľná potravina 

Quintos, s.r.o.  94,00 €  87,01 € Realizácia ochutnávok jedlého hmyzu 
v obchodných reťazcoch 

Slovenský debut 
románu: Biela ako 
mlieko, červená ako 
krv 

Buď uchvátený 
knihou, o. z. 

 2 895,00 €  2 667,54 € Podpora vydania debutového románu 
talianskeho spisovateľa Alessandra 
D'Aveniu v slovenskom preklade 

Teplo pre stretnutia 
v mlyne 

Jela Maliariková  4 588,00 €  4 234,02 € Zakúpenie vykurovacích klimatizačných 
jednotiek do mlynu v Trenčíne 

// ZÁKON LÁSKY : 
DOSTAŇME FILM O 
QUEER 
MANŽELSTVÁCH DO 
KÍN 

FILM EXPANDED 
Distribution 
Company s.r.o. 

 1 500,00 €  1 378,02 € Podpora uvedenia filmu o manželstvách 
rovnakého pohlavia do kín 

Aj slovenská fantastika 
môže byť svetová! 

Artis Omnis, s.r.o.  5 100,00 €  4 692,29 € Podpora vydania fantasy kníh od 
slovenských autorov 

MACKO UŠKO – hrdina 
z večerníčka s vôňou 
knihy 

Vydavateľstvo Slová  35 698,90 €  32 872,04 € Podpora vydania knihy pre deti 

KNIHA: ZAHRAJ TO 
ZNOVA 

ICONUS s.r.o.  4 525,00 €  4 161,97 € Podpora vydania knihy 

Zachráňme kaštieľ 
Jablonica spolu 

Útulný domov  5 659,00 €  5 354,79 € Záchrana národnej kultúrnej pamiatky, 
Kaštieľa Jablonica 

Kto vlastní Slovensko? Transparency 
International 
Slovensko 

 7 291,02 €  7 044,13 € Podpora portálu KtoVlastni.sk 

DIÁR DEAL WITH 
NATURE 2022 

Romana Elischerová  7 550,00 €  7 306,44 € Podpora vydania diára s ekologickou 
tematikou 

Detská knižka: Félixove 
vesmírne 
dobrodružstvá 

Martin Birner  3 262,00 €  3 183,22 € Podpora vydania knihy pre deti 

Enviráčik – 
environmentálny 
časopis pre deti 

DAXE, s. r. o.  3 370,00 €  3 175,67 € Podpora tlače časopisu pre deti na 
recyklovaný papier 

Malofatranský Kľak: 
Sledujte premenu 
krajiny cez 4 ročné 
obdobia 

Jozef Dovičin  1 507,00 €  1 424,38 € Podpora dokončenia filmu o vrchu Kľak 
v Malej Fatre 



Strana 21 z 60 

Rozprávková krajina 
pre všetkých: šťastné 
konce pre všetky deti 

Drama Queer  6 487,00 €  6 236,44 € Podpora vydania slovenského prekladu 
knihy o problémoch menšín 

Andersenove 
rozprávky už aj v 
rusínčine! 

molodŷ.Rusynŷ  5 220,00 €  4 963,01 € Podpora vydania rozprávok Hansa 
Christiana Andersena v rusínskom 
preklade 

Kniha pre deti O vlkovi 
bez vane 

Radovan Sensel  2 878,00 €  2 772,63 € Podpora vydania knihy pre deti 

ActNOW Slovakia – 
Fotovoltaické panely 
pre ZŠ Drotárska 

Fond UŠKO n. f.  1 100,00 €  1 025,98 € Predčasné splatenie úveru za inštaláciu 
fotovoltaických panelov v škole pre deti a 
žiakov so sluchovým postihnutím 

Kniha: V OBJATÍ 
ŽIVOTA – Harmonizuj 
telo a dušu 
ESENCIÁLNYMI OLEJMI 

Miriam Pitoniaková  5 580,00 €  5 290,67 € Podpora vydania knihy o alternatívnej 
medicíne 

Gombaszögi pálos 
monostor felújítása/ 
Obnova pavlínskeho 
kláštora 

Sine Metu Polgári 
Társulás/OZ Sine 
Metu 

 9 656,00 €  9 147,84 € Obnova pavlínskeho kláštora v 
Gombaseku 

FRANTIŠKÁNSKY 
KLÁŠTOR ZNOVU 
OŽÍVA! 

Rímskokatolícka 
cirkev Biskupstvo 
Banská Bystrica 

 2 680,00 €  2 627,22 € Realizácia projektovej dokumentácie 
a stavebných úprav františkánskeho 
kláštora v Kremnici 

Železnica v malom ako 
živá 

Obec Halič  4 744,00 €  4 709,39 € Tvorba modelovej železnice 

Vyfarbi sa – dúhový 
diár 2022 

Saplinq, o. z.  4 796,00 €  4 583,60 € Podpora vydania diára na rok 2022 
s tematikou LGBT+ 

Poďme objavovať 
zimné Slovensko – 
Veľká obrázková kniha 

Meda Studio  5 108,00 €  4 869,12 € Podpora produkcie knihy pre deti 

Dve nové knihy: 
Zachránime planétu? A 
mali by sme jesť 
vegánsky? 

Živávlna (Egreš, o. z.)  5 222,00 €  4 924,67 € Podpora vydania dvoch kníh o klimatickej 
zmene 

Nová kniha fotografa 
Tomáša Hulíka: 
Odvrátená strana 
Slovenska 

Daniel Kollár  7 062,00 €  6 734,96 € Podpora vydania knihy fotografií  

Kniha Úžasná Brazília, 
cestovateľské 
reportáže 

Zdenko Somorovský  3 378,00 €  3 252,09 € Podpora vydania knihy o Brazílii 

Kniha MEDICÍNA 
VÝŽIVY 

CENTRUM VÝŽIVY 
s.r.o. 

 12 605,00 €  11 960,99 € Podpora vydania knihy o výžive a 
životospráve 

Spoločenská hra – Boj 
o Veľkú Moravu 

Daniel Kollár  7 082,00 €  6 748,81 € Podpora vydania spoločenskej hry 

Kniha EURÓPA V 
KOCKE – užitočný 
sprievodca od mladých 
pre mladých 

Marco Németh  5 569,00 €  5 388,94 € Podpora vydania publikácie o Európskej 
únii 

Algoritmus filtrovanej 
kávy – Need for 
Espresso: 
Underground 

Adrián Kriššák  4 512,00 €  4 238,37 € Podpora vydania knihy o káve 

Pomôžte nám vydať 
prvú slovenskú 
učebnicu 
crowdfundingu 

Nadácia centra pre 
filantropiu 

 13 862,00 €  15 265,00 € Podpora vydania učebnice 
crowdfundingu 

Planéta Zem sa 
usmieva 3 

Smiling Planet s.r.o.  3 909,00 €  3 730,78 € Podpora vydania 3. dielu knihy Planéta 
Zem sa usmieva 
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Kalendár, ktorý 
pomáha 

OZ Downov syndróm  1 683,00 €  1 587,61 € Podpora vydania kalendára s tematikou 
Downovho syndrómu a jeho distribúcia 
do lekárskych ambulancií 

OKNO AKO DAR Občianske združenie 
Horúci tím 

 15 332,00 €  14 820,59 € Výmena okien v Krajskom centre rómskej 
misie na Sigorde pri Prešove 

Nová kniha od INESS – 
Dedičstvo koronakrízy 

INESS  5 000,00 €  4 747,54 € Podpora vydania knihy o pandémii Covid-
19 

V neistej bitke – 
vydanie klasiky Johna 
Steinbecka 

František Malík  3 626,00 €  3 517,39 € Vydanie slovenského prekladu knihy 
V neistej bitke od autora Johna 
Steinbecka 

CHVÁLA 
ZBERATEĽSTVU: 
Klenoty múzea v 
Banskej Štiavnici 

Slovenské banské 
múzeum 

 8 135,00 €  7 833,17 € Vydanie pôvodnej publikácie o zbierkach 
múzea v Banskej Štiavnici 

Brloh túlavých Vydier VYDRA – Vidiecka 
rozvojová aktivita 

 11 358,99 €  10 947,32 € Príprava projektu na získanie povolení 
pre výstavbu dobrovoľníckeho centra 
v Čiernom Balogu 

Kód 2020 – Vydanie 
autentickej knihy 

Daniela Tichá  3 066,00 €  2 850,39 € Podpora vydania knihy o skutočnom 
príbehu jej autorky 

Vzácny priestor Lucia Gašparovičová  7 311,00 €  6 911,37 € Obnova umeleckého priestoru na 
Grösslingovej ulici v Bratislave 

POHRONIE – 
Panoráma ľudovej 
piesňovej a hudobnej 
kultúry 

Feeling, spol. s r. o.  5 399,00 €  5 332,28 € Podpora vydania hudobného albumu 
Pohronie 

LISTY HANE – 
originálna vzťahová 
príručka pre ženy 

Michala Koniarová  4 207,00 €  4 001,20 € Podpora vydania knihy o vzťahoch 

Kniha – Blší trh v 
kráľovstve Tatambo 

Eva Atangana  1 860,00 €  1 794,33 € Podpora vydania knihy 

Kniha pre deti: KTO SÚ 
ĽUDIA? Abecedník pre 
návštevy z vesmíru 

Zuzana Belková  6 379,00 €  6 017,88 € Podpora vydania náučnej knihy pre deti 
 

Podržme spoločne 
Klub Za Rampami v 
Novom Meste nad 
Váhom 

Next Art s.r.o.  7 120,00 €  6 684,14 € Záchrana kultúrneho priestoru Za 
Rampami v Novom Meste nad Váhom 

Samyzdat: Nostalgie — 
nové ruské poviedky 

Literárna bašta  2 255,00 €  2 193,63 € Podpora vydania knihy ruských poviedok 

Horor KRIAKY 
inšpirovaný dielami 
Stephena Kinga a H. P. 
Lovecrafta 

Lukáš Polák  1 709,00 €  1 687,53 € Podpora vydania knihy hororového žánru 

ŽIVOT AKO MARATÓN Branislav Koniar  4 074,00 €  3 927,96 € Podpora vydania knihy o zákulisí 
Medzinárodného maratónu mieru 

Pomôžte nám vydať 
vzdelávacie PEXESO 
ZDRAVÉHO DÝCHANIA 
A ZDRAVIA 

Martina Penxová  2 520,00 €  2 478,86 € Podpora vydania výukového pexesa 
o téme zdravého dýchania 

Neznáme svety 
slovenského 
nadrealizmu 

Dušan Teplan  2 286,00 €  2 216,31 € Vydanie knihy obsahujúcej listy autorov 
slovenského nadrealizmu 

Hudobný album Jany 
Zubajovej 

Lukáš Zubaj  11 083,00 €  10 455,61 € Vydanie albumu piesňovej tvorby Jany 
Zubajovej 

Komiks Dospej 
Matere! 

Zuzana Bendíková  5 984,00 €  5 725,74 € Podpora vydania komiksu o vzťahoch 
a sexuálnej výchove 

Podporte prosím 
vydanie dobrodružnej 

Paramo s.r.o.  4 723,00 €  4 663,82 € Podpora vydania knihy o krajinách Kuba, 
Nepál, Guatemala, Mexiko a Indonézia 
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knihy ÚSMEVNÉ 
POCITOPISY 

Viac/menej ne/vážne 4 OZ Krásny Spiš  2 634,00 €  2 512,61 € Podpora vydania obrazovej učebnice 

The Cocktail Balance – 
kniha, ktorá posunie 
hranice kreativity 

Stanislav Harciník  12 651,00 €  12 171,55 € Podpora vydania knihy o barmanstve 

Postpandemická 
pedagogika – nové 
pravidlá vzdelávania 

Henrieta Holúbeková  5 003,00 €  4 784,62 € Podpora vydania knihy o tínedžeroch 

Debutový album 
kapely d# pipl araund 
– 031 

Well Played o. z.  1 776,00 €  1 703,39 € Vydanie hudobného albumu 

Prešporský kalendár 
2022 

Občianske združenie 
Bratislavské rožky 

 3 767,00 €  3 684,32 € Vydanie kalendára s historickými 
fotografiami Bratislavy 

Druhé CD Pátra Jána: 
Hríbik spieva so 
Slniečkom 

KALAZANS – 
Združenie detí 
a mládeže 

 6 531,00 €  6 460,42 € Podpora vydania hudobného CD 

Hudobný album New 
Beginning worship 

Andrea Hodvan  5 125,00 €  4 779,89 € Podpora vydania hudobného albumu 

Výstavba dažďovej 
záhrady na ZŠ 
Biskupická 21 

Andrej Hrmo  813,00 €  772,10 € Výstavba záhrady na základnej škole 
v Podunajských Biskupiciach 

Rekonštrukcia 
Multifunkčného 
športoviska 

Telovýchovná 
jednota Malinovo 

 3 030,00 €  2 829,77 € Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v 
Malinove 

Klub rozkoše: Tipy a 
triky pre kvalitný 
sexuálny život 

82 Bøok & Design 
Shõp/82 s.r.o. 

 23 204,00 €  21 722,45 € Podpora vydania slovenského prekladu 
knihy o sexe 

CD Kristína Živena a 
kapela Kolo Roka – 
Obradné Liečivé Piesne 

Kristína Andrášová 
Dubajová 

 8 462,00 €  8 150,14 € Podpora vydania hudobného albumu 

KLUBOVŇA Turiec pre 
deti 

Turiec pre deti  2 604,00 €  2 435,16 € Rekonštrukcia priestorov detskej 
klubovne v Turci 

69 sekúnd – zábavná 
kartová hra o sexe 

michellegraphy s.r.o. 13 257,00 €  12 428,63 € Podpora vývoja a vydania spoločenskej 
hry 

„SME ALIIS, SME INÍ“ 
... buďte prosím Aliis 
s nami 

Allis, n. o.  15 382,00 €  15 190,49 € Pomoc prevádzkou denného stacionára 
pre ľudí s mentálnym postihnutím 

Audiovizuálna technika 
pre Galériu Jozefa 
Kollára 

Slovenské banské 
múzeum 

 4 606,00 €  4 359,42 € Nákup techniky do Galérie Jozefa Kollára 
v Banskej Štiavnici 

LITERÁRNY ČASOPIS 
ROZUM 

Iris Kopcsayová  3 284,00 €  3 158,09 € Podpora vydania literárneho časopisu 

Podporte vznik 
magazínu najmladšej 
kultúry a umenia 
stARTs. 

Olívia Ondreičková  3 064,00 €  2 991,56 € Podpora vzniku nového magazínu pre 
mladých talentovaných ľudí 

Oteckovia, mamičky, 
deti, psy a mačičky 

Literárna bašta  2 247,00 €  2 151,23 € Podpora vydania veršovaného leporela 
pre deti 

Názor na mesto aj 
knižne 

Kultur-A, o. z.  1 070,00 €  1 039,06 € Podpora vydania katalógu o výstave 
Názor na mesto 

Thank You, Marta Dominik Schmidt  515,00 €  495,83 € Financovanie produkcie 
krátkometrážneho študentského filmu 
o živote baleríny Marty Gonzales 

Vysneženie lyžiarských 
zjazdoviek na Opalisku 

TATRA-THERM SK 
s.r.o. 

 5 680,00 €  5 622,94 € Zasneženie lyžiarskych zjazdoviek 
v stredisku Opalisko 

Mareena café: chuťou 
k porozumeniu 

Mareena  8 676,00 €  8 283,70 € Podpora rozvoja sociálnej pop-up 
kaviarne Mareena 
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Podporte vydanie 
edície Malé VEĽKÉ 
dejiny Milana Šimečku 

Nadácia Milana 
Šimečku 

 8 292,00 €  7 937,98 € Podpora vydania knižnej edície 
o Milanovi Šimečkovi 

Vydanie a tlač 
knižného dokumentu 
„Rodostrom 
BEVILA(C)QUA“ 

Peter Bevilaqua  2 387,00 €  2 254,82 € Podpora vydania knižného dokumentu 
o rode Bevilaqua 

Krmivo pre voľne 
žijúce vtáctvo v 
Košiciach v Starom 
meste 

Katarína Vilhanová  600,00 €  563,90 € Nákup krmiva pre vtáctvo v parkoch v 
Košiciach 

UMEANO Alexandra Matiszová  5 100,22 €  4 859,12 € Vytvorenie priestoru pre umelcov 
v Liptovskom Mikuláši 

Obnovenie busty T. G. 
Masaryka v Základnej 
škole v Ľubietovej 

Dušan Kordík  4 281,00 €  4 052,44 € Zakúpenie a inštalácia novej bronzovej 
busty T. G. Masaryka 

CD – Naked Alexandry 
Kešeľovej a Petra 
Tomka 

Alexandra Kešeľová  1 814,00 €  1 725,47 € Podpora vydania hudobného albumu 

Čo tak dopriať deťom 
pohyb a voľnú hru v 
prírode? 

nomad.um  4 300,00 €  4 158,95 € Vybudovanie priestoru pre deti z lesného 
klubu Bystruška  

Hudobný dvojalbum 
projektu Korene 

Michigan Creative 
Factory s.r.o. 

 6 454,00 €  6 279,35 € Podpora vydania hudobného dvojalbumu 
s folklórnou tematikou 

Ukupunktúra: 
Nahrávka nového 
albumu 

Stano Marosz  3 177,00 €  3 068,14 € Podpora nahrávania 2. albumu kapely 
Ukupunktúra 

Investigatívna relácia 
Cez čiaru 

Nadácia Zastavme 
korupciu 

 10 171,99 €  9 936,74 € Podpora vydania nových dielov 
investigatívnej relácie Cez čiaru 

Braillík – edukatívna 
hračka pre nevidiace 
deti 

Engraving, s.r.o.  7 950,00 €  7 739,57 € Výroba a distribúcia edukatívnej hračky 
pre deti so zrakovým postihnutím 

Záchrana dreveného 
stropu v Rómerovom 
dome 

Národný Trust n. o.  8 494,00 €  8 316,86 € Reštaurovanie historického stropu 
v Rómerovom dome v Bratislave 

Pomôžte študentom 
postaviť AMATÉRSKU 
RAKETU 

Hugo Toscher  2 908,00 €  2 865,91 € Podpora tvorby amatérskej rakety 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: rozvoj darcovstva, 
filantropie, charity, dobrovoľníctva, občianskeho aktivizmu; rozvoj a ochrana duchovných hodnôt; realizácia a 
ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov; ochrana a tvorba životného prostredia; zachovanie 
prírodných a kultúrnych hodnôt; ochrana a podpora zdravia a vzdelávania; rozvoj a podpora telovýchovy; 
podpora sociálnej pomoci. 
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VII. Vecné dary 
Nadácia Centra pre filantropiu poskytla v roku 2021 tri typy vecných darov: 
 

1. 75 kusov notebookov s príslušenstvom pre základné a stredné školy v rámci projektu „Podpora 
dištančného vzdelávania“, vecný dar v hodnote: 40 367,05 €, 

2. 75 kusov dátových SIM pre Základné školy v rámci projektu „Podpora dištančného vzdelávania“, vecný 
dar v hodnote 6 156,00 €, 

3. Odmeny pre podporovateľov v rámci kampane „Pomôžte nám vydať prvú slovenskú učebnicu 
crowdfundingu“, vecné dary v hodnote 960,00 €. 
 
 

1. V rámci projektu „Podpora dištančného vzdelávania“ sme poskytli vecný dar 20 základným a stredným 
školám 75 kusov notebookov s príslušenstvom v hodnote: 40 367,05 € a  

2. 75 kusov dátových SIM, v hodnote 6 156,00 €. 
 
V rámci spolupráce medzi spoločnosťou Siemens, s.r.o. a Nadáciou Volkswagen Slovakia bola dohoda spoločne 
zabezpečiť projekt „Podpora dištančného vzdelávania“. Projekt podporila aj spoločnosť SkyToll, a. s. 
 
Cieľom tohto projektu bolo poskytnúť technické prostriedky potrebné na zvládnutie prechodu vzdelávania 
do online prostredia počas mimoriadnej pandemickej situácie vybraným školám a ich žiakom. Zakúpením 150 
kusov notebookov u spoločnosti Slovak Telekom podporili žiakov a žiačky zo sociálne znevýhodneného 
prostredia alebo v hmotnej núdzi, či z menej podnetného prostredia na Slovensku, aby mali počas pandémie 
prístup k distančnému vzdelávaniu. 
 
