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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
Revízorka: Caroline Líšková, dňa 4. novembra 2019 písomne odstúpila z pozície revízorky. Správna rada
vymenovala dozornú radu v zložení:
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 pre Nadačný fond Kaufland vo výške 54 221 €
Nadácia Volkswagen Slovakia, dar vo výške 17 200 €
Slovanet, a. s., dar vo výške 20 000 €
Siemens s.r.o., dar vo výške 10 000 €
Dar automobil od Siemens, s.r.o., dar vo výške 7 711 €
Centrum pre filantropiu n.o., dar vo výške 5 000 €
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ildiko Štugelová, Rehabilitačný pobyt Kristiánko, 3 500,00 €
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, Do práce na bicykli, 1 200,00 €
ALUMNI FRI, Vnímanie filantropie v Žilinskom kraji, 5 000,00 €
Klub vojenskej histórie Laugarício, o. z., Tankové dni Laugarício 2019, 1 500,00 €
Občianske združenie VETERÁN KLUB TATRA 141, Prvomájová Veterán Tatra rely Bratislava 2019, 1
500,00 €
Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, 1 kus počítača Precision 7920 Tower XCTO Base
a 2 kusy monitora Dell UltraSharp 24 Monitor U2415 – 61 cm (24") Black, 10 459,20 €
Patrik Brindza, SYGA 2019, 500,00 €
Martin Jaržabek, SYGA 2019, 500,00 €
OZ Bagar, Senior Friendly 2019, 2 500,00 €
Ústav robotiky a kybernetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, 60. výročie
automatizácie na FEI STU, 2 000,00 €
Materská škola Borinka, Interaktívna tabuľa, 1 530,00 €
Občianske združenie TK Ellegance, Košice 2019 World cup, 2 500,00 €
Národný onkologický ústav, Mobilný USG prístroj, 34 440,00 €

Otvorenom grantovom programe Siemens boli podporené aktivity v nasledovných verejnoprospešných
účeloch: ochrana a tvorba životného prostredia; zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt; ochrana a
podpora zdravia a vzdelávania; podpora sociálnej pomoci.
2) Podporené verejnoprospešné aktivity v Zamestnaneckom grantovom programe Siemens
(podporená organizácia/fyzická osoba, názov podporeného verejnoprospešného projektu, výška
podporenej sumy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tobias, S NÁDEJOU ZA POKROKOM – terapeutický pobyt, 660,00 €
Adela F. (pre: Kristína F.), PH & Kika, 330,00 €
Ján K. (pre: Miška K.), Bezbariérová kúpeľňa pre Mišku, 330,00 €
Andrea P. (pre: Ján P.), Zlepšenie zručností autistu tricyklovaním, 330,00 €
Katarina D. (pre: Samuel D.), Polohovateľná stolička pre Samka, 300,00 €
Občianske združenie Castrum Thorna, Zachráňme južnú baštu, 650,00 €
Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička, Relaxačno-rehabilitačný kúpeľný pobyt,
660,00 €
Združenie rodičov a priateľov školy pri Evanjelickej materskej škole – SOVIČKY na Exnárovej 10
v Košiciach, Zdravotnícke zariadenie pre Materskú škôlku, 200,00 €
Anna D., Pomoc pre pacienta s DMO, 330,00 €
Ľubica K. (pre: Katarína K.), Cestovné na liečenie ZŤP dieťaťa, 253,00 €
Komunita Ľudovítov, n.o., Elektrospotrebiče pre resocializačné zariadenie, 652,74 €
Alena O. (pre: Kristínka O.), Terapia pre Kristínku, 330,00 €
Erika H. (pre: Erik T.), Rehabilitácia v Adeli centre, 330,00 €
REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia, ODPAD SA NEVYPARÍ, 660,00 €
Radovan Z., Antidekubitná podložka pre Radovana, 330,00 €
Základná škola, Riadenie inteligentných budov a domácností, 660,00 €
Darina J. (pre: Diana J.), Rehabilitácia pre Dianku, 330,00 €