Predmetom spolupráce bola dohoda o spoločnom postupe pri poskytnutí finančných prostriedkov – daru – na 
zakúpenie 150 kusov notebookov a 150 ks SIM kariet. Spoločnosť Siemens s.r.o. v spolupráci s Nadáciou Centra 
pre filantropiu darovalo 20 školám a vybraným žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia 75 kusov 
notebookov a 75 kusov SIM kariet, v zriaďovateľskej pôsobnosti miest Nitry, Žiliny a Popradu.  
Nadácia Volkswagen v spolupráci Teach for Slovakia poskytla 75 notebookov a SIM kariet školám v 
zriaďovateľskej pôsobnosti miest Košice, Trnava a Bratislava.  
 
Týmto spôsobom sme podporili sociálne znevýhodnené rodiny na Slovensku, aby sa ich deti mohli plnohodnotne 
dištančne vzdelávať z pohodlia domova. Každý jeden notebook bol vybavený mobilným internetom, ktorý mali 
predplatený na nasledujúce obdobie 12 mesiacov. Vybrané rodiny, ktoré potrebovali takúto pomoc, si aj napriek 
nedostatočnému materiálnemu vybaveniu svedomito plnia svoje školské povinnosti. V mnohých prípadoch išlo 
o rodiny, kde je žena samoživiteľkou a poväčšine je v rodine viacero školopovinných detí.  
 
Zoznam obdarovaných škôl vecným darom: 
 

P.č. Názov školy Počet kusov 

1 Základná škola Cabajská 2, Nitra 3 

2 Základná škola Fatranská 14, Nitra 2 

3 Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra  3 

4 Základná škola, Na Hôrke 30, Nitra  4 

5 Základná škola, Ščasného 22, Nitra  6 

6 Základná škola Škultétyho ul. 5 

7 Základná škola, Tulipánová 1, Nitra 2 

8 Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad 4 

9 Základná škola s materskou školou Vagonárska 1600/4, Poprad-Spišská Sobota  2 

10 Spojená škola, Letná, Poprad 3 

11 Základná škola Dostojevského, Poprad 8 

12 Základná škola, Koperníkova, Poprad 5 

13 Základná škola Jarná, Poprad 8 
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14 Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad 4 

15 Stredná odborná škola technická 1 

16 Základná škola Jarná 20, Žilina  3 

17 Základná škola V. Javorku 32, Žilina 4 

18 Základná škola s materskou školou, Brodňanská 110/17, Žilina 2 

19 Základná škola s materskou školou Gaštanová, Žilina 3 

20 Základná škola s materskou školou Ul. Sv. Gorazda, Žilina 3    
 
 

3. Odmeny pre podporovateľov v rámci kampane „Pomôžte nám vydať prvú slovenskú učebnicu 
crowdfundingu“, vecné dary v hodnote 960,00 € 

 
Vďaka zaujímavým odmenám sme sa snažili zvýšiť motiváciu ľudí k tomu, aby našu kampaň: Pomôžte nám 
vydať prvú slovenskú učebnicu crowdfundingu finančne podporili. Odmeny boli tematicky prepojené 
s kampaňou. Tieto odmeny boli Nadácii Centra pre filantropiu poskytnuté formou vecných darov. 
Jednalo sa o tieto odmeny, uvádzame ich aj s popisom, ktorý sme pri kampani uverejňovali: 
 

a) Maľba od Dominiky Žákovej, Výška príspevku: 300 € 
Ak máte radi umenie, tak toto je niečo pre vás. Krásny obraz Nocturne I. nám do odmien venovala talentovaná 
maliarka Dominika Žáková. Túto odmenu máme iba jednu. Obraz má rozmery 50x50 cm a je maľovaný 
akrylovými farbami na plátno. 
 

b) Poukážka na absyntovky v hodnote 300 €, Výška príspevku: 30 € v počte 10 kusov 
Ďakujeme vydavateľstvu Absynt, ktoré pre vás do kampane venovalo poukážky na nákup kníh z ich eshopu. 
Poponáhľajte sa, počet je limitovaný na 10 kusov! 
 

c) Tri balíky kníh v celkovej výške príspevku: 360 € 

• Balík kníh pre labužníkov, Výška príspevku: 45 €/ kus 
Vyberte si kuchárske knihy, ktoré potešia oči aj žalúdok. Knihy Jeme zdravo a Slovegán vyšli vďaka 
podpore, ktorú získali cez StartLab, a my sa veľmi tešíme, že si ich teraz môžete vybrať ako 
odmeny. Dobrú chuť! 

• Balík knižiek od Iryny Zelyk, Výška príspevku: 28 € 
Vyberte si tri neobyčajné príbehy, ktoré otvárajú deťom srdcia a učia ich o rôznych pocitoch, ktoré 
prežívajú. Detské knižky od autorky Iryny Zelyk vyšli vďaka kampaniam na StartLabe a my jej 
srdečne ďakujeme za tento dar pre našu kampaň. 

• Balík knižiek Gréta & Ako prežiť rodičovstvo, Výška príspevku: 27 € 
Dve z mnohých knižiek na StartLabe, ktoré v kampaniach získali veľkú podporu verejnosti. Jedna 
zabaví ratolesti a priučí ich čosi o ekológii a druhá pohladí dušu rodičom. Ďakujeme autorkám za 
ich poskytnutie do kampane. 
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VIII. Prehľad o nadačných fondoch 
Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov. 
 

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

 
 

1. Nadačný fond Slovanet pri Nadácii Centra pre filantropiu 
 
Činnosť Nadačného fondu Slovanet pokračovala aj v roku 2021, v rámci svojich filantropických aktivít sa fond 
venoval podpore zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov. Spoločnosť Slovanet už dlhoročne podporuje 
neziskové organizácie, ako aj individuálnych žiadateľov a rodiny, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v zložitej 
sociálnej a zdravotnej situácii. Nadačný fond Slovanet vznikol 18. 2. 2015. Cieľom Nadačného fondu Slovanet je 
naďalej pokračovať a rozširovať aktivity v tejto oblasti.  
 
V roku 2021 sme poskytli: 

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

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

C. Podporu ľudí so zdravotným postihnutím 
 

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

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

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

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

P.č. 
Podporená 
organizácia 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

 Výška 
podpore-
nej sumy 

Anotácia k podporenému projektu 

1 PLAMIENOK, n. o. 
Stretnutie 
smútiacich rodín 

3 600 €  

Plamienok je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej 
paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a 
terapie pre deti a ich rodiny. Bezplatne poskytuje vážne, 
nevyliečiteľne chorým a deťom domácu paliatívnu liečbu a 
starostlivosť. Deti navštevujú doma v okruhu 2 hodín jazdy od 
Bratislavy. Od roku 2011 v Centre pomoci smútiacim deťom a 
rodinám bezplatne poskytuje psychologickú, terapeutickú a 
poradenskú pomoc smútiacim deťom a ich blízkym, ako aj dospelým 
po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z 
celého Slovenska. Plamienok každoročne organizuje víkendové 
stretnutia pre rodiny s deťmi, ktoré stratili blízkeho, a pre rodiny, 
ktoré stratili dieťa. 
Príspevok využili na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 
organizáciou tohto víkendové stretnutia (ubytovanie, strava pre 
účastníkov). Je to víkend, keď si môžu rodiny konečne vydýchnuť a 
načerpať nové sily. Víkend, počas ktorého sa z rodín, ktoré na 
začiatku spájala možno len bolesť zo straty, stáva blízka komunita 
dospelých a detí, ktoré zažili síce veľa smutného, ale vedia sa 
navzájom pochopiť, potešiť, povzbudiť a inšpirovať. Nachádzajú 
pochopenie, spolupatričnosť. 

2 
SVETIELKO 
POMOCI n. o. 

Ochrana zdravia 
pred Covidom-19 

1 200 €  

Organizácia Svetielko pomoci pomáha deťom s onkologickými 
chorobami a ich rodinám počas liečby dieťaťa v nemocnici, po liečbe. 
Dlhodobo pomáha rodinám, kde je dieťa v terminálnom štádiu, 
alebo rodinám, kde zomrelo dieťa v dôsledku onkologického 
ochorenia. Bezplatne poskytuje služby sprevádzania rodín, 
prepravnú službu, ubytovanie pre rodičov v náhradnom domove Ligy 
proti rakovine v Košiciach, domácu hospicovú starostlivosť, pomoc 
psychológa, sociálneho pracovníka, materiálnu a finančnú pomoc. 
Pravidelne podporuje Detské onkologické oddelenie a ARO kliniku v 
Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach kúpou prístrojov, 
zdravotníckeho materiálu a iných potrebných vecí. 
V dôsledku pandémie spôsobenej vírusom Covid-19 sa organizácia 
ocitla v novej situácii a museli hľadať nové riešenia na dovtedy 
neznáme situácie v záujme detských onkologických pacientov. 
Zámerom projektu bolo pomôcť deťom a rodičom, aby sa mohli 
lepšie chrániť pred nákazou covid (respirátory). Kyslíkový 
koncentrátor, zakúpený z projektu, je potrebný pre detský hospic. V 
tejto dobe je dopyt po týchto generátoroch kyslíka vysoký. Cieľom 
projektu bola ochrana zdravia detí s onkologickou diagnózou, ktoré 
si prechádzajú ťažkou a náročnou liečbou. Takisto ochrana detí pri 
poskytovaní domácej hospicovej starostlivosti. 

3 
Svetielko nádeje, 
občianske 
združenie 

Píšem, píšeš, píšeme 1 200 €  

Svetielko nádeje je združenie zamerané na zlepšovanie a 
skvalitňovanie života detí a mladistvých s onkologickým alebo iným 
vážnym ochorením a ich rodín. Víziou organizácie je, aby bola 
všetkým deťom a rodinám na Slovensku poskytnutá najlepšia pomoc 
a podpora, ktorú potrebujú pri zvládaní závažného, najmä 
onkologického ochorenia dieťaťa. Zároveň, aby bola zabezpečená 
potrebná prevencia a včasná diagnostika závažných ochorení detí a 
mladistvých na najvyššej medicínskej úrovni. Svetielko nádeje sa 
usiluje napĺňať túto víziu najmä v súčinnosti s Detskou fakultnou 
nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici a špeciálne s jej detským 
onkologickým oddelením. Svoje služby poskytuje deťom a rodinám 
zo spádovej oblasti nemocnice, teda najmä v oblasti 
Banskobystrického a Žilinského kraja. 
Cieľom projektu bolo zabezpečiť na oddelení dostatok 
kancelárskeho materiálu, najmä pier potrebných k práci, ale aj k 
zaznamenávaniu si dôležitých informácií či písaniu denníkov rodičmi 
a deťmi. Zapisovanie dôležitých informácií z oddelenia je kľúčovou 
formou psychohygieny detí a rodičov. Vedenie denníkov nie je ničím 
výnimočným, pomáha zainteresovaným osobám ľahšie znášať 
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samotné ochorenie a hospitalizáciu, ale aj vracať sa k dôležitým 
udalostiam či údajom. 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora 
zdravia a vzdelávania; poskytovanie sociálnej pomoci. 
 
 

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

Chceme pomáhať vytvárať podmienky pre zviditeľňovanie, prezentáciu a vzdelávanie špecifickej kultúry ľudí so 
zdravotným postihnutím a sociálnym znevýhodnením. Veríme, že týmto spôsobom môžeme posunúť majoritnú 
spoločnosť smerom k rešpektovaniu inakosti, zbavovaniu sa predsudkov a stereotypov voči iným. 
  
Počet podporených projektov: 5 
Vyčlenená suma: 9 300 €  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:  
Ing. Enikö Trupová, Slovanet, a. s. 
Mgr. Zuzana Faith, Slovanet, a. s. 
Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

P.č. 
Podporená 
organizácia 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

 Výška 
podporenej 
sumy 

Anotácia k podporenému projektu 

1 
Nadácia Rozum 
a Cit 

Vzdelávanie detí 
zo 
znevýhodneného 
prostredia 

2 000 € 

Nadácia Rozum a Cit zakúpila vďaka finančnej podpore Nadačného fondu 
Slovanet notebooky, čím sme umožnili jednoduchší prístup k online 
vzdelávaniu v šiestich rodinách. Zo skúseností rodín, s ktorými v 
súčasnosti nadácia aktívne spolupracuje, vieme, že mať dobré technické 
vybavenie je v tejto dobe nevyhnutnosť. Notebooky im veľmi pomohli. Po 
formálnom ukončení projektu notebooky využívajú napríklad na 
dobehnutie zameškaného učiva prostredníctvom pravidelného 
doučovania, prípadne na dištančné vzdelávanie, ak sa trieda ocitne v 
karanténe.  
Finančné prostriedky boli použité na nákup notebookov. 

2 Jaroslav Š. 
Financovanie 
účasti golfových 
súťažiach 

2 000 € 

Jaroslav Šalaváry patrí v súčasnosti medzi najtalentovanejších hráčov 
paragolfu (golf zdravotne postihnutých) ako športu, ktorého počet 
nadšencov z roka na rok rastie. Po vážnej dopravnej nehode, ktorá ho v 
októbri 1999 postihla, má niekoľko zdravotných obmedzení, ktoré ho však 
od športu neodradili, práve naopak. Ako sám hovorí, október 1999 sa stal 
jeho druhým dátumom narodenia. Jaroslav Šalaváry sa v rámci svojej 
bohatej športovej kariéry ako paragolfista počas roku zúčastňuje 
množstva tak domácich, ako aj zahraničných golfových podujatí, kde 
svojimi športovými výkonmi reprezentuje Slovenskú republiku. Od roku 
2012 sa príjemca tvrdou prácou a nadpriemernými športovými výkonmi 
vypracoval natoľko, že dnes je členom tak Slovenskej golfovej asociácie 
hendikepovaných, ako aj EDGA – Európska asociácia hendikepovaných 
golfistov. Jaroslav Šalaváry sa pravidelne zúčastňuje golfových podujatí a 
súťaží, medzi nimi aj niekoľkých prestížnych a medzinárodných turnajov, 
a je výhercom niekoľkých medzinárodných majstrovstiev. V roku 2019 sa 
mu svojím nadpriemerným športovým výkonom podarilo vyhrať v poradí 
tretie otvorené medzinárodné majstrovstvá Česka Czech Disabled Open. 
Rok nato skončil na rovnakom podujatí tretí. Cieľom získania príspevku 
z nadačného fondu je podporiť pravidelné výdavky, s ktorými sa Jaroslav 
Šalaváry v rámci amatérskej športovej kariéry golfistu stretáva. Finančná 
podpora mu umožní rozvíjať svoj talent, preukazovať ho svojím 
športovým nasadením a výkonom a v neposlednom rade vytvárať 
pozitívny obraz a vzorne reprezentovať Slovenskú republiku. 
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3 
Občianske 
združenie 
Milan Štefánik 

Osmidiv 2021 300 € 

Dlho očakávaný deň pre mentálne a zdravotne postihnuté deti sa 
uskutočnil v nedeľu 22. augusta 2021 v amfiteátri v Banskej Štiavnici. Išlo 
o v poradí už 12. ročník benefičného podujatia Osmidiv, ktoré 
zorganizovalo Občianske združenie Milan Štefánik pri ústavoch pre 
mentálne postihnutých. Hlavnou myšlienkou celej akcie bola integrácia 
znevýhodnených ľudí do spoločnosti i odstránenie bariér medzi 
handicapovanými a zdravými. A darovať hudobný zážitok mentálne 
postihnutým deťom, ktoré sa počas roka nemôžu bežne zúčastniť 
takéhoto kultúrneho podujatia.  
Finančné prostriedky boli použité na cestovné náklady. 

4 PRO VIDA Program BUDDY 4 000 € 

Cieľom podporeného projektu je zabezpečiť odborné vedenie pre 5 
koordinátorov dobrovoľníkov v programe Buddy v špecifickej situácii 
ovplyvnenej pandémiou COVID-19. Aktuálne sa každý koordinátor stará 
o 15 – 25 BUDDY dvojíc dobrovoľník – dieťa. V roku 2021 sme pre 
pandémiu COVID-19 zaznamenali viaceré ťažkosti s udržiavaním 
pravidelného kontaktu už zapojených dvojíc + dvojice strávili časť roka 
bez osobného kontaktu. Zapájanie nových dvojíc do programu bolo 
zhustené na jún – október 2021, pričom  následkom delta variantu COVID-
19 pandémie predpokladáme ďalšie obmedzenia kontaktu dvojíc, čo 
zvyšuje náročnosť budovania vzťahu. V období od novembra 2021 sa 
chceme špeciálne zamerať na podporu novovytvorených aj starších 
vzťahov v pretrvávajúcich obmedzených podmienkach. Intervencia 
koordinátorov dobrovoľníkov bude špeciálne a pravidelne supervidovaná 
s ambíciou maximálne podporiť budovanie a udržiavanie vzťahov v 
náročnom období. Veríme, že vďaka tejto sústredenej pozornosti zvýšime 
know-how na dlhodobé sprevádzanie dvojíc v podmienkach náročnejších 
na ich kontakt, pričom budeme vedieť nielen udržiavať existujúce vzťahy, 
ale aj stimulovať deti na ich ceste k samostatnosti. 

5 MAKO SK 
Všetci pre 
jedného, jeden 
pre mnohých 

1 000 € 

Cieľom podporeného projektu bolo pomôcť zaobstarať rehabilitačné a 
kompenzačné pomôcky deťom, ktoré ich potrebujú, ale, bohužiaľ,  
sociálna a ekonomická situácia rodiny im nedovoľuje si tieto pomôcky 
zaobstarať. Aj vďaka finančnej podpore zo strany Nadačného fondu 
Slovanet sa organizácii podarilo zakúpiť testovacie motory, ktoré spolu s 
vozíčkarmi testovali a priniesli im pozitívne výsledky, ale najmä možnosť 
ich zaradenia medzi platené pomôcky prostredníctvom zdravotných 
poisťovní, čo by zlepšilo život stovkám až tisíckam užívateľov.  
Finančné prostriedky boli použité na špeciálne pomôcky pre ľudí 
s postihnutím. 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely; podpora vzdelávania; 
ochrana a podpora zdravia; podpora športu; poskytovanie sociálnej pomoci; zachovanie kultúrnych hodnôt a 
organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti; resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb. 

 
 

C. Podpora ľudí so zdravotným postihnutím 
V rámci tejto podpory sa zameriavame na pomoc pacientom trpiacim detskou mozgovou obrnou a svalovou 
dystrofiou. Cieľom grantového programu je pomoc jednotlivcom so zdravotným postihnutím, diagnostikovanou 
DMO alebo svalovou dystrofiou. 
 
Počet predložených žiadostí: 54 
Počet podporených projektov: 53  
Vyčlenená suma: 15 160 € 
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:  
Ing. Enikö Trupová, Slovanet, a. s. 
Mgr. Zuzana Faith, Slovanet, a. s. 
Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu 
 
V roku 2021 sme v dvoch grantových kolách (13. a 14. kolo) podporili 53 detí a mladých ľudí s postihnutím, 
v sume: 15 160 €. Grantový program na podporu detí a mladých ľudí postihnutých DMO a svalovou dystrofiou 
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mal v roku 2021 dve uzávierky: 28. 2. 2021 a 30. 9. 2021. Po rokoch fungovania sa informácia o podpore NF 
Slovanet medzi rodičmi detí s postihnutím rozšírila, čo sa prejavilo zvýšeným záujmom. 
 
Chceme prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu detí a ľudí s postihnutím, poskytovaním podpory: 

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

 
Osem žiadostí bolo určených na nákup zdravotníckych pomôcok: špeciálny kočiar Stingray, zdvíhacie zariadenie 
stropný zdvihák HUMAN CARE, detský rehabilitačný kočík MEWA, tri antidekubitné matrace, polohovateľná 
posteľ, invalidný vozík. 
 
V roku 2021 sme podporili rehabilitácie v týchto rehabilitačných zariadeniach. Najviac rehabilitačných pobytov 
sa uskutočnilo v Centre Mgr. Jarmily Rybárovej v Poprade, v Adeli Medical Center v Piešťanoch a v 
Centre Possibilitas v Piešťanoch. 
Rehabilitačné zariadenia: 

• Rehabilitačné centrum Mgr. Jarmila Rybárová v Poprade 

• Adeli Medical Center, Piešťany 

• Centrum zdravia Possibilitas Piešťany 

• Centrum Liberta n. o. 

• Axis Medical Center Piešťany 

• Centrum Svetielko Trenčín 

• Slovenský červený kríž, Košice 

• Vila Betula Klub o. z. Liptovská Sielnica 

• CEREMINA, n. o., Šúrovce 

• Centrum Svetielko Bratislava 

• Centrum Svetielko, Prešov 

• Centrum Natália Hlohovec 

• Rehabilitačné centrum Harmony, Bratislava 

• R1 Centrum intenzívnej terapie Banská Bystrica 

• Centrum Progres Michalovce 

• Tetis Dunajská Lužná 

• Rehabilitačné centrum Adora deťom, o. z. Trenčín 

• Špecializovaný liečebný ústav Kováčová Marína 

• HENDI CENTRUM s.r.o., Piešťany, SR 

• Oxymedic Rimavská Sobota 

• Delfinoterapia Ukrajina 

• CANIS Centrum K-7 Žilina 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:  
 

P.č. 
Podporená 
fyzická osoba 

Pre koho bola 
podpora určená 

Výška 
podporenej 
sumy 

Anotácia k podporenému projektu 

1 Dominika D. Sofia Š. 300,00 € 

Finančný príspevok bol určený pre dcérku žiadateľky Sofiu, ktorá má 
detskú mozgovú obrnu. Financie boli použité na rehabilitačný pobyt v 
Centre Liberta v Košiciach. Rehabilitácie veľmi pomohli k zlepšeniu jej 
zdravotného stavu. Cieľom je dosiahnuť, aby mohla Sofia stále 
napredovať a raz chodiť sama za pomoci chodítka.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitácie. 

2 Iveta K. Martin K. 300,00 € 

Pomoc žiadala pani Iveta pre svojho syna Martina na rehabilitácie. 
Martin má 19 rokov, trpí detskou mozgovou obrnou, kvadruspastickou 
formou. Sám nesedí, nechodí, povie zopár slov, veľa veciam rozumie. 
Matka s ním cvičí odmalička. Finančný príspevok bol použitý na 
rehabilitácie v R1 centre v Banskej Bystrici, kde to Martin pozná a je 
tam vždy spokojný. Toto centrum navštevujú 2-3 krát do roka, podľa 
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finančných možností. Martin absolvoval intenzívny program 
Therasuit.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitácie. 

3 Jaroslava Ď. Emma Ď. 300,00 € 

O pomoc žiadala pani Jaroslava pre dcérku Emmu na podporu 
rehabilitácie, ktorá́ bola realizovaná v termíne 11. – 18. 6. 2021 v 
Centrum Svetielko Trenčín (centrum Adora deťom o. z. Trenčín bola z 
dôvodu pandémie dlhodobo zatvorená a hrozilo, že bude celkom 
zatvorené, preto absolvovali rehabilitačný ́pobyt v Centre Svetielko a 
u fyzioterapeutky, ktorá́ Emmku pozná a cvičila s ňou v centre Adora 
deťom). Rehabilitácia bola zameraná na nácvik samostatného stoja pri 
absolvovaní Therasuit tréningu, nácvik koordinácie. Prínosom je 
zvýšenie vnímavosti dieťaťa, zlepšenie koordinácie tela, istota v 
pohyboch a celkové zlepšenie motoriky nôh a rúk. 

4 Janka Ž. Damián Ž. 300,00 € 

Finančná́ pomoc bola použitá na rehabilitačný ́ program pre syna 
žiadateľky Damiána. Išlo o rehabilitácie po operácii bedrových kĺbov, 
ktoré museli absolvovať ̌každých 6 týždňov, aby dostali späť ̌stratené 
svaly. Po operácii musel ležať 8 týždňov, preto stratil 60 % svalstva. 
Rehabilitácie absolvoval v rehabilitačnom centre Possibilitas Piešťany 
v termíne 18. – 28. 5. 2021. Výsledkom je celkové zlepšenie jeho 
fyzickej kondície, zvýšenie svalovej sily v dolných i horných 
končatinách. 

5 Katarína M. Martin M. 300,00 € 

Martin má od narodenia zdravotné postihnutie, centrálny 
hypotonický syndróm, na podklade kortiko-subkortikálnej atrofie 
mozgu DMO, strednú mentálnu retardáciu. Vďaka príspevku 
absolvoval rehabilitačný pobyt v Centre Possibilitas, program 
Therasuit, v termíne od 6. do 16. 4. 2021. Každodenná terapia 
pozostávala z intenzívneho individuálneho tréningu Therasuit a 
podporných terapeutických metód. Výsledkom je celkové zlepšenie 
zdravotného stavu, svalovej sily a koordinácie. 

6 Lucia K. Adam K. 300,00 € 

Pomoc žiadala pani Lucia pre svojho syna Adamka (8 r.), ktorý 
následkom ťažkého pôrodu a poškodenia trpí dg. DMO, distonická 
forma, emocionálna spasticita, spomalený vývoj reči. Matka žiadala 
finančnú podporu na 2-týždňový rehabilitačný pobyt s ubytovaním v 
Axis Medical Center v Piešťanoch. Adamkovi pobyt výrazne pomohol 
hlavne po fyzickej stránke. Zlepšila sa mu koordinácia tela, stabilita a 
posilnilo svalstvo. Adamkovi sa vďaka pobytu skvalitnil život, či už v 
domácom prostredí, ako aj v škole.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

7 Ivana K. Tomáš K. 300,00 € 

Tomáško je predčasne narodený – diagnostikovali mu detskú mozgovú 
obrnu, momentálne má 2 roky. Navštevuje rôzne rehabilitácie, po 
každom rehabilitačnom pobyte vidí rodina posun vpred a to im dáva 
nádej a silu bojovať ďalej.  
Finančné prostriedky použili na rehabilitáciu v Centre Adeli v 
Piešťanoch v termíne 1. – 5. 3. 2021. 

8 Veronika T. Michaela T. 300,00 € 

Pomoc bola určená́ pre dcérku žiadateľky Michaelu, ktorá ́je ZŤP, 
ležiace dievčatko. Zámerom bolo zamerať sa na pravidelnú́ 
rehabilitáciu, ktorá je pre Mišku dôležitá, na zlepšenie jej 
zdravotného stavu a nadobudnutie nových zručností. Rehabilitačný 
pobyt absolvovali v Terapeutickom canis centre v Žiline pod 
dohľadom tímu fyzioterapeutov a psích pomocníkov.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

9 Dáša K. Richard K. 300,00 € 

Pomoc bola určená pre žiadateľkinho syna Riška, ktorý má detskú 
mozgovú obrnu. Finančný príspevok využili na doplatenie 
rehabilitačného pobytu v centre Axis Medical Center Pieštany v 
termíne 12. – 24.4.2021. Riško vďaka nemu lepšie manipuluje s 
rúčkami, uvoľnili sa mu svaly. Povolili mu stiahnuté kĺby a lepšie vystrie 
nohy. Riško sa na pobyte veľmi rýchlo adaptoval, mal dvojhodinové 
cvičenie, masáže, kryoterapiu, plávanie, biofeedback, logopédiu. 
Všetky z týchto vecí mu zlepšujú jeho zdravotný stav. Zlepšenie vidno 
aj v domácom prostredí, hlavne na uchopovaní predmetov. Vo 
vertikalizátore má pekne vystreté nôžky. Finančné prostriedky boli 
použité na rehabilitačný pobyt. 

10 Veronika G. P. Matthias P. 300,00 € 
Matthiasko sa narodil predčasne v 30. týždni. Prekonal silné krvácanie 
do mozgu. Neurologické vyšetrenia približne v 1. roku života potvrdili 
DMO (detská mozgová obrna). Na odporúčanie neurologičky 
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absolvovali rôzne rehabilitačné pobyty, ktoré mu výrazne pomohli. 
Začal dokonca sám chodiť, sedí, ale vôbec nerozpráva. Rozumie 
všetko, len nič nepovie. V rámci podpory absolvoval Matthiasko v 
apríli 2021 terapiu Therasuit v centre Possibilitas Piešťany, ktorá 
prispela k zlepšeniu jeho zdravotného stavu.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

11 Alena T. Filip T. 300,00 € 

O finančnú pomoc žiadali rodičia Filipka narodeného predčasne ako 
jedného z dvojičiek. Filipko má toho času 4 roky a veľmi túži mať 
šikovné nôžky ako jeho braček dvojička, aby spolu mohli šantiť a 
vystrájať. Rehabilitačný pobyt absolvoval v Centre Liberta v Košiciach, 
kde sa zameriavajú na cvičenie detí, okrem iného aj s Filipovou 
diagnózou DMO. Rehabilitácie boli prínosné v rámci zlepšenia Filipovej 
stability potrebnej k samostatnej chôdzi. Rovnako tak došlo k 
zlepšeniu došľapu na päty v stoji. Boli mu poskytnuté terapie šité na 
mieru, ako napr. NDT Bobath, Therasuit, Giger therapy, senzorická 
terapia, termoterapia.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

12 Milan D. Nikolas D. 300,00 € 

Nikolas má 12 rokov a diagnózu DMO – detská mozgová obrna. Jeho 
otec – žiadateľ pán Milan je so synom na opatrovateľskom, preto 
potrebuje finančnú pomoc, aby mohol so synom absolvovať liečenie, 
ktoré Nikolasovi veľmi pomáha. Rehabilitáciu absolvujú v Adeli 
Medical Center v Piešťanoch. 

13 Jozef Č. Jozef Č. 300,00 € 

Jožko má DMO – spasticidnú diparézu dolných končatín, ako aj ďalšie 
zdravotné problémy. Dvakrát už absolvoval operáciu ULZIBAT a 
intenzívne rehabilitácie. V rámci podporeného projektu absolvoval 
Hipoterapiu spojenú s rehabilitáciou na Liptove v zariadení Villa Betula 
Klub v Liptovskej Sielnici.  
Finančné prostriedky boli použité na hipoterapie a fyzioterapiu. 

14 Daniela H. Daniela H. 300,00 € 

Finančná pomoc bola poskytnutá ́pani Daniele. Pravidelne rehabilituje 
v centre Svetielko v Prešove. Vďaka cvičeniam v špeciálnom obleku a 
masážam sa Daniele podarilo zlepšiť̌ zdravotný stav. Pokroky vidí 
hlavne v posilnení oslabených skupín, uvoľnení svalstva, zlepšení 
stability v stoji a pod. V Centre Svetielko absolvovala 2-týždňový 
rehabilitačný pobyt. Terapia zahŕňala oxygenoterapiu, teplý zábal pod 
kolená a tiež neurostimulačnú masáž nôh, ale i chrbta. V priebehu 
terapie sa s terapeutkou zamerala na výdrž počas stoja a chôdze, 
trénovali aj chodenie do schodov a zo schodov a iné cviky. Vďaka 
cvičeniu na bežiacom páse sa jej podarilo zlepšiť aj kondíciu.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

15 Iveta L. Lenka L. 300,00 € 

Príspevok bol určený na kúpu zdvíhacieho zariadenia stropný zdvihák 
pre imobilnú dcéru žiadateľky Lenku. Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny v Dolnom Kubíne im prispel sumou 11 605,20 €. Cena 
stropného zdviháka bola 12 216 €. Rozdiel bol hradený z príspevku z 
Nadačného fondu Slovanet. Zdvihák uľahčí matke prácu pri 
manipulácii s dcérou, pri prekladaní na vozík do postele a aj na čerstvý 
vzduch na balkón. Finančný príspevok bol použitý na zdravotnú 
pomôcku. 

16 Mária M. Matej M. 300,00 € 

Finančný príspevok bol určený na dvojtýždňový rehabilitačný pobyt od 
20. 9. do 1. 10. 2021 v CEREMINA, n. o., Šúrovce pre Mateja, ktorý má 
diagnózu DMO. Počas pobytu boli riešené aktuálne problémy a nácvik 
chôdze, uvoľnenie a posilnenie svalstva, ktoré je pri DMO spastické a 
celkové zlepšenie stability a posilnenie svalstva. K cieľu sa dostali 
intenzívnym cvičením a doplnkovými procedúrami.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

17 Eva V. Karinka V. 300,00 € 

Karinka pochádza z dvojičiek, ktoré sa narodili v 38. tt, keď matka 
dostala preeklampsiu. Narodili sa cisárskym rezom, pričom Karinka 
bola nedokysličená. Má dg. DMO a ľavú hemiparézu na oboch 
končatinách. Aby sa Karinke zdravotný stav nezhoršoval, potrebuje 
absolvovať intenzívne rehabilitačné pobyty, ktoré sú finančne veľmi 
náročné. V rámci podpory absolvovala Axis, 2-týždňový rehabilitačný 
program v Piešťanoch v termíne 26. 7. – 7. 8. 2021.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

18 Zdenka S. Jasmin S. 300,00 € 
O pomoc žiadala pani Zdenka pre svoju dcérku Jasminku, ktorá trpí 
diagnózou DMO. Podarilo sa im absolvovať delfínoterapiu na Ukrajine. 
Financie použili na doplatenie nákladnej terapie – delfínoterapie, 
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ktorá mala na Jasminku veľmi pozitívny vplyv a plánujú ju absolvovať 
opakovane.  
Finančné prostriedky boli použité na delfínoterapiu. 

19 Lenka L. Laura L. 300,00 € 

Laura sa narodila s vývojovou poruchou centrálneho nervového 
systému a neskôr jej stanovili diagnózu septooptická dysplázia so 
stratou hypotalamo-hypofyzárnych funkcií – agenéza septum 
pellucidum, hypoplázia optických névov. Popri tejto diagnóze má 
Laura aj ďalšie zdravotné problémy. Zámerom žiadosti bol nákup 
špeciálneho kočiara Stingray pre Lauru. Kočík výborne slúži najmä tým, 
že je možné ho polohovať, otáčať a fixovať jej telo, rôznymi 
stabilizačnými prvkami. Laura v ňom vie pohodlne sedieť a dokáže 
vnímať vonkajšie prostredie.  
Finančný príspevok bol použitý na zdravotnú pomôcku. 

20 Zuzana U. Adam U. 300,00 € 

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre Adama bola 
zaslaná pani Zuzanou, mamou tohto skoro 5-ročného chlapčeka. 
Vďaka poskytnutej pomoci mohli pokryť časť nákladov na 2-týždňový 
rehabilitačný pobyt v centre Ceremina v Šúrovciach. Cvičenia boli 
zamerané na nácvik šikmého sedu, polohovanie na štyri končatiny, 
nízkeho a vysokého sedu pri opore a posilnenie axiálneho svalstva. 
Adam v Ceremine absolvoval už viacero pobytov, vďaka čomu už 
pozná prostredie aj fyzioterapeutov. Je to preňho veľmi dôležité a 
pomáha mu to absolvovať terapie už aj s úsmevom. Finančné 
prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

21 Lenka L. Lujza L. 300,00 € 

Lujza sa narodila s poruchou mozgu (ageneza septum pellucidum, 
mikrocefália, hypoplázia cerebella), čo má za následok pomalý rast aj 
spomalený psychomotorický vývin. V rámci podpory Lujza absolvovala 
terapie a cvičenia v špecializovanom Adeli centre v Piešťanoch, kde sa 
jej počas 2 týždňov venovali 2 terapeuti, masérka a ďalší 2 pracovníci. 
Cieľom rehabilitácií bolo, aby Lujza posilňovala svalstvo a začala sa 
pohybovať samostatne „po štyroch“.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

22 Iveta G. Nina G. 300,00 € 

Intenzívny pobyt bol určený pre žiadateľkinu dcéru Ninu. V rámci 6-
dňového pobytu absolvovala 6 stretnutí s koníkom pod vedením 
kvalifikovanej terapeutky. Počas intervencie bola Ninka polohovaná 
na koni do rôznych polôh. Hipoterapia prebiehala v jazdeckej hale. 
Okrem toho Ninka absolvovala rehabilitačné cvičenia a doplnkovú 
terapiu – masáže, pri ktorej sa krásne uvoľnila a oddýchla si. Pobyt 
absolvovali v príjemnom prostredí na Liptove vo Ville Betule. Finančné 
prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

23 Viera M. Peter M. 300,00 € 

Peťko absolvoval terapeutické cvičenie v Centre Natália Hlohovec. O 
pomoc žiadala jeho matka Viera. Terapie boli absolvované viackrát za 
sebou v mesiaci júl až september 2021. Terapie boli každý týždeň, 
veľmi intenzívne sa pracovalo. Pobyt bol prínosný vo viacerých 
ohľadoch, posilnenie svalstva, stability tela, ale zároveň aj mentálne, 
práca so špeciálnym pedagógom – psychológom.  
Finančné prostriedky boli použité na terapie. 

24 Martina H. Viliam H. 300,00 € 

Pani Martina, matka 3-ročného synčeka Vilka žiadala o finančnú 
pomoc na kúpu špeciálneho rehabilitačného kočíka. Projekt sa 
úspešne zrealizoval a malý Vilko ho už aktívne využíva. Predstavuje pre 
neho obrovský prínos, pretože sám sa premiestňovať pre ťažké 
zdravotné postihnutie nedokáže. Vidí svet z inej perspektívy, čo sa mu 
veľmi páči. Rodina malého Vilka, ktorá sa o neho s láskou stará, si nevie 
predstaviť fungovať bez kočíka, sú to Vilkove „nohy“.  
Finančné prostriedky boli použité na kúpu špeciálnej pomôcky. 

25 Slavomíra G. Slavomíra G. 300,00 € 

Slavomíra žiadala o finančný príspevok na rehabilitačný pobyt v Centre 
zdravia Possibilitas v Piešťanoch. Absolvovala 2-týždňový intenzívny 
tréning Therasuit. Výsledkom terapie je zlepšenie celkového 
zdravotného stavu a zmiernenie porúch po DMO. Finančné 
prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

26 Monika H. Ondrej J. 300,00 € 

Príspevok vo výške 300 € bol použitý na rehabilitácie pre Ondrejka s 
DMO v Centre Liberta v Košiciach v termíne od 23. 3. do 1. 4. 2021. 
Počas celého cvičenia využívali giger terapiu, teda bicykel. Táto terapia 
Ondrejkovi veľmi pomáha, popri bicyklovaní sa mu uvoľnilo svalstvo 
na tele a čo je veľký bonus, po dvoch dňoch začal pedálovať sám. 
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Dokázal zvládnuť sám aj vyše 1000 otáčok za cca polhodinu cvičenia. 
Celkové cvičenie mu veľmi pomohlo. Chodieval cvičiť s radosťou.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

27 František P. František P. 300,00 € 

Pán František je od narodenia na vozíku. Napriek hendikepu je ženatý 
a má 10-ročného syna. Vozík používa každý deň, pomáha manželke s 
nákupmi, chodí von so synom. Manželka nechodí do práce, ale stará 
sa o Františka.  
Finančný príspevok bol použitý na dofinancovanie nového 
elektrického invalidného vozíka Optimus II RS. 

28 Mária D. Rudolf J. 300,00 € 

Dospelý syn pani Márie Rudolf má diagnózu DMO. Má ochrnutú ľavú 
hornú aj dolnú končatinu. Chodí len s oporou za pomoci 
mechanického vozíka. Rudolf veľa leží a jeho stará nepohodlná posteľ 
už bola veľmi zničená, preto pani Mária požiadala o príspevok na kúpu 
novej, polohovateľnej postele.  
Finančné prostriedky boli použité na zdravotnú pomôcku – 
polohovateľnú posteľ. 

29 Vanesa L. Antonio L. 300,00 € 
Antonio má už 6 rokov, v živote nechodil a ani sa neplazil, je toporný, 
pre rodičov je čoraz ťažšie ho nosiť na rukách. Rehabilitačné pobyty 
pomáhajú k zlepšeniu jeho stavu. 

30 Jana D. Alexandra D. 300,00 € 

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

31 Lucia K. Š. Ondrej K. 300,00 € 

Ondrejko je predčasniatko, narodený v 32. tt po komplikovanom 
pôrode. Ondrejko má už 6 rokov a je to ležiace dieťa, ktoré ma mnoho 
diagnóz. Spastická tetraplegická DMO, epi, tupozrakosť, stredne ťažká 
duševná porucha. Ondrejko bez asistencie nedokáže vykonávať 
sebaobslužné činnosti, je plne plienkovaný. Finančné prostriedky 
použili na 2-týždenný intenzívny rehabilitačný pobyt v Súkromnom 
rehabilitačnom centre Mgr. Jarmila Rybárová v Poprade v termíne od 
29. 11. 2021 do 10. 12. 2021. 

32 Lucia K. Š. Sára K. 300,00 € 

Sárka ma 6 rokov, narodila sa predčasne v 32. tt po komplikovanom 
pôrode. Jej dg je spastická diplegická DMO, dyslalia, retinopatia. Je 
chodiaca, ale jej chôdza nie je správna a nesprávnym našľapovaním, 
špičkovaním a vykrúcaním chodidiel si poškodzuje aj chrbticu. 
Finančné prostriedky boli využité na intenzívny 2-týždenný 
rehabilitačný pobyt v súkromnom rehabilitačnom centre u Mgr. 
Jarmily Rybárovej v Poprade v termíne od 3. 12. do 10. 12. 2021. Sárke 
sa zlepšilo držanie tela, posilnila si chrbtové svalstvo a dolné končatiny 
a trénovala správny nácvik chôdze a ťažiska tela.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačné cvičenia. 

33 Veronika G. Nikolas G. 300,00 € 

Nikolas je 7-ročný chlapec, ktorý sa narodil v termíne, no jeho 
zdravotný stav sa, žiaľ, neskôr skomplikoval a jeho motorický a 
psychomotorický vývin nebol a ani nie je ako u jeho zdravých 
rovesníkov. Nikolas trpí okrem iných diagnóz aj epilepsiou, ktorá je v 
centre reči a bráni mu v komunikácii a mentálnom napredovaní. 
Nikolas je chodiace dieťa, no s obmedzeniami, lebo ľavú nožičku 
vytáča do vnútornej strany, a to mu bráni v správnej chôdzi. 
Poškodzuje tým bedrový aj kolenný kĺb, spôsobuje mu to časté pády, 
stratu rovnováhy a stability. Finančné prostriedky žiadateľka – matka 
využila na týždenný rehabilitačný pobyt v súkromnom rehabilitačnom 
centre Mgr. Jarmily Rybárovej v termíne od 6. do 10. 12. 2021. 
Nikolasovi sa zlepšila priestorová orientácia, posilnilo sa mu svalstvo, 
zlepšila sa mu hrubá motorika, dokázal lepšie pracovať s 
fyzioterapeutom.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

34 Tomáš K. Tomáš K. 300,00 € 

Zámerom bolo získať finančnú výpomoc na financovanie 
rehabilitačných pobytov pre Tomáška, ktorý po komplikovanom 
pôrode bojuje s následkami. Rehabilitácie sú pre neho veľmi potrebné. 
Bojuje s diagnózami DMO spastická kvadruparéza, s akrálnym 
hypertonusom a axiálnym hypotonusom (končatiny spastické a bruško 
a krk slabučké). Westov syndróm (najhorší druh epilepsie) ho najviac 
brzdí vo vývoji. Každý záchvat, ktorý dostane, denne je ich aj 15, ho 
posúva vzad. Problematické sú aj ostatné zmysly (zrak, sluch). Pomalý 
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rast hlavičky, slabý sací a prehĺtací reflex, to znamená, že stále musí 
byť kŕmený nazogastrickou sondou. Rôzne pobyty, ktoré sa rodičia 
snažia s Tomáškom absolvovať, mu pomáhajú posúvať sa pomaličky 
vpred.  

35 Zsolt K. Patrik K. 300,00 € 

Patrik sa narodil predčasne v 25. týždni s váhou 850 g. V tretí deň jeho 
života prišlo k zakrvácaniu do mozgu 4. stupňa. Pridružili sa ďalšie 
diagnózy. Jeho zdravotný stav si vyžaduje pravidelné rehabilitácie, 
ktoré aj pravidelne absolvujú podľa finančných možností. Toho času je 
nechodiaci, chodí len s pomocou. Finančnú pomoc by radi využili na 
rehabilitáciu v Harmony, konkrétne na terapiu Lokomat. LOKOMAT 
umožňuje roboticky asistovanú chôdzu pomocou elektronicky 
riadených ortéz.  

36 Mária S. Ján S. 250,00 € 

Syn žiadateľky Ján má 23 rokov a narodil sa s diagnózou Detská 
mozgová obrna. Chodí, ale po špičkách. Keď bol malý, absolvoval 
operáciu Achillových šliach. Snažia sa chodiť na rehabilitačné pobyty, 
lebo syna veľmi posúvajú vpred. Matka má tiež DMO a je na všetko 
sama, je to na ňu finančne náročné, lebo tieto pobyty sú veľmi drahé. 
Majú za sebou pobyty v Dudinciach, Bojniciach i Kováčovej.  

37 Beáta K. Luka K. 300,00 € 

Finančný príspevok využila predkladateľka na rehabilitačný pobyt pre 
svojho syna v neurorehabilitačnom centre u Jarmily Rybárovej v 
Poprade. Luka absolvoval intenzívny rehabilitačný pobyt v termíne 1. 
– 5. 11. 2021. Cvičenie bolo zamerané na uvoľnenie spastického 
svalstva DKK, posilnenie oslabených svalových skupín, naťahovanie 
skrátených svalov, posilňovanie oslabených svalov, posilnenie trupu, 
zlepšenie držania tela, nácvik jemnej motoriky. Využívali sa kladky, 
balančné centrum. Cieľom bol taktiež tréning JM a grafomotoriky.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

38 Renata D. Alina K. 300,00 € 

Dcéra žiadateľky Alina má diagnózu DMO – kvadruspastická forma, 
Genua valga, retardáciu rozvoja reči, telarché praecox, rhinitis serosa. 
V rámci projektu absolvovala 20 vstupov v hyperbarickej komore v 
Oximedik Rimavská Sobota. Po absolvovaní HBO komory je Alina 
vnímavejšia.  
Finančné prostriedky boli použité na špeciálnu terapiu. 

39 Judita M. Anna M. 300,00 € 

Dvojročná Anička má Downov syndróm a k tomu pridružené diagnózy 
ako hypotónia, hypermobilita kĺbov a podobne. Začala štvornožkovať 
po dovŕšení dvoch rokov v auguste 2021, no napriek pravidelnému 
cvičeniu ešte nechodí. Chceli absolvovať rehabilitačný pobyt, ktorý by 
ju posunul vpred a ktorý by jej pomohol trochu spevnieť, aby sa mohla 
viac vzpriamovať (na čo je naviazaný aj ďalší mentálny vývoj). Matka 
je na rodičovskej dovolenke a pracuje len manžel. Nakoľko sú 
rehabilitácie a rôzne ďalšie terapie finančne náročné, rozhodli sa 
požiadať Nadačný fond Slovanet o finančný príspevok. 

40 Tatiana S. Janka S. 300,00 € 

Jankinou východiskovou zdravotnou situáciou sú nasledovné 
diagnózy: spastická tetraplegická detská mozgová obrna, ťažká 
skolióza chrbtice, hydrocefalus, epilepsia. Dieťa je plne ležiace. 
Finančné prostriedky použila žiadateľka – matka na cvičenie Therasuit 
v Červenom kríži v Košiciach v termíne 2. – 15. 11. 2022. Prínosom pre 
Janku bolo uvoľnenie svalstva, natiahnutie šliach, uvoľnenie celého 
tela, lepšie držanie hlavy. Ciele a očakávania rodiny boli vďaka 
finančným prostriedkom naplnené. Finančné prostriedky boli použité 
na rehabilitačné cvičenie. 

41 Marián S. Gabriel S. 300,00 € 

Gabriel má 5 rokov a diagnózu DMO, spastická kvadruparéza, je 
odkázaný na 24-hodinovú starostlivosť. Finančný príspevok bol 
použitý na čiastočnú úhradu rehabilitačného pobytu v zariadení HENDI 
CENTRUM v Piešťanoch v termíne 17. – 21. 1. 2022. Pobyt priniesol 
stabilizáciu fyzického stavu dieťaťa a prevenciu pred tvorbou 
svalových kontraktúr.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt.  

42 Jana B. Jakub B. 300,00 € 

Jakubko sa narodil predčasným pôrodom v 26. tt, mal 980 g. Jeho 
príchod na svet bol veľmi ťažký. Po prevoze do Martina začal Jakubko 
veľmi bojovať. Po týždni mu museli zobrať 20 cm črievka, pretože bolo 
nedozreté a začalo sa trhať. Neskôr nastali komplikácie s očkami, 
dostal retinopatiu a musel byť prevezený do Bratislavy na operáciu. 
Jakubko má 4 roky a neustále cvičí Vojtovu metódu, ktorá im pomáha, 
no diagnóze detská mozgová obrna sa nevyhli. Jakubko musí neustále 
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rehabilitovať, aby sa jeho stav nezhoršoval. Jeho chôdza je neistá, stále 
padá, chodí ako kačka. Jakubko je veľmi bystrý, aj keď ešte nerozpráva, 
snaží sa. Je hyperaktívny. Pravidelne chodí na hipoterapiu, ktorú 
zbožňuje a veľmi mu pomáha. Veľmi by mu pomohol rehabilitačný 
pobyt v Piešťanoch v Adeli, kde by sa  mu možno  chôdza zlepšila.  

43 Miroslava K. Sebastián K. 300,00 € 

Sebastián má 7 rokov, narodil sa predčasne v 30. tt a sprevádza ho 
diagnóza DMO – spastická kvadruparéza a MR stredne tažkého 
stupňa. Finančný príspevok rodina využila na pravidelné 
rehabilitovanie v súkromnej ambulancii Mgr. J. Rybárovej v Poprade, 
kde Sebastián absolvoval Therasuit tréning v termíne 8.11. – 12. 11. 
2021. Intenzívne rehabilitácie pomáhajú Sebimu v udržovaní stavu, 
pretože svalstvo má veľmi spastické a bez cvičenia by boli jeho 
možnosti voľného pohybu veľmi obmedzené, a tiež vďaka terapiám 
napreduje malými krokmi vpred. V súčasnosti začal viac používať 
pravú ruku, ktorá je veľmi slabá.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačné cvičenia. 

44 Miroslava K. Adrián K. 300,00 € 

Adrián má 7 rokov a sprevádza ho diagnóza DMO spastická 
kvadruparéza a MR stredne ťažkého stupňa, štvornožkuje, dokáže sa 
sám postaviť a s pomocou prejde pár metrov. Vďaka príspevku 
z Nadačného fondu Slovanet Adrián absolvoval rehabilitačné cvičenia 
– Therasuit tréning v súkromnej ambulancii u Mgr. Jarmily Rybárovej 
v Poprade v termíne 8. 11. – 12. 11. 2021.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačné cvičenia. 

45 Monika K. Martin K. 300,00 € 

Zámerom žiadosti bolo absolvovať terapiu TheraSuit pre syna 
Martinka. Martin má 13 rokov, je ležiaci, pretáča sa, sedí v tureckom 
sede, rád sa hrá s hračkami, ktoré hrkajú, hrajú, šuštia, svietia. 
Martinko po narodení dostal ťažké epileptické záchvaty, ktoré boli v 
počte viac ako 50 denne. Lekári skúšali rôznu liečbu, až jedny 
antiepileptiká zabrali a prestal z večera do rána záchvatovať. Bol to pre 
neho veľmi ťažký štart do života. Nedávali mu šancu dožiť sa 
novorodeneckého veku, čo je 28 dní. Až keď mal 10 rokov, stanovili 
mu diagnózu – Peroxyzomálny L-bifunkčný enzým mutácie EHHADH 
génu. Je prvý človek na svete s touto diagnózou. Medicína mu nevie 
pomôcť, nakoľko nie sú prostriedky na výskum. Odporučili im veľmi 
veľa cvičiť, stimulovať. 

46 Michaela D. Daniela D. 300,00 € 

Daniela má detskú mozgovú obrnu, axiálnu hypotóniu a ďalšie 
diagnózy. Príspevok matka, pani Michaela využila na cvičenie 
metódou Therasuit pre Danielu. Absolvovali dvojtýždenný pobyt 
v zariadení Červeného kríža v Košiciach, zameraný na stabilitu stoja, 
stabilitu chôdze, učenie chôdze po schodoch. Terapia prebiehala 
každý deň 3 hodiny. Pozostávala z oxygenoterapie, masáže dolných 
končatín, teplých zábalov dolných končatín. Následne sa cvičilo v 
závesnom systéme a v obleku Therasuit.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačné cvičenie. 

47 Peter K. F. Matej G. 70,00 € 

Matej trpí diagnózou DMO s klinickým obrazom ťažkej spastickej 
kvadruparézy a trvalou imobilitou, leží, nesedí, sám sa neotočí, je 
inkontinentný, kŕmený, dominuje výrazná epileptická aktivita, v 
sebaobslužných úkonoch, v starostlivosti o seba a o svoju domácnosť 
je odkázaný na pomoc inej osoby, pri základných sociálnych aktivitách 
potrebuje sprievod. Finančný príspevok použil žiadateľ – otec na 
nákup antidekubitného matraca s kompresorom a hygienických 
návlekov. Špeciálny matrac pomohol k zmierneniu tlaku a bolesti, 
zlepšil sa krvný obeh, znížilo sa trenie, zaistila sa prevencia proti 
dekubitom, zvýšil sa pocit pohodlia, pohody, úľavy a bezpečia, zdravý 
spánok bez bolesti.  
Finančné prostriedky boli použité na špeciálnu pomôcku. 

48 Erika T. Šimon T. 300,00 € 

Matka 10-ročného, zdravotne ťažko postihnutého chlapca požiadala o 
finančnú pomoc určenú na rehabilitačný pobyt. Šimon nevyhnutne 
rehabilitácie potrebuje, z opatrovateľského príspevku a bežného 
zárobku nie je možné všetko potrebné finančne hradiť. Plánovaný 
pobyt matka so synom absolvovala v HENDI CENTRE, s.r.o. v 
Piešťanoch v termíne 11. – 22. 11. 2021. Komplexná intenzívna 
rehabilitácia zahŕňajúca množstvo terapií je absolútnou 
nevyhnutnosťou a súčasťou života takto postihnutého človeka, 
pretože veľkým prínosom je už to, že stav sa nezhoršuje.  
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Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

49 Iveta G. Patrik G. 300,00 € 

Pán Patrik žiadal o poskytnutie nadačného príspevku na rehabilitáciu 
vo Svetielku Trenčín pre synčeka Patrika, ktorý je od narodenia 
zdravotne znevýhodnený DMO – hemiparéza. Okrem domáceho 
cvičenia potrebuje aj neustálu rehabilitačnú starostlivosť na zlepšenie 
rovnováhy, pohybovej aktivity a reči. Veľmi mu rehabilitácie 
pomáhajú, domáce cvičenia na zlepšenie jeho zdravotného stavu 
nestačia. 

50 Ľudmila S. Tomáš S. 70,00 € 

Tomáš trpí centrálnou kvadruparézou, ťažkou psychomotorickou 
retardáciou, encefalopatiou v perinatálnom období, HK svalový 
hypertonus. DK spasticita s kontraktúrami, deformita hrudníka, je 
inkontinentný, nedokáže sa sám o seba postarať, je odkázaný na 
pomoc inej osoby, nie je schopný samostatnej existencie. Finančné 
prostriedky boli použité na nákup antidekubitného matraca s 
kompresorom a 1 páru hygienických návlekov. Špeciálny matrac 
pomohol k zmierneniu tlaku a bolesti, zníženiu trenia, zvýšeniu pocitu 
pohodlia, pohody, úľavy a bezpečia, zdravému spánku. Finančné 
prostriedky boli použité na špeciálnu pomôcku. 

51 Anna I. Ľubica I. 70,00 € 

Pani Ľubka trpí ochorením detskej mozgovej obrny ťažkého stupňa s 
dysfáziou, kvadruspasticitou a pr. lateralizáciou, sekundárnou 
epilepsiou, imobilizačným syndrómom, anémiou stredne ťažkého 
stupňa, hepatopathiou, nefropatiou, sakrálnymi dekubitmi a na 
chodidlách v štádiu hojenia, spasticitou dolných končatín. Nerozpráva, 
je imobilná, plienkovaná, kŕmená (strava mixovaná), v celom rozsahu 
vo všetkých činnostiach a aktivitách je odkázaná na pomoc inej osoby. 
Antidekubitný matrac s kompresorom, zakúpený z príspevku, jej slúži 
ako prevencia proti dekubitom, zabezpečuje stálu masáž svalov 
a zlepšuje jej krvný obeh.  
Finančné prostriedky boli použité na špeciálnu pomôcku. 

52 Vladimíra K. Samuel K. 300,00 € 

Syn pani Vladimíry má 13 rokov a niečo okolo 65 kg zo základnou 
diagnózou Duchennova svalová dystrofia. Pohybuje sa výlučne na 
invalidnom vozíku. Ak ho je nutné prekladať, tak celou váhou. Pred cca 
4 rokmi dostali z ÚPSVaR kompenzáciu na úpravu automobilu – úpravu 
na otočné sedadlo. Ide o špeciálne upravené sedadlo, ktoré sa vykláňa 
mimo vozidla v uhle do 90 stupňov. Syn bol ľahší, v tom čase vedel 
aspoň zabrať s nohami. Dnes tomu tak, žiaľ, už nie je. Syn medzičasom 
narástol nielen do šírky, ale aj do výšky a váhy, momentálne otočné 
sedadlo neplní dostatočne účel. Financie sa rozhodli použiť na 
elektrické zdvíhacie zariadenie do vozidla, ktoré im uľahčuje 
každodenný život.  
Finančné prostriedky boli použité na špeciálnu pomôcku. 

53 Patrik N. Dominik N. 300,00 € 

Dominikovi zistili zhubný nádor na mozgu v roku 2018, s operáciou mu 
nevedeli odstrániť celý nádor, v Prahe absolvoval protónovú liečbu, 
chemoterapiu. Odvtedy nevie rozprávať ani chodiť. Finančnú pomoc 
využil pán Patrik – otec na rehabilitáciu pre Dominika v Adeli Medical 
Center Piešťany v termíne od 20. 2. do 5. 3. 2022.  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora 
zdravia. 
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2. Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu 
 
Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol dňa 12.12.2016, so zámerom presadzovania 
konceptu firemného darcovstva dlhodobo podporujeme verejnoprospešné zmysluplné projekty. 
V Nadačnom fonde Baumit sme sa rozhodli primárne podporovať tri verejnoprospešné oblasti: komunity, 
kultúra, vzdelávanie. 
 
V roku 2021 sme podporili verejnoprospešné projekty prostredníctvom: 

A. Otvoreného grantového programu  
B. Zamestnanecký grantový program, 2. ročník  

 
 

A. Otvorený grantový program 
 

Dlhodobo podporujeme komunitné projekty, ktoré sú zamerané na rôzne skupiny ľudí a komunitné aktivity v 
jednotlivých regiónoch Slovenska. Cieľom je dlhodobá podpora konkrétnych projektov, ktoré sú zamerané na 
zvyšovanie kvality života ľudí. 
 
Počet predložených žiadostí: 35 
Počet podporených projektov: 16 
Vyčlenená suma: 7 500,00 €  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:  
Ing. Tomáš Sepp, Baumit, spol. s r. o 
RNDr. Eva Tomaschová, Baumit, spol. s r. o. 
Ing. Miroslav Račko, Baumit, spol. s r. o. 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

P.č. 
Podporená 
organizácia 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

 Výška 
podporenej 
sumy 

Anotácia k podporenému projektu 

1 
Hexadron, 
občianske 
združenie 

Muzička a jej 
čarovný svet 

 500,00 €  

Cieľom podporeného projektu bolo pútavou formou odovzdať 
pevné základy hudobnej teórie v 14 autorských piesňach a 
ilustrovanej knihe s názvom Muzička a jej čarovný svet s 
podtitulom Praktický sprievodca hudobnou teóriou pre menších i 
väčších muzikantov. Nahrávanie piesní prebiehalo v priestoroch 
hudobného štúdia Jána Mudrocha v Modre v mesiacoch august až 
november 2021.  
Finančné prostriedky boli použité na štúdiové práce. 

2 
Nadácia Rozum 
a Cit 

Vzdelávanie detí zo 
znevýhodneného 
prostredia 

 300,00 €  

Nadácia Rozum a Cit je nezisková organizácia, ktorá pôsobí na 
Slovensku od roku 1997, jej hlavným poslaním je finančná podpora 
rodín, ktoré majú deti v pestúnskej alebo náhradnej osobnej 
starostlivosti. Zakúpením notebooku umožnili jednoduchší prístup 
k online vzdelávaniu v rodine, kde sa o dvoch súrodencov stará 
stará mama. Zo skúseností rodín, s ktorými v súčasnosti aktívne 
spolupracujú, vedia, že mať dobré technické vybavenie je v tejto 
dobe nevyhnutnosť. Notebook im veľmi pomohol, pretože sa obaja 
učili dištančne. Samozrejme, bolo to veľmi náročné, keďže mali iba 
jeden starší počítač, ktorý nebol taký výkonný, aby všetko zvládal, 
a keďže sa obaja často striedali počas hodín, tak to vyučovanie 
nebolo vždy 100 %, pretože častokrát sa jeden zo súrodencov učil 
na mobile. Po formálnom ukončení projektu notebook využívajú 
napríklad na dobehnutie zameškaného učiva prostredníctvom 
pravidelného doučovania.  
Finančné prostriedky boli použité na nákup notebooku. 

3 
Občianske 
združenie Škola 
keramiky 

Keramická stena – 
dekoratívne riešenie 

 300,00 €  
Cieľom podporeného projektu bolo vytvoriť keramickú dekoráciu 
na stenu v novovytvorenej keramickej dielni. Umelecké dotvorenie 
priestoru má reprezentatívny charakter, ako prezentácia ich 
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dlhodobej práce. Tvorba keramickej dekorácie prebiehala počas 
stretnutí členov OZ Škola keramiky, jednotlivé časti dekorácie sa 
po výpale glazovali a znova pálili. Proces výroby keramiky je časovo 
náročný. Dekoratívne riešenie je inšpiratívny prvok dielne, dotvára 
príjemné prostredie. Nachádza sa v priestoroch historickej budovy 
v centre Liptovského Mikuláša.  
Finančné prostriedky boli použité na kúpu keramickej hliny, glazúr. 

4 

Divadlo pod 
kostolom, 
občianske 
združenie 

Opera pred operou  300,00 €  

Podporili sme 10-dňový festival Symfónia umenia. Ide o unikátny 
open-air multižánrový festival, ktorý priniesol do Ružinova veľké 
hudobné telesá a produkcie z koncertných sál bližšie k ľuďom a 
ponúkol okrem symbolicky tridsiatich koncertov aj kvalitné umenie 
z výtvarných ateliérov a divadelných dosiek pre širokú verejnosť. 
Počas festivalu vystúpilo viac ako 500 umelcov. Mnohí z nich sú 
etablovaní v najznámejších operných domoch, ako Eva Urbanová, 
Aleš Jenis, Jana Kurucová, Daniel Matoušek, či sú členmi 
orchestrov a symfonických telies ako Slovenská filharmónia, 
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Orchester SND alebo 
Rozhlasový orchester Big Band Gustava Broma. Nehovoriac o 
svetovej jazzovej hviezde Billym Cobhamovi. Festival prezentoval 
divadelné i výtvarné umenie, najmä však žáner klasickej hudby. 
Zámerom bolo ukázať všetkým vekovým kategóriám a sociálnym 
vrstvám krásu a noblesu vážnej hudby jednoduchým spôsobom. 
Podarilo sa im priniesť ľuďom diskusie, prednášky, divadelné 
predstavenia, koncerty, kino koncert a výstavy. Festival navštívilo 
viac ako 20 000 ľudí.  
Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre umelcov. 

5 
Domov deťom, 
občianske 
združenie 

Revitalizácia areálu 
CDR TT – dostavba 
studne, časť 
projektu 
VYBUDOVANIE 
ŠACHTY STUDNE 

 200,00 €  

Združenie realizuje veľký projekt Celková revitalizácia areálu 
Centra pre deti a rodiny Trnava (detského domova), ktorého 
hlavnou myšlienkou je dosiahnuť spríjemnenie prostredia – 
exteriéru detského domova, v ktorom sa deti denne pohybujú a 
využívajú ho na relaxačné a športové aktivity. Snahou je 
harmonické prepojenie existujúcich a využívaných prvkov 
nádvoria, ako je detské ihrisko, športové ihrisko, detský záhradný 
domček s prírodnými prvkami – trávnikmi, zeleňou, stromami, 
živými plotmi, ťahavými prvkami, vyvýšenými záhonmi..., aby sa 
vnímanie tohto prostredia zo strany detí čo najviac približovalo k 
pocitu domova, ale aby sa aj deti učili zodpovednosti a rôznym 
zručnostiam v rámci starostlivosti o živé prvky ich životného 
prostredia. 
Projekt sa realizuje na etapy, finančne sme podporili práce na 
šachte studne ako podprojektu celkovej revitalizácie areálu. 
Finančné prostriedky boli použité na prepojenie závlahového 
systému v šachte studne. 

6 
Belasý Kolibrík, 
občianske 
združenie 

Letný tábor Belasý 
Kolibrík 

 500,00 €  

Dňa 2. 8.2021 úspešne odštartovali 2. turnus štvrtého ročníka 
letného tábora Belasý Kolibrík pre deti s rôznymi formami 
zdravotného znevýhodnenia. V priestoroch v LEAF Academy na 
Sasinkovej 13 v Bratislave privítali 12 detí, 14 asistentov a 1 
zdravotníka. Prvý deň strávili zoznamovaním sa, budovaním 
vzťahov medzi dobrovoľníkmi a deťmi, ako aj pohybovými hrami v 
záhrade. Počas týždňa navštívili Vodárenskú záhradu, Mini zoo 
Devín, bábkové predstavenie o troch prasiatkach a aj o príbehu 
dvanástich mesiačikov, múzeum Bibiána, Kidshouse, mali tvorivé 
dielne. 
Finančné prostriedky boli použité na nákup vstupeniek do 
kultúrnych inštitúcií a materiálne vybavenie.  

7 
Zoulus, 
občianske 
združenie 

Revitalizácia 
židovského cintorína 
vo Vinodole  

 500,00 €  

Na Slovensku je mnoho židovských cintorínov zničených, v obci 
Vinodol taký objavili. Cintorín bol v minulosti zrovnaný so zemou. 
Dobrovoľníci odkryli náhrobné kamene, ktoré boli ukryté pod 
nahrnutou vrstvou zeminy cca 40-50 cm. Revitalizovali zabudnutý, 
krovinami zarastený cintorín. Aby sa cintorín stal opätovne 
pietnym miestom, bude potrebovať ešte veľa práce na oprave a 
sanácii nájdených náhrobných kameňov, ich osadení a tvorby 
lapidária.  
Finančné prostriedky boli použité na georadarové meranie, 
materiál. 
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8 

Rímskokatolícka 
cirkev 
Biskupstvo 
Banská Bystrica 

Františkánsky 
kláštor v Kremnici 
znovu ožíva! 

 500,00 €  

Podporili sme spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie 
s realizačným prehĺbením, týkajúcej sa stavebného objektu – 
Františkánskeho kláštora v Kremnici. Podarilo sa im zrealizovať 
projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie obsahujúcu 
časti architektúra, statika, zdravotechnika, plyn, vykurovanie, 
vzduchotechnika, elektroinštalácia, sanácia proti vlhkosti, požiarna 
ochrana, výťah pre časť konventu s rajským dvorom a spojovacie 
južné krídlo.  
Finančné prostriedky boli použité na spracovanie projektovej 
dokumentácie SO1. 

9 
Modrý Peter, 
občianske 
združenie 

Ako sa číta 
architektúra 

1 500,00 €  

Zámerom knihy „Ako sa číta architektúra“ nie je kaleidoskopický 
prehľad či výber realizovaných architektonických diel podľa istého 
kľúča – napríklad regionálneho, generačného, typologického alebo 
časového. Hlavným kritériom pre zaradenie diela do publikácie je 
jeho „schopnosť komunikovať“ dostupnou a zrozumiteľnou 
formou autorskú koncepciu diela, najmä vnútorné a vonkajšie 
podmienky, ktoré ju determinovali, a originálne riešenia autora – 
architekta na základe požiadaviek klienta, užívateľov i verejnosti. 
Vlastným autorským sprievodným slovom sú autori – vysvetľujú 
svoje diela, odkrývať ľahkou, pútavou formou jednotlivé vrstvy 
riešenia z hľadiska priestorového, funkčného, vzťahu k prostrediu, 
ku krajine a v neposlednom rade i z hľadiska vnútorného 
duchovného obsahu a kultúrneho odkazu tak, aby boli 
zrozumiteľné čo najširšiemu okruhu čitateľov. Cieľom príspevkov 
je podeliť sa s čitateľmi o pohľady na architektúru, ktoré nekĺžu po 
povrchu vizuálnej stránky diela, ale budú neošumelým spôsobom 
odkrývať jeho hlbšie vrstvy a podstatu. Publikácia obsahuje 24 
architektonických diel, z ktorých každé je predstavené svojím 
autorom, resp. autormi textovo i graficky na fotografiách, 
situáciách osadenia do prostredia, charakteristických pôdorysoch, 
pohľadoch, prípadne rezoch v primeranom grafickom 
zjednodušení a autorských skiciach.  
Finančné prostriedky boli použité na autorský honorár a tlač knihy. 

10 
OZ novozámocký 
platan 

Do rozprávky cez 
stenu 

 500,00 €  

Cieľom podporeného projektu bolo obnoviť posedenie pod 
strieškou, dať do poriadku stenu tak, aby bola bezpečná pre 
návštevníkov a tiež skultúrniť mestské sídlisko umeleckou 
činnosťou. Obnovili posedenie pod strieškou, ako i v jej tesnej 
blízkosti, dali do poriadku stenu, a tým ju spravili bezpečnou, 
očistili okolie, zreparovali detské pieskovisko a skultúrnili stenu-
park-sídlisko a samotné mesto nástennými maľbami v detskom 
duchu s poukazom na hmyz, ktorý deti poznajú alebo ho môžu 
spoznať aj takouto formou.  
Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a farieb. 

11 
Kysucké 
folklórne 
stredisko 

Kysucké pocešene  300,00 €  

Podporený projekt bude prínosom pri podpore rozvoja folklóru v 
regióne, napomôže popularizovať ľudovú kultúru, tradície a 
pútavou formou umožní rozvíjať ľudovú kultúru a dokumentovať 
tradičnú ľudovú kultúru. Vďaka aktivite sa podarilo oživiť ľudové 
tradície regiónu, podporiť systematickú prácu amatérskych 
folklórnych zoskupení a podnietiť ich k hľadaniu autentického 
materiálu. Zároveň sa vytvoril i priestor na prezentáciu 
regionálnych remeselníkov a podporu ich činnosti. Projekt  sa 
realizoval v 2 častiach počas 1 dňa: v centre mesta Čadca 
usporiadanie tradičného kysuckého jarmoku so stánkami a 
ukážkami tradičných remesiel, spojeného s predajom tradičných 
remeselníckych výrobkov za hudobnej účasti detských folklórnych 
skupín a kysuckých folklórnych zoskupení prezentujúcich tradičné 
predvianočné zvyky, vo večerných hodinách – folklórne pásmo, 
vystúpenie mládežníckych a dospelých folklórnych súborov. 

12 
OZ Tvorivá 
dielňa 

Včely v ŠACI – 
výtvarný plenér z 
netradičných 
materiálov 

 300,00 €  

Včely v ŠACI pôsobí výtvarno-sochársky plenér z netradičných 
materiálov, na ktorom vytvoria maľby, sochy, ktoré umiestňujú v 
mestskej časti v detskom parku Medúliku. V parku vytvorili na múr 
maľbu farbami a sprejmi. Takýmto spôsobom chcú prezentovať 
úžitkové umenie pod vedením akademickej maliarky Dariny 
Kopkovej.  
Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu. 
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13 
Kolabo 
občianske 
združenie 

Be The Change  500,00 €  

Vytvorili a overili replikovateľný vzdelávaco-rozvojový program na 
posilnenie podnikateľských zručností mladých ľudí. Počas 
programu priniesli študentom 17 prednášok rozdelených do 6 
blokov, 5 stretnutí s úspešnými sociálnymi podnikateľmi a 1 
exkurziu do úspešného podniku – mestskej hydroponickej farmy 
Hausnatura. V druhej polovici programu museli z offline prejsť do 
online, pre pandémiu COVID -19 a s ňou súvisiacimi opatreniami. 
Záverečnou aktivitou bolo ocenenie 3 najúspešnejších projektov. 
Víťazi získali finančnú odmenu – 3.  miesto získalo finančnú 
odmenu vďaka Nadačnému fondu Baumit: ročné členstvo v 
Coworkingu Cvernovka a dodatočný mentoring.  
Finančné prostriedky boli použité na ocenenie pre 3. miesto v 
programe BeTheChange pre Matúša Sukeľa. 

14 
Periférne centrá, 
občianske 
združenie 

Ateliér vo vtáčom 
raji 

 500,00 €  

Projekt renovácie maringotky – pojazdného ateliéru vo vtáčom raji 
rozbehli sériou konzultácií s architektom a lektorom Jozefom 
Bátorom, skupinou študentov architektúry FA STU. Títo študenti aj 
s odborníkmi remeselníkmi sa podieľali aj na realizácii. Výstupom 
spoločných konzultácií bol projekt, ktorý sa začal počas 
augustového art campu realizovať. 
Hlavnou aktivitou projektu bola letná skupinová rezidencia 
architektov, študentov architektúry, vizuálnych umelcov a 
remeselníkov – art camp Landscape Revisited 8 s podtitulom 
Ateliér vo vtáčom raji. Konal sa desať dní od 19. do 29. 8. 2021 v 
kultúrnom centre Škôlka v Dúbravici, ktoré účastníkom zároveň 
poskytlo zázemie pre tvorbu aj oddych – ubytovanie, stravu aj 
technické vybavenie. V rámci neho začali práce na renovácii 
maringotky – ošetrenie a náter podvozku budúcej maringotky, 
realizácia základnej konštrukcie, príprava spojov hranolov, 
opracovanie dreva a samotná stavba konštrukcie. V ďalšej jesennej 
fáze nasledovali aktivity zamerané na realizáciu vonkajšieho plášťa 
maringotky – osadenie izolačnej fólie, montáž vonkajšieho 
opláštenia plechom (steny aj strecha). V interiéri na stenách osadili 
konopnú izoláciu a začali pokrývať podlahu brezovou preglejkou, 
ktorú ošetrili voskovým olejom. Maringotka je aktuálne 
„zazimovaná“, uzavretá pred vplyvom nepriaznivého chladného a 
vlhkého počasia.  
Finančné prostriedky boli použité na materiál: brezová preglejka a 
olej na drevo. 

15 
Michael Krky, 
občianske 
združenie 

Kolečko  300,00 €  

V rámci podporeného projektu zamestnávajú znevýhodnených 
ľudí a rekonštruujú mini kaviareň KOLEČKO, aby bola 
bezbariérovejšia a funkčnejšia. Po úspešnom ukončení 
rekonštrukcie mini kaviarne a znovuotvorení vysokých škôl sa 
spustí prevádzka mini kaviarne na Fakulte architektúry a dizajnu v 
Bratislave. V tejto kaviarni budú zamestnávať znevýhodnených 
ľudí, pre ktorých je začlenenie do pracovného života veľmi dôležité 
aj z hľadiska socializácie.  
Finančné prostriedky boli použité na nákup chladničky a vybavenia 
mini kaviarne. 

16 
Združenie 
Abeland  

Záchrana drevenej 
kaplnky v Abelande 

 500,00 €  

Podporili sme gazdovskú dedinu Abeland, o ktorú sa stará rodina 
Abelových. Tá sa naplno venuje starostlivosti o zvieratká, zeleň a 
skrášlenie prostredia. Je to tu autenticky vidiecke prostredie. 
Finančne sme podporili rekonštrukciu 15-ročnej drevenej kaplnky 
sv. Jozefa. Aktivitu realizovali svojpomocne. Agátovými stĺpmi na 
mnoho miestach podopreli a staticky stabilizovali celú drevenú 
stavbu. Medzi tieto stĺpy osadili okná a dvoje dverí. Stavbu uzavreli 
stenami a zároveň zateplili, aby sa dala vykúriť. Pod zateplenú 
strechu namontovali drevený obklad.  
Finančné prostriedky boli použité na nákup drevených okien. 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: zachovanie kultúrnych 
hodnôt; podpora vzdelávania; poskytovanie sociálnej pomoci; ochrana a tvorba životného prostredia. 
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B. Zamestnanecký grantový program, 2. ročník  
 
Po tretíkrát sme podporili zamestnancov spoločnosti Baumit spol. s r. o., ktorým záleží na dianí v ich okolí. 
Oslovili sme zamestnancov, ktorí aj popri svojej každodennej práci a povinnostiach majú záujem venovať sa 
verejnoprospešným aktivitám v prospech svojej komunity.  
 
Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadačného fondu Baumit bolo umožniť zamestnancom 
spoločnosti Baumit s r. o. sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná, a kde je najmä ich osobnou 
zásluhou dobre využitá.  
Podporili sme zamestnancov, ktorým je dlhodobo sympatická práca niektorej neziskovej organizácie alebo 
dokonca už dlhšiu dobu spolupracujú s nejakou organizáciou, či chceli podporiť jednotlivca v nepriaznivej 
životnej situácii.  
 
K dátumu uzávierky 14. júna 2021 bolo predložených 10 verejnoprospešných projektov a celková požadovaná 
suma je vo výške 5 000 eur. 
 
Počet predložených žiadostí: 10 
Počet podporených projektov: 10 
Vyčlenená suma: 4 000 €  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke hodnotiaca komisia v zložení:  
Tomáš Sepp, Baumit, spol. s r. o. 
Eva Tomaschová, Baumit, spol. s r. o. 
Ing. Miroslav Račko, Baumit, spol. s r. o. 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

P.č. 
Podporená 
organizácia 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 
sumy 

Anotácia k podporenému projektu 

1 
Novozámocký 
Platan 

Hmyzí hotel pod 
Platanom 

500,00 € 

Občianske združenie Novozámocký Platan si je vedomé, že 
kultúrne a podnetné prostredie sídlisk ovplyvňuje nielen deti.  
Cieľom projektu bolo, aby sa návštevníci parku pristavili pri 
hmyzom hoteli a na vlastné oči uvideli, aký všakovaký hmyz žije 
v ich okolí. Hmyzí hotel pozostáva z drevenej konštrukcie, ktorej 
výplňou sú rôzne materiály ako drevo, šišky, tehly, slama a 
podobne na ubytovanie hmyzu rôzneho druhu. Ide o projekt, 
ktorým človek napomáha prírode v lokalitách, kde sa dlhodobo 
snaží hmyz udomácniť. Vytvoriť aj miesto na sedenie, kde 
obyvatelia môžu tráviť svoj voľný čas.  
Finančné prostriedky boli použité na materiál. 

2 
Scripture Union 
Slovakia 

Zacielené na rodiča 500,00 € 

Združenie Scripture Union Slovakia už 20 rokov realizuje 
voľnočasové aktivity pre deti. Pandemická situácia ich postavila 
pred rôzne výzvy, jednou z najväčších bol prechod do online 
priestoru. Podporené aktivity boli postavené na flexibilite. S 
rodinami mohli ostať v spojení čiastočne osobne a čiastočne 
online. Rozšírili webstránky pracujemsdetmi.sk a nahrali ďalšie 
diely podcastu. Zrealizovali tri workshopy a dva webináre pre 
rodičov. 
Finančné prostriedky boli použité na webové stránky, technickú 
podporu, propagáciu a cestovné náklady. 

3 Obec Zbyňov 
Výchova mladých 
hasičov 

500,00 € 

V obci Zbyňov funguje organizácia Dobrovoľný hasičský zbor, 
ktorá sa venuje výchove mladých hasičov, predkladateľ je jej 
aktívnym členom.  
Z finančného príspevku zakúpili vhodné technické vybavenie: 
kúpa nových hadíc a prúdnic im zlepšila a zefektívnila tréningový 
proces. Zúčastnili sa detskej súťaže Plameň – Jesenné kolo. 
Súťažili s 3 družstvami: družstvo chlapcov 2x a družstvo dievčat 
1x do 15 rokov, získali 1 miesto.  
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4 
Michal K. 
 

Plážová hádzaná 500,00 € 

Podporili sme skupinu mladých talentovaných mužov, ktorí sa 
dali dokopy, aby sa bavili plážovou hádzanou, a po okamžitom 
úspechu na medzinárodnej scéne sú z nich dnes reprezentanti 
SR. Družstvo si všetky náklady hradí z vlastných zdrojov, keďže 
ide o študentov, tak to znamená za výdatnej pomoci rodičov. 
Cieľom finančnej podpory bolo doplniť športovú výbavu na 
dôstojnú reprezentáciu nielen svojou hrou, ale aj adekvátnou 
športovou výbavou: lopty, šiltovky a funkčné oblečenie. 
Finančné prostriedky boli použité na nákup športovej výbavy. 

5 Čadečka v pohybe 
Rozšírenie detského 
ihriska v Čadečke 

500,00 € 

V Čadečke, ktorá je časťou mesta Čadca, sa nachádza malé 
detské ihrisko, ktoré je súčasťou väčšieho športového areálu. V 
rámci podporeného projektu kúpili, poskladali a usadili 
preliezku na detské ihrisko. Po jej usadení ju natreli ochranným 
náterom na zvýšenie trvanlivosti a domontovali zábradlie a 
ostatné komponenty. Projektom chceli zmeniť najmä to, aby 
deti, ktoré ihrisko navštívia, mali viac možností tráviť čas vonku 
v prírode a spolu s ostatnými deťmi.  
Finančné prostriedky boli použité na nákup detskej preliezačky. 

6 o.z.3Stromi 
EKO ČENDŽ – SWAP 
Senec 2021 

500,00 € 

Združenie 3Stromi motivuje ľudí k nižšej tvorbe odpadu. My, 
spotrebitelia, nakupujeme a hromadíme napr. mnoho 
oblečenia, niektoré kusy použijeme iba pár krát a opäť túžime 
po nových, pričom tie „staré“ sú ešte použiteľné 
a mohli by robiť radosť niekomu inému – preto o. i. realizujeme 
akcie na bezplatnú výmenu oblečenia. SWAP je komunitná 
akcia, na ktorú účastníci prinesú svoje použité, ale použiteľné 
oblečenie, doplnky či príslušenstvo a z ponuky SWAP-u od iných 
užívateľov si môžu vybrať oblečenie, ktoré sa im páči. SWAP nie 
je burza ani bazár, za oblečenie sa neplatí. V dobe pandemických 
opatrení využívame priestor pešej zóny či námestia a 
realizujeme SWAP „vonku“, no v prípade zmeny počasia 
potrebujeme účastníkov swapu a ich oblečenie ochrániť. 
Finančné prostriedky boli použité na nákup veľkoplošného 
cateringového stanu. 

7 
Občianske 
združenie Naše 
Zálesíčko  

Ovocná alej s 
multifunkčným 
altánkom 

500,00 € 

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 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. 

8 
Dedinská folklórna 
skupina NOVANI 

Zabezpečenie časti 
zvukovej techniky 

500,00 € 

Vkusná ľudová zábava vždy dokáže povzniesť ducha každého 
človeka. O to sa snažia aj dobrovoľníci Dedinskej folklórnej 
skupiny NOVANI. Prinášať divákom humor na spôsob ľudových 
rozprávačov formou jednoaktových hier, doplnený a dotvorený 
ľudovou hudbou a tancom z prostredia obce. Pre zrozumiteľnosť 
tak spevu, ako aj reči je dôležité byť počutý. Z tohto dôvodu sme 
podporili kúpu zvukovej techniky – bezdrôtové mikrofónové 
sety, ktoré môže využívať celé spektrum členov skupiny. 

9 

Občianske 
združenie rodičov 
pri Materskej 
škole Kostoľany 
nad Hornádom 

Podpora ľudových 
tradícií v materskej 
škole Kostoľany nad 
Hornádom 

500,00 € 

V modernej dobe veľakrát ide pôvodná krása ľudovej kultúry 
regiónov do zabudnutia. Cieľom podporeného projektu bolo 
podporiť ľudové tradície v materskej škole v Kostoľanoch nad 
Hornádom. Hlavným zámerom bolo zaobstarať pre deti 
potrebný počet krojov, aby sa mohla o to lepšie a intenzívnejšie 
pestovať výučba ľudových tradícií, tancov, spevov, detských hier 
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a aby deti dôstojne reprezentovali materskú školu na všetkých 
kultúrnych podujatiach a vystúpeniach nielen v samotnej 
škôlke, ale aj v obci. V rámci aktivity sa podarilo zabezpečiť ušitie 
detských krojov – dievčenských aj chlapčenských a v rámci 
možností s deťmi nacvičovať kultúrne pásma, hoci to sťažovala 
súčasná situácia v súvislosti s pandémiou.  
Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a 
zabezpečenie krojov. 

10 
Materské centrum 
Hojdana – Ružinov 

Detský záhradný 
ateliér v Hojdane 

500,00 € 

Cieľom podporeného projektu bola envirovýchova zážitkovou 
formou určená pre širokú komunitu rodičov a detí 
navštevujúcich materské centrum Hojdana. Oboznámenie sa 
detí i rodičov hravou formou s prírodnými, permakultúrnymi, 
ekologickými postupmi formou workshopov, podporené envi-
tvorivými dielničkami ako prostriedkom pre hlbšie zapamätanie 
zážitkových tém. Bol to zážitkový dotyk s veľkou záhradou s 
množstvom starobylých stromov, množstvom vzácnych krovín a 
drevín, hmatovým chodníčkom, vtáčími búdkami, lúkou pre 
včely, nekoseným ježoviskom pre ježiu rodinku, čmelínom, 
zelenou strechou, kompostoviskom. Táto záhrada je oázou v 
mestskom prostredí a učarovala nejednému dobrovoľníkovi. 
Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, vedenie 
workshopov a exteriérový nábytok. 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a tvorba 
životného prostredia; podpora a rozvoj telesnej kultúry; podpora vzdelávania; zachovanie kultúrnych hodnôt. 
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3. Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu  
 
Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol dňa 2. 7. 2018 ako zjednotenie filantropických 
aktivít, ako aj aktivít spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 
Účel nadačného fondu je napĺňaný prostredníctvom: 

A. Podpora partnerských projektov iných mimovládnych organizácií v Otvorenom grantovom 
programe 
B. Zamestnanecký grantový program Sľubné talenty, 2021, 4. ročník 
C. Zamestnanecký program „Kaufland pomáha“ 2021 

 
A. Otvorený grantový program 

 
Cieľom otvoreného programu je podporovať rôzne projekty verejnoprospešných inštitúcií.  
Nadačný fond Kaufland podporuje aktivity Slovenského Červeného kríža od roku 2018. Cieľom otvoreného 
programu je podporovať rôzne projekty verejnoprospešných inštitúcií. V roku 2021 to boli projekty zamerané 
na skvalitnenie terénnej sociálnej služby a na podporu ich práce počas pandémie. Podporený bol aj projekt 
zameraný na zdravé stravovanie pre deti na základných školách. 
 
Počet predložených žiadostí: 2 
Počet podporených projektov: 2 
Vyčlenená suma: 111 277,60 € 
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:  
Lucia Vargová, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Martina Machánková, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

P.č. 
Podporená 
organizácia/ 
fyzická osoba 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

1 
Skutočne zdravá 
škola, občianske 
združenie 

Skutočne zdravá 
škola do 
slovenských škôl 

12 600,00 € 

Výstupom zrealizovaného projektu Skutočne zdravá škola je 59 škôl 
zapojených do certifikačného procesu SZŠ programu, z toho 4 
bronzové Skutočne zdravé školy s certifikátom. Ďalším výstupom je 
vytvorenie metodologických materiálov v rozsahu cca 200 
normostrán, voľne dostupných verejnosti a školám na 
www.skutocnezdravaskola.sk (v počte rozsiahlych 12 metodických 
materiálov a pracovných listov na tému výživa, zdravý životný štýl, 
školské stravovanie, potravinová gramotnosť, školské potravinové 
trhy, návštevy fariem, školská úžitková záhrada). Vďaka projektu sa 
podarilo vyškoliť 8 regionálnych koordinátorov. Zrealizoval sa 
prieskum na vzorke cca 1369 detí, pri zbere dát realizátori aktívne 
spolupracovali so 63 pedagogickými a nepedagogickými 
pracovníkmi. Výstup prieskumu vyšiel v podobe výskumnej správy v 
rozsahu 43 slidov a 34-stranovej prezentácie/záverečnej správy. 
Vznikla brožúrka o vzťahu detí k zdravému životnému štýlu v 
nadväznosti na program SZŠ v rozsahu v rozsahu 32 strán, formát A5, 
ktorá bola distribuovaná elektronicky všetkým koordinátorom zberu 
dát po celom Slovensku (63), školám zapojeným do programu SZŠ. 
Zrealizoval sa 1 webinár k výstupom prieskumu, na ktorý sa 
registrovalo 113 ľudí a na YouTube kanáli Skutočne zdravej školy má 
zo záznamu 76 videní. Víziou do budúcna je zapájať do programu 
ďalšie školy, vytvoriť fungujúcu a stabilnú komunitu regionálnych 
koordinátorov, učiteľov, rodičov a zástupcov orgánov štátnej správy, 
ktorí budú zabezpečovať neustále zdieľanie inovácií v oblasti 
školského stravovania a motivovať ďalšie školy vstúpiť do programu. 

2 
Slovenský 
Červený kríž, 

Podpora 
terénnych 

98 677,60 € 
Územné spolky SČK poskytujú širokú paletu terénnych 
sociálnych služieb na celom území Slovenska. Prepravnú 
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Ústredný 
sekretariát 

sociálnych služieb 
SČK 

službu v súčasnosti poskytuje viac ako 15 územných spolkov 
SČK. Nákupom ďalších moderných a špeciálne upravených 
vozidiel chce SČK podporiť kvalitu a rozšíriť poskytovanie 
prepravnej služby a ďalších terénnych sociálnych služieb, čo 
sa v čase pandémie výrazne osvedčilo. Pomôže tak ešte 
väčšiemu množstvu ľudí v ďalších regiónoch, ktorí sú na 
takúto pomoc odkázaní. Patria sem ľudia, ktorí sú dlhodobo v 
nepriaznivej sociálnej situácii kvôli svojmu veku, zdravotnému 
postihnutiu či dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu. 
Vďaka prepravnej službe pomáha SČK znižovať ich izolovanosť 
a umožňuje im zapájať sa do spoločenského života. Finančné 
prostriedky budú použité na nákup nových vozidiel na 
zabezpečovanie prepravnej služby. 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účel: ochrana zdravia, podpora 
vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci. 
 
 

B. Zamestnanecký grantový program Sľubné talenty, 4. ročník 
 
Zámerom je podporiť talentované deti zamestnancov spoločnosti Kaufland a realizáciu aktivít umožňujúcich 
rozvoj ich talentu. Chceme nachádzať a finančne podporiť mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov 
alebo vedcov, ktorí navštevujú základnú školu, gymnázium, strednú odbornú školu alebo odborné učilište, s 
cieľom vytvoriť priestor na rozvoj ich potenciálu a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.  
 
Podporu rozvoja mladých talentovaných ľudí považujeme za hlavný predpoklad pre rýchlejší rozvoj celej 
spoločnosti. Veríme, že investícia do podpory ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa raz môžu stať priekopníkmi vo 
svojom odbore, je správna a bude dobre využitá.  
Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli vyhlásiť štvrtý ročník Zamestnaneckého grantového programu Sľubné 
talenty, ktorého cieľom je finančne podporiť deti zamestnancov spoločnosti Kaufland – mladého, výnimočne 
nadaného umelca, športovca alebo vedca navštevujúceho základnú alebo strednú školu a uľahčiť mu tak rozvoj 
jeho potenciálu.  
 
Počet predložených žiadostí: 61 
Počet podporených projektov: 57 
Vyčlenená suma: 24 390 €  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení: 
Jana Hlavatá, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Jana Strížová, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Martina Machánková, Kaufland Slovenská republika v.o.s 
Michal Golian, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Iveta Hollá, Kaufland Slovenská republika v.o.s.  
Andrej Kulaviak, Kaufland Slovenská republika v.o.s.  
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

P.č. 
Podporená 
fyzická osoba 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

1 Mária P. Bicie 500,00 € 

Podpora bola určená pre syna žiadateľky, Matúša. Navštevuje ZUŠ v 
Žiari nad Hronom – hru na bicie nástroje. Z príspevku žiadateľka 
zakúpila nový hardvér a činely, tiež stojan, ktoré sú pre rodinu finančne 
nákladnými položkami. Na hudobný nástroj bicie chodí už 7. rok. Vďaka 
finančnej podpore má chuť sa zdokonaľovať a motivuje ho k zlepšeniu. 
Plány do budúcna: Matúš má cieľ dopracovať sa k dobrej kapele, 
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prípadne si nahrať svoj album. Finančné prostriedky boli použité na 
kúpu súčastí hudobného nástroja pre rozvoj talentu. 

2 Daniel T. 
Tenisová 
akadémia 

500,00 € 

Príspevok bol určený na tréningovú činnosť Tamary, dcéry žiadateľa, 
ktorá hrá aktívne tenis. Rozšírením tréningovej činnosti chceli 
dosiahnuť väčšie úspechy na turnajoch aj v kategórii do 10 rokov. 
Úspechy na turnajoch – 2x 3. miesto a 1x 2. miesto. Rada by získala aj 
1. miesto v tomto roku. K zlepšovaniu Tamarke pomáhajú práve 
tréningy navyše, hradené z tohto príspevku. Do budúcnosti by radi 
pokračovali v rozvoji a podpore talentu, keďže Tamarku tenis baví, teší 
sa na tréning a prípravu berie zodpovedne. V ďalšom roku by radi zožali 
úspechy podobné kategórii do 10 r., keďže pôjde do kategórie mladších 
žiačok. Finančné prostriedky boli použité na tréningovú činnosť. 

3 Zuzana O. Spartakovec 500,00 € 

Matka, v žiadosti pre syna Alexka, ktorý je nádejný brankár za Spartak. 
Finančná podpora im veľmi pomohla na nákup všetkých športových 
veci, nakoľko zo všetkého vyrástol. Kúpou nových tenisiek, štuplakov, 
môže lepšie trénovať  a behať. 

4 Alena L. 
Cesta na 
majstrovstvá sveta 

500,00 € 

Matka žiadala podporu pre svoju dcéru Lauru, ktorá vyniká v dráhovej 
a cestnej cyklistike. Financie použili na kúpu nového bicykla, prilby a 
tretier. Ide o dráhový bicykel a aerodynamickú prilbu a tretry, keďže v 
cyklistike rozhodujú sekundy. 

5 Alena L. 
Zažiariť v horskej 
cyklistike 

500,00 € 
11-ročný syn sa venuje cyklistike. Finančný príspevok bol použitý na 
kúpu nového horského bicykla. Ten mu pomôže na pretekoch, pri 
technických sekciách a, samozrejme, aj kopcoch. 

6 Tatiana B. 
O krok bližšie k 
svojmu snu 

500,00 € 
Finančné prostriedky žiadala pre svojho syna Adriána, ktorý sa aktívne 
venuje futbalu. Grant využili na nákup oblečenia a pomôcok pre 
brankára. 

7 
Mgr. Slávka 
L. 

Žralok v bráne 500,00 € 

Žiadala o podporu pre svojho syna Jozefa, ktorý sa venuje športu 
hádzaná. Dosiahol v ňom úspechy primerané jeho veku a možnostiam, 
keď bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja v Prešove, veľmi ho 
to potešilo. V budúcnosti by sa rád venoval profesionálne tomuto 
športu. Financie použijú na úhradu materiálnych a cestovných 
nákladov. 

8 Oľga C. 
Nádejná 
dizajnérka 

250,00 € 
Žiadala o podporu pre dcéru Simonu, ktorá sa venuje umeleckým 
aktivitám, štúdiu a vzdelávaniu v umeleckom smere.  

9 Anna F. Tanečnica 420,00 € 
Matka dcéry Timei žiadala finančnú podporu pre rozvoj talentu dcéry, 
ktorá by sa rada zúčastňovala vystúpení a súťaží v hip-hop tanci.  

10 Libor P. 
Digitálnym pianom 
k výškam 

465,00 € 

Otec žiadal finančnú podporu pre svoju dcéru Annu, ktorá spieva už od 
svojich troch rokov. Aj vďaka úspechom v súťažiach na celoslovenskej a 
medzinárodnej úrovni je študentkou prvého ročníka Konzervatória v 
odbore operný spev. Získané financie využijú na nákup digitálneho 
piana, ktorý je pri tomto štúdiu kľúčový. 

11 Erika K. Späť k hádzanej 490,00 € 

Mama žiadala o podporu svojej dcéry Lucii, ktorá sa venuje 10. rok 
hádzanej.  Dosiahla v nej domáce i medzinárodné ocenenia a rada by 
sa do budúcnosti profesionálne venovala tomuto športu. Finančné 
prostriedky použijú na úhradu nákupu oblečenia na outdoorové 
tréningy a na nákup materiálového vybavenia, ktoré poslúži najmä na 
rehabilitáciu a zvýšenie fyzickej sily. 

12 
Mgr. Slávka 
L. 

Rýchly ako blesk 500,00 € 

Mama žiadala o podporu pre svojho syna Jána, ktorý sa venuje atletike. 
Dosiahol v nej veľmi pekné výsledky a rád by sa v budúcnosti venoval 
tomuto športu aj profesionálne. Financie použijú na úhradu cestovných 
nákladov a na nákup športového oblečenia. 

13 Miroslava Š. 
Jakub – 
motokrosová 
nádej Slovenska 

500,00 € 

Mama žiadala podporu pre syna Jakuba, ktorý športuje a zúčastňuje sa 
pretekov v motokrosovej sezóne. Motokrosový šport je časovo 
a finančne náročný.  Jakub je na treťom mieste v Slovenskom pohári. 
Jakub má 13 rokov a využíva svoje vedomosti aj pri servise a oprave 
motorky. V roku 2017 sa stal majstrom SR v 50 ccm. 

14 Martina K. Tenis 500,00 € 
Matka Martina žiadala finančnú podporu pre svoju dcéru Ashley, ktorá 
sa venuje tenisu. Finančné prostriedky použijú na trénera.  

15 Milan Š. Florbalová vášeň 500,00 € 

Šimon sa od malička venuje florbalu, ktorý ho neskutočne baví. Otec 
žiada o finančnú podporu na víkendové a týždenné rozvojové kempy. 
Finančné prostriedky použijú na kúpu športovej obuvi, hokejky a 
športovej výbavy. 

16 Anna F. Futbalový sen 500,00 € 
Mama žiadala o podporu pre syna Petra, ktorý sa pravidelne zúčastňuje 
tréningov a súťaži v oblasti futbalu. Finančnú podporu využijú na 
zabezpečenie športových pomôcok a cestovné náklady na turnaje. 
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17 Marek K. Futbalový talent 500,00 € 

Nicolas sa venuje futbalu. Finančnú podporu  využijú na to, aby sa čo 
najviac vedel venovať futbalu na čo najvyššej úrovni. Aby mohol chodiť 
na každý turnaj a zápas, ktorý sa organizuje. Tiež, aby cez leto, keď je 
prestávka od futbalu, mohol ísť na futbalový kemp – tábor. 

18 Andrea Š. MMA talent 235,00 € 
Mama žiadala podporu pre syna Patrika, ktorý je zápasníkom MMA, 
reprezentantom SR v tomto športe. Pripravuje sa na ME. Peniaze 
využijú na prípravu a výdavky s tým súvisiace.  

19 Eleonóra K. 
Karatista Jackie 
Chan 

500,00 € 

Mama žiadala podporu pre syna Peťa. Získaný finančný príspevok 
použijú na rozvoj a zdokonaľovanie jeho talentu v karate. Konkrétne 
zabezpečenie celoročného tréningu, potrebných pomôcok a uhradenie 
skúšok. 

20 Eleonóra K. Mladý Karate Kid 500,00 € 
Mam žiadala podporu pre syna Šimona, ktorý sa venuje karate. Získané 
financie mu zabezpečia ročný tréning s možnosťou absolvovať skúšky a 
dosiahnuť tak vyšší stupeň v danej kategórii.  

21 Petra V. 
Podpora pre 
talentovaného 
hokejistu  

500,00 € 
Mama žiadala o podporu pre syna, pretože má talent v hokejovom 
športe. Za finančnú podporu mu doplatia členské a kúpu hokejového 
výstroja.  

22 Jozef K. 
Svet očami 
Simonky III. 

250,00 € 

Otec Simony žiadal o jej podporu v umeleckom odbore. Simonka je 
veľmi umelecky založená a radi podporíme rozvoj jej talentu a 
cieľavedomosť. Financie použijú na úhradu školného SZUŠ, ktorú 
Simonka pravidelne navštevuje už viac ako 5 rokov.  

23 Eva W. 
Gymnastika moja 
srdcovka 

450,00 € 

Matka Natálie žiada o príspevok na rozvoj talentu pre svoju dcéru 
Natáliu, ktorá má pohybové predpoklady a rozhodla sa venovať 
gymnastike. Príspevok použijú na hodiny gymnastiky, ktoré ju posúvajú 
vpred. 

24 Jarmila S. 

Radosť z behania 
mi pomáha bežať 
pre „olympijské 
zlato“. 

500,00 € 

Mama žiadala podporu pre dcéru Hanu, na podporu a rozvoj športovej 
činnosti a jej úsilia reprezentovať krajinu na Olympijských hrách. 
Podpora je špecifikovaná na nákup adekvátneho kvalitného obutia, 
doplnkov na beh na atletiku na stredné a dlhé trate, športovej 
tréningovej pomôcky – hodinky a na výživové doplnky – vitamíny. 

25 Renáta Ž. Podpora talentu 350,00 € 
Mama žiadala podporu pre dcéru Adelu, ktorá vyniká v atletike, v  skoku 
o žrdi. Podporu využijú pri príprave, kde jej pomôžu pri technických 
disciplínach. 

26 Martina V. Malý programátor 250,00 € 

Mama žiadala podporu pre syna Eliáša, ktorý sa od malička zaujíma o 
všetko technologické a technické. Od malička ho zaujíma, ako fungujú 
veci. Ako 8-ročný si zložil aj vlastné rádio. Obzvlášť ho zaujíma 
programovanie. Finančné prostriedky použijú na kurz programovania v 
medzinárodnej škole programovania Logischool. 

27 Stela B. 
Freestyle 
scootering 

500,00 € 
Mama žiadala o podporu pre syna Jakuba, ktorý vyniká v skákaní na 
kolobežke. Podporu využijú na kúpu novej kolobežky alebo na kúpu 
nových kvalitných náhradných dielov na kolobežku.  

28 Martin M. 
Budúca futbalová 
hviezda 

500,00 € 
Otec žiadal podporu pre syna Viktora, ktorého očaril futbal a chcel by 
sa mu venovať aj profesionálne. Finančné prostriedky použijú na 
tréningový proces, výstroj a zdravotnú starostlivosť.  

29 Monika H. Wakeboarding 500,00 € 
Mama žiadala podporu pre dcéru Emmu, ktorá vyniká v športovej 
oblasti – wakeboarding. Financie budú použité na materiálne vybavenie 
nevyhnutné pre výkon športovej činnosti.  

30 Pavel M. Karate 500,00 € 
Otec žiadal finančnú podporu pre syna Dominika, ktorý sa už 7 rokov 
venuje karate. Financie použijú na nákup pomôcok športového 
vybavenia, oblečenia a cestovných nákladov. 

31 Rastislav B. Zdravé plávanie 360,00 € 

Otec žiadal o podporu pre dcéru Nelku, na jej podporu v tréningoch 
plávania. Plávanie je veľký benefit pre jej zdravie, ako pomoc pri liečbe 
a prevencii skoliózy a zároveň ako výborne strávený čas, počas ktorého 
sa učí rôzne plavecké štýly, sebadisciplíne, koordinácii pohybov a v 
neposlednom rade si otužovaním buduje imunitný systém.  

32 Rastislav B. Tanec je život 325,00 € 

Otec žiadal o podporu dcéry Adelky na jej tanečné tréningy, ktoré 
organizuje Tanečný športový klub M+M pod vedením manželského 
páru pani Marcely a pána Milana Špánika. Klub pôsobí na tanečnej pôde 
už 29 rokov a za túto dobu odchoval veľa šikovných tanečníkov. 

33 Petra L. Tanec v srdci IV. 500,00 € 

Mama by rada vďaka financiám podporila dcérin vzťah k tancu 
a pohybu. Ela tancom žije, má chuť na sebe pracovať a zlepšovať sa, 
učí sa prekonávať prekážky. Je obsadzovaná do prvej rady a v 
choreografiách získava sólové prvky. Vďaka podpore bude môcť Ela 
absolvovať doplnkové tanečné a gymnastické tréningy a účasť na 
tanečnom kempe a tanečných súťažiach a tiež potrebné vybavenie 
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(kostým, oblečenie) na kvalitnú reprezentáciu seba a tiež celej 
tanečnej formácie. 

34 Tomáš L. Judom svetom 495,00 € 

Otec žiadal podporu pre syna Tomáška, ktorý vyniká v jude, má zjavný 
talent, ktorý si všimli i tréneri v klube. Trénuje od svojich piatich rokov, 
má za sebou viacero súťaží s pódiovými umiestneniami. Okrem 
športového talentu JUDO rozvíja i psychickú odolnosť a pozitívne 
osobnostné vlastnosti. Finančnú podporu využijú na kondičné a 
domáce tréningy. 

35 Jana V. 
Futbal je pre mňa 
všetko! 

500,00 € 

Mama žiadala o podporu pre svojho syna Adama, ktorý hráva 5 rokov 
futbal. Vo svojom klube FK Fotbal Třinec dosahuje výborné výsledky. 
Chcel by sa stať profesionálnym hráčom. Financie použijú na úhradu 
cestovného, futbalového kempu a na nákup potrebného športového 
vybavenia, obuv adresy. 

36 Miriam B. Podpora talentu 500,00 € 
Syn pani Miriam vyniká vo futbale, futbal miluje a jeho snom je stať sa 
veľkým hráčom. Podporou mu chceme pomôcť v ďalšom rozvoji, 
zdokonaľovaní sa. 

37 Miroslava D. Fandí celá rodina 500,00 € 
Mama žiadala o podporu pre syna, ktorý sa venuje hokeju už šiesty rok. 
Financie použijú na zakúpenie nového výstroja a potrebných pomôcok. 

38 Veronika H. 

Podpora 
budúceho 
olympijského 
víťaza v boxe 

450,00 € 
Mama žiadala podporu pre syna Petra, ktorý sa venuje boxu.  Financie 
použijú na nákup nových športových potrieb, doplnkov výživy a na 
náklady na súťaže. 

39 Peter K. Najlepší hráč tímu 250,00 € 

Otec žiadal podporu pre dcéru Ninu, ktorá vyniká v dievčenskom 
futbale, kde si chce vybojovať miesto v základnej zostave v A tíme 
Spartak – ženy. Jej ďalším cieľom je dosiahnuť prestup do niektorého 
kvalitného zahraničného tímu. Financie použijú na kúpu kopačiek, 
lopty, športového oblečenia, termo oblečenia, rukavíc, čiapky...  

40 Marianna M. 
Volejbal – šport, 
ktorý zbožňujem 

200,00 € 

Mama žiadala podporu pre syna Dominika, ktorý sa venuje volejbalu. 
Podporou chceme pozitívne ovplyvniť jeho rozvoj a napredovanie v 
športe, ktorý zbožňuje, a odzrkadlí sa to na dosahovaní jeho vytúžených 
úspechov. Financie použijú na zakúpenie športovej obuvi a športového 
oblečenia. 

41 Marianna M. 
Volejbal – úžasný 
šport 

200,00 € 

Mama žiadala podporu pre syna Erika, ktorý sa venuje volejbalu. 
Podporou chceme pozitívne ovplyvniť jeho rozvoj a napredovanie v 
športe, ktorý zbožňuje, a odzrkadlí sa to na dosahovaní jeho vytúžených 
úspechov. Financie použijú na zakúpenie športovej obuvi a športového 
oblečenia. 

42 Jana R. 
Podpora 
plaveckých 
talentov 

300,00 € 

Leonard, syn pani Jany, vyniká v plávaní. Plávanie dáva široký priestor 
na zdokonaľovanie sa v jednotlivých typoch plávania, ale nemálo 
prispieva aj k zdravému životnému štýlu a držania tela. Nie je to 
jednoduchý šport, vyžaduje si disciplínu a riadne nasadenie a 
odhodlanie. 

42 Marek M. Malý matematik 250,00 € 

Otec žiadal podporu pre syna Olivera, ktorý sa zaujíma o matematiku. 
Rád si porovnáva svoje schopnosti s inými žiakmi účasťou na rôznych 
súťažiach a neustále pracuje na svojom napredovaní a zlepšovaní. Do 
budúcna by sa chcel zúčastniť medzinárodnej celosvetovej súťaže. 
Financie použijú na úhradu programu mentálnej aritmetiky, zakúpenie 
počítadla abakus, ako aj učebníc k tomu potrebných. 

44 Martin B. Podpora plávania 250,00 € 
Otec žiadal podporu pre dcéru, ktorá rada pláva. Aj keď má len osem 
rokov, prepadla športu, ktorý ju baví, a teší sa na každý tréning. Plávanie 
je navyše aj veľmi prospešné pre jej zdravie. Býva oveľa menej chorá. 

45 Dušan M. 
Od plávania k 
triatlonu 

500,00 € 
Otec žiada podporu pre dcéru, ktorá sa plávaniu venuje už 9 rokov. 
Podporu použijú na poplatky za tréningy triatlonovému klubu Triathlon 
mood o. z. a na úhradu nákladov letného sústredenia. 

46 Alena B. 
Začínajúca 
plavkyňa 

250,00 € 
Mama žiadala podporu pre dcéru, začínajúcu plavkyňu. Finančné 
prostriedky pomôžu financovať jej aktívne plávanie v plaveckom klube. 

47 Zuzana P. Koncerty 500,00 € 
Mama žiadala podporu pre syna Filipa pri rozvoji jeho hudobného 
talentu. Podporili sme ho, aby bol aktívny na aktuálnej bystrickej 
hudobnej scéne. Financie použijú na kúpu aparatúry. 

48 Lenka Š. 
Talentovaný 
futbalista 

400,00 € 
Mama 10-ročného chlapca Mareka, žiadala o podporu pri naplnení jeho 
sna stať sa futbalistom.  

49 Lenka K. 
Pripraviť sa, pozor, 
štart! 

500,00 € 
Mama žiadala podporu pre 8-ročnú dcéru Elu, nádejnú atlétku, ktorá 
od malička veľmi rada preteká a vyhráva. Jej cieľom je predbehnúť 
svojho veľkého brata a umiestniť sa na pódiu. Finančné prostriedky 



Strana 51 z 60 

použijú na zaplatenie členských poplatkov v atletickom klube, aby Ela 
mohla trénovať pod vedením kvalifikovaných trénerov. 

50 Lenka K. Rýchly ako blesk 500,00 € 

Mama žiadala o finančnú podporu pre svojho 10-ročného 
syna Mateja, nádejného šprintéra. Matej od malička rád behá a 
preteká. Finančné prostriedky budú použité na 
zaplatenie členských poplatkov v atletickom klube, kde Matej pod 
vedením kvalifikovaných trénerov trénuje.  

51 Kristína P. Futbalový talent 200,00 € 
Mama žiadala podporu pre syna Erika, ktorý sa venuje futbalu. Finančné 
prostriedky použijú na kúpu kvalitných kopačiek, termobielizne a 
halových tenisiek. 

52 Alena B. Majstrovstvá 500,00 € 
Mama žiadala o podporu pre syna, aktívneho plavca. Finančné 
prostriedky pomôžu financovať jeho aktívne plávanie. 

53 Alena B. Stále plávať 500,00 € 
Mama žiadala podporu pre dcéru, aktívnu plavkyňu. Finančné 
prostriedky pomôžu financovať jeho aktívne plávanie v plaveckom 
klube. 

54 Radoslav J. Útok na TOP 3 500,00 € 

Otec žiadal podporu pre dcéru Magdalénu, ktorá sa päť rokov venuje 
olympijskej lukostreľbe, kde v kategórii mladších žiačok sa stala 
vicemajsterkou Slovenska a víťazkou Slovenského pohára. Momentálne 
strieľa prvý rok v kategórii kadetiek (od 14 do 17 rokov). Podporu 
využijú na zaplatenie tréningového procesu a potrebnej materiálnej 
výbavy, ktoré sú nevyhnutné k napredovaniu a dosahovaniu dobrých 
výsledkov. 

55 
Mgr. 
Ľubomír Š. 

HIP-HOP talent 500,00 € 

Otec žiadal podporu pre dcéru Sáru, pre rozvoj jej  tanečného talentu. 
Financie použijú na zúčastňovanie sa súťaží, battlov, workshopov, ako 
aj na zaplatenie oblečenia na súťažné účely, školného v tanečnom 
klube Fearless crew Poprad. 

56 Radoslav J. Ring voľný 500,00 € 

Otec žiadal podporu pre syna Mateja, ktorý sa od leta venuje boxu a 
podľa jedného z najlepších trénerov na Slovensku má talent a reálnu 
možnosť súťažne boxovať a reprezentovať Slovensko. Finančnú 
podporu použijú na zabezpečenie tréningového procesu pod odborným 
vedením a na nákup materiálneho vybavenia. 

57 Andrea T. Nádejný hokejista 300,00 € 
Mama žiadala podporu pre syna, ktorý hrá hokej. Ide o finančne 
náročný šport, kde treba každé 2 roky kupovať nový výstroj. 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: podpora a rozvoj telesnej 
kultúry; podpora vzdelávania; zachovanie kultúrnych hodnôt. 
 
 

C. Zamestnanecký program „Kaufland pomáha“ 
 
Život prináša rôzne nepredvídateľné situácie a nikdy nevieme, kto z nás či našich blízkych bude potrebovať 
pomoc. Prvý ročník Programu „Kaufland pomáha“ sme spustili s cieľom byť oporou tým z vás, ktorí potrebujú 
pomocnú ruku. Program je zameraný na podporu detí a dospelých, ktorí bojujú s ochorením alebo sa ocitli v 
zdravotne nepriaznivej situácii a potrebujú finančnú pomoc, či už za účelom zlepšenia zdravotného stavu a/alebo 
zakúpenia zdravotnej pomôcky. 
 
Počet predložených žiadostí: 33 
Počet podporených projektov: 23 
Vyčlenená suma: 10 600 €  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení: 
Jana Hlavatá, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Jana Strížová, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Martina Machánková, Kaufland Slovenská republika v.o.s 
Michal Golian, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Iveta Hollá, Kaufland Slovenská republika v.o.s.  
Andrej Kulaviak, Kaufland Slovenská republika v.o.s.  
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Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

P.č. 
Podporená 
fyzická osoba 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

1 Jozefína N. 
Pomoc pre 
Kristínku 

500,00 € 

Príspevok bol poskytnutý pre dcéru žiadateľky Kristínu. Kristínke v 
roku 2018 diagnostikovali prehepatálnu portálnu hypertenziu na 
podklade trombózy a ostatné choroby spojené s daným ochorením, 
ako splenomegália, pancytopénia, mutácia génu MTHFR c. 677C - 
homozygot, porucha celulárnej imunity. V roku 2020 ako jediné dieťa 
na Slovensku bola operovaná na Sicílii u prof. De Ville. Nakoľko 
Kristínka podstúpila veľa narkóz a hospitalizácií, veľmi slabo rozpráva. 
Navštevuje aj logopedickú ambulanciu a odporúčali jej hyperbarickú 
komoru, ktorá taktiež nie je preplácaná poisťovňou. Keďže je táto 
terapia finančne nákladná, rodičia požiadali nadačný fond o príspevok 
na ďalšie vstupy, keďže prvé vstupy preukázali zlepšenie Kristínkinho 
zdravotného stavu. Kristínka vďaka finančnej podpore podstúpila 17 
vstupov v hyperbarickej komore. Nielen jej reč sa zlepšila, ale je aj viac 
sústredenejšia. Finančné prostriedky boli použité na terapiu. 

2 Erika S. 
Tandemový 
bicykel 

500,00 € 

Schválená suma 500 eur bola určená pre Samuela, syna žiadateľky, na 
kúpu tandemového bicykla. Kúpou tohto bicykla sme splnili sen určite 
jemu, ale aj rodičom, pretože môžu vyraziť na bicykle celá rodina, čo 
je pre autistu určite nová interakcia a zdieľanie spoločných aktivít s 
rodinou. Táto finančná podpora určite prispela k utužovaniu 
rodinných vzťahov a zdieľania spoločných aktivít. Autisti sú skôr 
samotári, výnimkou nie je ani Samko, ale bicyklovanie miluje. Ciele 
projektu boli splnené, nakoľko bicykel využíva v plnej možnej miere. 
Finančné prostriedky boli použité na kúpu bicykla. 

3 Andrea S. 
Kúpa invalidného 
vozíku 

500,00 € 

Peťko je mladý chalan, ktorému od narodenia nohy neslúžili, no po 
zhoršení zdravotného stavu je odkázaný na vozík. Napriek tomu sa 
nevzdáva, snaží sa žiť plnohodnotne, založil si rodinu a chce byť 
sebestačný. K tomu mu pomáha invalidný vozík ako jeho druhé nohy. 
Pani Andrea, Petrova rodinná príbuzná, v projekte žiadala o príspevok 
na kúpu nového mechanického invalidného vozíka od spoločnosti 
Letmo. Finančné prostriedky boli použité na kúpu invalidného vozíka. 

4 Ľubomír M. Paťko 300,00 € 

Paťko je synovec žiadateľa, ktorý má 14 rokov a je ťažko zdravotne 
postihnutý. V poslednom období sa jeho stav ťažko zhoršil. Má 
diagnózy, ktoré sa nedajú vyliečiť, ale pomocou liekov sa dajú 
zmierniť. Ide e o syndróm krátkeho čreva. Všetky jeho diagnózy 
komplikuje najmä to, že je autista. Jediná možnosť, ako mu pomôcť, 
sú lieky, minerály, probiotiká. Keďže musí lieky brať až trojnásobne 
vyššie, je to pre rodinu finančne veľmi náročné. Príspevok bude 
použitý na tento účel.  

5 Patrik J. 
Finančná pomoc 
na rehabilitačný 
pobyt 

500,00 € 

Melánia má 5 rokov, detskú mozgovú obrnu, spastickú kvadruparézu. 
Nevie sedieť, chodiť ani nerozpráva, ešte nepočuli mama, tato. Je 
šikovná a veľmi múdra. Zjedla by aj slona, keby mohla. Aby mohla 
napredovať, aj keď len malými pokrokmi, potrebuje intenzívne 
rehabilitácie, ktoré, bohužiaľ, poisťovňa neuhradí. Pre rodinu, kde je 
iba jeden príjem a rodičovský príspevok, sú tieto pobyty finančne 
náročné až nemožné uskutočniť, alebo nie tak často, ako by ich 
potrebovala. 

6 Martina C. Pomoc pre syna 500,00 € 

Finančná podpora bola určená pre syna žiadateľky Milanka. Syn je 
autista, počas letných prázdnin navštevuje špeciálne detské 
terapeutické tábory. Podarilo sa im zúčastniť všetkých troch táborov 
v termínoch od 5. do 23. 7. 2021. Milankovi sa veľmi páčilo, 
nachádzajú sa tam len deti s autizmom a majú špeciálny program pre 
ne a zároveň terapie ako logopédia, arteterapia. S pomocou 
občianskych združení, kde sa venujú týmto deťom aj rodičia majú 
možnosť, aby si dieťa oddýchlo a naučilo sa niečo nové. Pracovníci 
vedia, ako sa deti so špeciálnymi potrebami správajú a vedia s nimi 
robiť pokroky. Finančné prostriedky boli použité na denný tábor pre 
deti so špeciálnymi potrebami. 

7 Mária Š. 
Multifokálne 
okuliare 

300,00 € 
Pani Mária pracuje v Kauflande 11. rok. Jej manžel je na invalidnom 
dôchodku, syn študuje na STU v Bratislave. Podporu žiadala pre seba 
na zakúpenie multifokálnych okuliarov. Okuliare nosí od detstva a pri 
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každej zmene zraku je potrebná výmena skiel alebo okuliarov. Pacient 
si hradí okuliare sám v plnej výške. Vďaka finančnému príspevku 
v rámci programu Kaufland pomáha má nové multifokálne sklá, aj 
nový rám, viac vyhovujúci ako predošlý. Podporu si pani Mária veľmi 
cení, vďaka novým okuliarom je pre ňu svet krajší aj lepší. Finančné 
prostriedky boli použité na kúpu okuliarov. 

8 Jarmila M. Kúpeľná liečba 320,00 € 

Problémom pani Jarmily sú dlhodobo pretrvávajúce bolesti chrbtice 
(krížovej i krčnej) z dôvodu vysunutých platničiek. Lekár jej zatiaľ 
neodporúča riešiť tento problém operačne, a tak sa snaží zmierňovať 
svoje problémy rôznymi cvikmi, ktoré jej odporučil lekár, a taktiež 
pomocou kúpeľnej liečby. Práve na kúpeľnú liečbu sme jej prispeli z 
programu Kaufland pomáha. 

9 Mária H. Katka 500,00 € 

Predkladateľka žiadala o pomoc pre svoju 2-ročnú neterku Katku, 
ktorá sa narodila s rázštepom chrbtice. Zatiaľ ešte nestála ani na 
nôžkach, lebo má veľké poškodenie chrbátika a obe bedierka 
vykĺbené. Tie ako prvé potrebujú operačný zákrok.  
Operácia je finančne náročná, bez rehabilitácií a ďalších potrebných 
úkonov. Katka v týchto dňoch podstúpila operáciu, 6 týždňov musí byť 
v sádrach. Následne ju čaká operácia druhého bedierka a rehabilitácia 
v centre Axis. Otecko je s Katkou na materskej dovolenke a mamka je 
toho času hospitalizovaná v nemocnici a čakajú nový prírastok do 
rodiny, preto je príjem rodiny nízky. 

10 Renata G. Pomoc pre dcéru 400,00 € 

Viktória, dcéra žiadateľky, má 13 rokov a je ZŤP pre viacero diagnóz, 
ako astma, nezhubný nádor mozgu, vysoký krvný tlak, psychické 
problémy – panická úzkosť, štítna žľaza, obezita. Pani Renata žiadala 
o príspevok na trojkolku pre dcéru, aby mohla aspoň trošku športovať, 
nakoľko klasický bicykel nezvláda, nevie na ňom udržať rovnováhu. 
Z financií bola trojkolka zakúpená, Viktória má z pobytu vonku na nej 
veľkú radosť a podarilo sa jej aj znížiť hmotnosť, takže splnila svoj účel. 
Finančné prostriedky boli použité na kúpu špeciálnej trojkolky. 

11 Zuzana M. 

Žiadosť o 
príspevok pre 
moju dcéru 
Kristínku 

500,00 € 

Kristínka má 7 rokov. V prvom roku jej diagnostikovali vývojovú vadu 
– hypotonický syndróm. V 5 rokoch jej zistili diery na srdiečku – defekt 
predsieňového septa, ktorý sa musel uzatvoriť, lebo sa jej miešala 
okysličená a neokysličená krv . Mesiac po operácii jej zistili infekčnú 
mononukleózu. Po operácii chceli absolvovať liečebné kúpele, na 
ktoré, žiaľ, nemala rodina finančné prostriedky. Vďaka finančnej 
podpore sa Kristínke podarilo absolvovať liečebný pobyt v 
Bardejovských kúpeľoch, kde navštevovala procedúry perličkové: 
hydromasáž, minerálne kúpele, šliapacie kúpele, čo prispelo 
k zlepšeniu jej zdravotného stavu, hoci ten bude vyžadovať dlhodobú 
liečbu. Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

12 Jarmila S. 
Pomoc pre 
manžela 

300,00 € 

Manžel pani Jarmily je 63-ročný, dlhodobo invalidný dôchodca, ktorý 
nedávno podstúpil operáciu bedrových kĺbov. Často navštevuje 
lekárov, nakoľko má autoimúnne ochorenie, je dlhodobo chorý. Pani 
Jarmila je živiteľkou rodiny, pre zvýšené výdavky na lieky a vyšetrenia 
majú sťaženú finančnú situáciu. Príspevok bude použitý na manželovu 
liečbu. 

13 Katarína Š. 
Pomoc pre 
bojovníka 
Tobiáška 

500,00 € 

Podpora bola určená pre Tobiáška. Financie rodičia použili na 
uhradenie intenzívneho rehabilitačného pobytu v centre Physio Canis 
Žilina. Pobyt absolvovali 2. – 13. 8. 2021. Tobiáško pobyt zvládol 
ukážkovo. Intenzívne nacvičoval štvornožkovanie i chôdzu, ale okrem 
hrubej motoriky skúsení terapeuti s Tobiáškom precvičovali i jemnú 
motoriku cez rôzne stimulačné aktivity či hry. Základ každého dňa 
tvorila fyzioterapia s intervenciami s asistenciou zvierat v terapii. 
Okrem psíkov v terapii bol použitý aj hovoriaci papagáj. Tobiáškovi sa 
veľmi páčilo, správnou motiváciou a individuálnym prístupom bolo 
cvičenie vystavané tak, aby bolo čo najefektívnejšie. Už po prvom 
týždni bolo vidieť výsledky v posilnení tonusu tela, lepšie držanie 
chrbátika, zlepšenie zrakového kontaktu či prítomného momentu, ako 
i väčšia istota pri chôdzi (s asistenciou).  
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

14 Veronika M. 
Pomoc pre 
Matúška 

500,00 € 

Finančný príspevok bol použitý na financovanie kúpeľného pobytu pre 
syna žiadateľky Matúška, ktorý má DMO. Od 18. 11. do 16. 12. 2021 
so synom absolvovali kúpeľný pobyt v Kováčovej. Matúško absolvoval 
rôzne procedúry (liečebná telesná výchova, perličkové kúpele, 
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podvodná masáž, klasická masáž, termoterapia, elektroterapia, 
magnetoterapia, ergoterapia, hipoterapia, termálny bazén, 
rehabilitačný bazén), pri ktorých sa mierne zlepšila pohyblivosť v 
kĺboch, jemná motorika ľavej ruky a uvoľnenie svalstva. Finančné 
prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt. 

15 Ján H. 
Žiadam o pomoc 
pre svoje 
neplnoleté dieťa 

500,00 € 

Oliver Kristián má 14 rokov, je to syn žiadateľa, ktorý má ťažké 
diagnózy, ako autizmus, epilepsia, vrodená cysta na mozgu, hypotónia 
celého tela. Príspevok bol určený na kúpu vírivky, ktorá mu veľmi v 
kúpeľoch pomáhala pri uvoľnení svalového napätia a zároveň bol v nej 
šťastný. Vírivka zakúpená do domáceho prostredia splnila očakávania 
a naplnila ciele, ktoré si žiadateľ stanovil. Finančné prostriedky boli 
použité na kúpu vírivky na účely rehabilitácie. 

16 Zuzana P. Sweet child 500,00 € 

Karolína, dcéra predkladateľky, má 9 rokov a trpí chorobou Diabetes 
Mellitus 1. typu. Ide o ochorenie, ktoré je doživotné. Je nutná liečba 
inzulínom 4x denne a dodržiavanie diabetickej diéty. Vďaka senzorom 
má Karolínka dlhodobú hladinu cukru takmer ako zdravý človek. 
Dobre kompenzovaný diabetik vie takto oddialiť alebo aj predísť 
ďalším komplikáciám, ktoré sú s cukrovkou spojené. Senzory však 
poisťovňa neprepláca, rodina si ich zabezpečuje sama, čo je finančne 
nákladné. Na tento účel budú použité finančné prostriedky.  

17 Svetlana K. Kaufland pomáha 500,00 € 

Pani Svetlane začali od minulého roku veľké bolesti v krížovej časti, po 
absolvovaní MR jej zistili poškodenú krčnú chrbticu, hrudnú chrbticu 
a v krížovej časti prasknutú platničku, ktorá jej spôsobuje veľké 
bolesti. Aby sa vyhla operácii a zlepšila svoj zdravotný stav, potrebuje 
intenzívne návštevy u fyzioterapeuta, na ktoré bude použitý 
príspevok. 

18 Beáta Z. 
Žiadosť o 
príspevok 

500,00 € 
Pani Beáta žiadala o pomoc pre svojho manžela, ktorý podstúpil veľmi 
ťažké operácie. Momentálne sa zotavuje, je na PN a ako SZČO nemá 
žiadny príjem. Financie budú použité na manželovu liečbu. 

19 Stanislava F. 
Pomoc pre 
manžela 

500,00 € 

V septembri 2020 začal manžel pani Stanislavy trpieť neznesiteľnými 
bolesťami chrbta. Po prevoze na neurochirurgiu mu zistili prasknutú 
platničku v driekovej oblasti. Po týždni neúspešnej liečby mu bola 
odporučená operácia s trvalými následkami. Problémy začal riešiť 
plynovými a ozónovými injekciami do chrbtice, čo zmiernilo jeho 
bolesti a postavilo ho na nohy. Túto liečbu je nutné opakovať každý 
mesiac, keďže je nákladná, prispejeme na ňu v rámci programu 
Kaufland pomáha. 

20 Vladimír B. 

Žiadosť o pomoc 
pre 
hendikepovaného 
syna 

500,00 € 

Tomáško, syn predkladateľa žiadosti, je 4-ročný chlapček s poruchou 
autistického spektra, hyperkinetickým syndrómom a poruchou 
rečového vývinu. Jeho liečba a doplnky liečby nie sú hradené zo 
zdravotného poistenia, rodičia nemajú nárok na príspevky od štátu. 
Tomáškova mama nemôže pracovať, musí byť pri synovi 24/7, pretože 
vyžaduje neustálu pozornosť a starostlivosť. Financie budú použité na 
hipoterapiu, plienky a oblečenie, ktoré Tomáško stále trhá, čo je pre 
rodinu veľmi nákladné. 

21 Zuzana O. 
Pomoc pre 
maminu 

480,00 € 

Pani Zuzana žiadala o príspevok pre svoju 72-ročnú mamu, ktorá je na 
dôchodku. Je vdova, s nízkym príjmom. Má operovaný bedrový kĺb a 
už aj ten druhý by potreboval vymeniť. Vek už však nepustí, navyše sa 
druhej operácie bojí. Býva sama v staršom rodinnom dome a s 
bolesťou nevládze veľa vecí robiť. Potrebovala by kúpele, aby si 
zregenerovala boľavé nohy. Kúpele na danú diagnózu neboli 
odsúhlasené z poisťovne, budú hradené z tohto programu. 

22 Zuzana P. Pomoc mamke 500,00 € 

Pomoc bola určená pre matku žiadateľky, ktorá prekonala rakovinu. 
Financie použili na Zepter Biolampu Bioptron MedAll, ku ktorej 
dokúpili aj stojan pre praktickejšie použitie. Lampu má matka 
odskúšanú s pozitívnym výsledkom. Použila ju zatiaľ na nahrievanie 
ruky a tiež jaziev, ktoré ostali po operácii. Lampu môže používať doma, 
takže nemusí chodí tak často na nahrievanie k lekárovi. Cieľ projektu 
bol naplnený na 100 %, lebo výsledky sú badateľné už po pár 
použitiach. Finančné prostriedky boli použité na kúpu biolampy. 

23 Zuzana B. 
Zdravie pre 
Karolínku 

500,00 € 

Karolínka sa narodila predčasne a prvé týždne strávila v inkubátore a 
následne vo vyhrievanej postieľke. Po 8 mesiacoch jej diagnostikovali  
Praderov-Williho syndróm. Ide o zriedkavé genetické ochorenie, ktoré 
ovplyvňuje chuť do jedla, rast, metabolizmus, správanie a/alebo 
kognitívne funkcie. Čo sa týka liečby, liek na Praderov-Williho syndróm 
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ešte nebol identifikovaný, takže terapeutický prístup je zameraný na 
liečbu symptómov a komplikácií. Najdôležitejšie sú v liečbe prvé 3 
roky. Karolínka potrebuje multidisciplinárnu starostlivosť: 
endokrinológa: podávanie rastového hormónu, logopéda; stravovanie 
a reč, dietológa: odporúčaný kalorický príjem, ortopéda: hypotónia 
vedie k skolióze, srdcovo-cievneho lekára: šelest a rôzne pomocné 
terapie: hipoterapiu, muzikoterapiu, rehabilitačné pobyty, kúpele, 
delfínoterapiu. Príspevok bol určený na jej terapie. 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účel: ochrany a podpory zdravia. 
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4. Nadačný fond Zuzany Čaputovej pri Nadácii Centra pre filantropiu  
 

Nadačný fond Zuzany Čaputovej pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol dňa 12.12.2019. Zámerom podpory 
v Nadačnom fonde bolo podporiť mimovládne organizácie, ktoré sa venujú rôznym verejnoprospešným témam.  
 
Počet podporených projektov: 3 
Vyčlenená suma: 6 500 €  
 
Podporené mimovládne organizácie:  
 

P.č. Podporená organizácia/fyzická osoba 
Výška 

podporenej 
sumy 

Mesto 

1 Rudnianske sovičky, o. z. 3 000,00 €  Rudno nad Hronom 

2 Atletický Legionársky Klub, o. z. 1 500,00 €  Moldava nad Bodvou 

3 OZ WELLGIVING – podpora pre rodinu Tajberových 2 000,00 €  Bratislava  

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora 
vzdelávania; podpora a rozvoj telesnej kultúry; poskytovanie sociálnej pomoci. 
 

5. Nadačný fond Hartmann pri Nadácii Centra pre filantropiu  
 
Nadačný fond Hartmann pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol dňa 30.3.2021 ako zjednotenie filantropických 
aktivít, ako aj aktivít spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti HARTMANN – RICO spol. s r. o. 
 
V centre pozornosti Nadačného fondu Hartmann sú opatrovateľky a opatrovatelia v zariadeniach sociálnych 
služieb, ktoré/í sa starajú o tých najzraniteľnejších. O seniorov, chorých a odkázaných na pomoc. Práve oni im 
často v neľahkých podmienkach poskytujú lásku, pohladenie, dobré slovo, ale je aj nekonečnú trpezlivosť a 
profesionálnu starostlivosť a opateru. Na Slovensku sú veľmi poddimenzované kapacity opatrovateľov, mnohí 
odchádzajú do zahraničia a tí, ktorí vykonávajú túto profesiu na Slovensku, sú finančne aj spoločensky 
nedocenení. 

 
Nadačný fond Hartmann sa zameriava na oblasť vzdelávania opatrovateľov v rôznych oblastiach. Dôležitou 
súčasťou jeho pôsobenia je pomoc pri získavaní nového kvalifikovaného personálu v zariadeniach sociálnych 
služieb, ktoré pociťujú dlhodobo nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Prostredníctvom finančnej podpory 
v rámci grantového programu „Staň sa opatrovateľom/kou“ podporujeme tých, ktorí majú záujem o 
rekvalifikačný kurz opatrovania, chcú sa tejto profesii venovať profesionálne, finančné možnosti im však 
nedovoľujú kurz absolvovať. 
 
Počet predložených žiadostí: 67 
Počet podporených projektov: 47 
Vyčlenená suma: 12 716 €  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení: 
Mgr. Anna Ghannamová, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR 
Dana Grafíková, Komora opatrovateliek Slovenska 
Mgr. Richard Fides, Sekunda pre život, občianske združenie 
Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 
MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA, CareSee s.r.o 
Mgr. Jakub Belan, Hartmann – Rico 
Mgr. Ľubica Bezeli, Hartmann – Rico 
Mgr. Zuzana Thullnerová, správkyňa Nadácie Centra pre filantropiu 
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Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

P.č. 
Podporená fyzická 
osoba 

Výška podporenej 
sumy 

Anotácia k podporenému projektu 

1 Jana G. S. 270,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM WORK Agency. 

2 Helena D. 259,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: VaV. 

3 Zoltán S. 259,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: VaV. 

4 Kristína C. 259,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: VaV. 

5 Lenka K. 259,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: VaV. 

6 Olena S. 259,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: VaV. 

7 Ildikó B. 300,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: Slovenský Červený kríž. 

8 Mária B. 300,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: Slovenský Červený kríž. 

9 Ildikó G. 300,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: Slovenský Červený kríž. 

10 Tímea G. 300,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: Slovenský Červený kríž. 

11 Tímea C. 300,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: Slovenský Červený kríž. 

12 Jana I. 279,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

13 Eva L. 289,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

14 Zuzana P. 270,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

15 Zuzana S. 279,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

16 Anna Z. 250,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: Slovenský Červený kríž. 

17 Lenka R. 259,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: VaV. 

18 Juliana B. 200,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: Slovenský Červený kríž (prípadne 
Ružová záhrada n. o. podľa ceny kurzu). 

19 Mária N. 280,00 € 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM WORK Agency. 

20 Denisa H. €300,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: Slovenský Červený kríž. 

21 Natália K. €259,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: VaV Akademy, s.r.o. 

22 Sára Z. €274,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

23 Natálie M. €274,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

24 Kristína H. €274,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

25 Alena B. €289,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

26 Jozef M. €289,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

27 Anastazia S. €254,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

28 Eva N. €205,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: Mosty pomoci. 

29 Gabriel N. €205,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: Mosty pomoci. 
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30 Martin H. €289,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

31 Martin V. €289,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

32 Kristína N. €289,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

33 Tatiana D. €205,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: Mosty pomoci. 

 
34 

Šárka D. €274,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

35 Sylvia V. €261,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

 
36 

František H. €259,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: VaV Akademy, s.r.o. 

37 Andrea B. €234,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

38 Zuzana K. €274,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

39 Monika S. €250,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: Slovenský Červený kríž. 

40 Sona Š. €300,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: Slovenský Červený kríž. 

41 Alexandra N. €254,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

42 Ivana P. €300,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: VaV Akademy, s.r.o. 

43 Jaroslava O. €300,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

44 Gabriela K. €285,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

45 David B. €285,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

46 Pavol C. €285,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

47 Lenka S. €289,00 
Finančný príspevok je určený na pokrytie nákladov opatrovateľského 
kurzu realizovaného: agentúrou: BM Work Agency. 

 
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účel: ochrana a podpora 
vzdelávania. 
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IX. Celkové náklady v členení na náklady podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výšku 
nákladov na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady  
 

PREHĽAD NÁKLADOV  v EUR 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 62 986,95 

Poskytnuté príspevky FO z Nadačného fondu Kaufland  10 600,00  

Poskytnuté príspevky FO z Nadačného fondu Hartmann 3 907,00 

Poskytnuté príspevky FO z podielu zaplatenej dane r. 2019 500,00 

Poskytnuté príspevky FO z podielu zaplatenej dane r. 2020  9 279,40 

Poskytnuté príspevky FO z podielu zaplatenej dane r. 2021 38 700,55 

Poskytnuté príspevky právnickým osobám  7 500,00 

Členský príspevok ASFIN 2020 1 500,00  

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta 3 000,00 

Nadácia Matka a dieťa 3 000,00 

Poskytnuté dary vecné 47 483,05 

Vecný dar – 75 kusov dátových SIM pre základné školy v rámci projektu „Podpora 
dištančného vzdelávania“ 

 6 156,00  

Vecný dar – 75 kusov notebookov s príslušenstvom pre základné školy v rámci projektu 
„Podpora dištančného vzdelávania“ 

40 367,05 

Vecný dar – odmeny pre podporovateľov v rámci kampane „Pomôžte nám vydať prvú 
slovenskú učebnicu crowdfundingu“ 

960,00 

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 149 827,60 

Podporené projekty z podielu zaplatenej dane: Siemens 13 000,00 

Podporené projekty z podielu zaplatenej dane: NF Kaufland 111 277,60 

Podporené projekty z podielu zaplatenej dane: NF Baumit 12 250,00 

Podporené projekty z podielu zaplatenej dane: NF Slovanet 13 300,00 

Náklady na správu nadácie 141 933,31 

 Vybavenie kancelárie 790,80 

 Propagácia verejnoprospešného účelu 5 766,52 

Audit 624,00  

Notár 70,00 

Právne poradenstvo 1 330,00  

 Poštovné, kolky a iné poplatky 250,25 

 Bankové poplatky a kurzové straty 532,21 

Konzultačné služby a poradenstvo 17 174,80 

 Prenájom priestorov 3 050,00 

 Tvorba a update webovej stránky, programovanie a softvér 26 555,65 

 Externí dodávatelia služieb   81 052,26 

 Cestovné 280,00 

 Tlač propagačných materiálov 4 174,34 

 Ostatné režijné náklady  282,48 

Náklady nadácie celkom 409 730,91 

Ostatné náklady  0  

 Daň z kreditných úrokov  0  
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X. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 
 

PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU v EUR 

Tržby z predaja služieb   4 630,00  

Prijaté dary – vecné 19 116,00 

Vecný dar (spoločnosť Siemens, s.r.o.) 75 ks dátových SIM pre základné školy 6 156,00  

Vecný dar (spoločnosť SkyToll, a. s.) notebooky pre základné školy 12 000,00 

Vecné dary do kampane „Pomôžte nám vydať prvú slovenskú učebnicu crowdfundingu“ 960,00 

Výnosy z použitia fondu – NF Zuzany Čaputovej, z toho: 159,00 

Náklady na správu fondu  159,00 

Prijaté príspevky – granty a dary od organizácií, z toho: 65 024,66 

Finančné dary HARTMANN – RICO spol. s.r.o. 5 052,70 

Finančný dar Martinus, s.r.o. 1 000,00 

Finančné dary Siemens, s.r.o.  37 307,05  

Finančný dar Kaufland Slovenská republika v.o.s. 16 785,91 

Prijaté príspevky od PO na chod crowdfundingovej platformy STARTLAB.sk 865,00 

Prijaté príspevky od PO v rámci kampane „Pomôžte nám vydať prvú slovenskú učebnicu 
crowdfundingu“ 

4 014,00 

Úroky prijaté  0,00  

Prijaté príspevky od fyzických osôb, z toho:  26 701,00  

Prijaté príspevky od FO na chod crowdfundingovej platformy STARTLAB.sk 16 449,00 

Prijaté príspevky od FO v rámci kampane „Pomôžte nám vydať prvú slovenskú učebnicu 
crowdfundingu“ 

10 251,00 

Prijaté príspevky od FO prostredníctvom DARUJME.sk 1,00 

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane  233 836,88 

Ostatné výnosy z činnosti – Výnos z crowdfundingovej platformy STARTLAB  58 293,74 

Dotácia v rámci projektu ACF Slovakia (EEA NGO) 1 969,63 

Príjmy nadácie celkom  409 730,91 

 
XI. Návrh rozpočtu Nadácie CpF na rok 2021 schválený Správnou radou – Rozpočet Nadácie CpF na rok 2021, 
odsúhlasený Správnou radou č. 1/2021 zo dňa 26. 2. 2021 
 
XII. Ostatné informácie  

- V roku 2021 správca Nadácie CpF ani členovia iného orgánu nepoberali odmeny za výkon funkcie. 
- V roku 2021 nedošlo k zmenám v nadačnej listine. 
- V roku 2021 nedošlo k zmene členov správnej rady. 
- Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj, 

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

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

osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe. 
- Správna rada nadácie neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť vo výročnej správe uvedené. 

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