Lenka N. (pre: Adelka N.), Rehabilitácie pre Adelku, 330,00 €
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19. Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže na SOU pre zrakovo postihnutú mládež v Levoči,
Rehabilitačné pomôcky pre pohybové aktivity, 660,00 €
20. David H. (pre: Michal H.), Šanca pre Miška II, 330,00 €
21. David H. (pre: Michal H.), Radosť na vlnách, 616,00 €
22. Jaroslava Š., Liečenie, 330,00 €
23. Centrum pre deti a rodiny Istebné, Školské potreby pre deti, 660,00 €
24. Beáta K. (pre: Adam K.), Pohybový tréner a výživové doplnky pre Adamka, 295,90 €
25. Zuzana D. , Rehabilitačné masáže pre Zuzku, 330,00 €
26. Zuzana K. D. (pre: Samuel B.), Nedoplatok za internát a príspevok na stravu, 660,00 €
27. Monika H. (pre: Samuel, Sebastián a Dominik S.), Poplatky za internát a stravné, 990,00 €
28. Silvia Neuwirthová (pre: Martin Attl), Školské a hygienické potreby pre Martina, 660,00 €
29. Doma u Kapucínov, n. o., Posuňme naše vedomosti ďalej, 610,00 €
30. Zlatomoravecký Štúrovček „ZM Štúrovček“, Rovnováha pre Štúrovčiatka, 200,00 €
31. Peter M. (pre: Šimon M.), Šimonko, 330,00 €
32. Silvia V. (pre: Viktor B.), Balíček pre Vikiho, 330,00 €
33. Terézia G. (pre: Marek B.), Kompletný balíček pre Mareka, 330,00 €
34. Veronika M. (pre: David a Katarína O.), Školské potreby pre 2 súrodencov, 660,00 €
35. Kresťania v meste, Kresťania v meste, 660,00 €
36. Eva R. (pre: Márton J.), Pomôžme chlapčekovi s Downovým syndrómom k prvým krôčikom, 330,00
€
37. Linda K. (pre: Samuel S.), Samko S., 330,00 €
38. Miroslava J. P. (pre: Sebastián J.), Pomoc pre chorého Sebastiánka, 330,00 €
39. Lesky's runners, Atletika pre všetkých, 200,00 €
40. Štefan F. (pre: Terézia F.), Pomoc k uzdraveniu, 660,00 €
41. Jana J. (pre: Lea J.), Lea J. 2019, 330,00 €
42. Občianske združenie Rusovčatá, Jedlá záhrada pre deti, 200,00 €
43. Sloníček, o. z., Kyslík pre život, 600,00 €
44. Mária M. (pre: Lukas Pavol T.), Lukas, 330,00 €
45. CPR Trenčín, Ja sa z neho asi zbláznim. Čo s dospievajúcim tínedžerom?, 400,00 €
46. ZDRUŽENIE RODIČOV A PRIATEĽOV PRI DSS TOPOĽČANY, Rekondično-relaxačný pobyt na
Duchonke, 660,00 €
47. Lokál, Bicyklovanie bez obmedzení, 660,00 €
48. Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť, Banský skanzen Hnilčík – vydanie bedekera, 550,00 €
49. Lucia Baďová (pre: Nikolas Baďo), Hydroterapia a Canisterapia pre NIKOLASKA, 330,00 €
50. Občianske združenie Nepokojné deti, Pomôcky na dosah, 645,00 €
51. Ján Kúkol, Tvorivé dielne na Vlkolínci, 200,00 €
V Zamestnaneckom grantovom programe Siemens boli podporené aktivity v nasledovných verejnoprospešných
účeloch: 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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3) Podporené verejnoprospešné aktivity z príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane (2 % z dane)
(podporená organizácia/fyzická osoba, názov podporeného verejnoprospešného projektu, výška
podporenej sumy)
1.
2.
3.
4.

KOLOBEH ŽIVOTA, Terapeutické pobyty, víkendy, divadlo, 10 000,00 €
OZ HK Ružinov mládež, Zvyšovanie kvality tréningového procesu a športovej výbavy, 5 000,00 €
Nadacia Adeli – Viktor Š., Pomoc pre Viktora Š., 3 200,00 €
Náruč – Pomoc deťom v kríze, občianske združenie, Maľovanie detských izieb v Detskom krízovom
centre Náruč, 1 971,23 €
5. Svetielko pomoci n. o., Zlepšenie materiálneho vybavenia pre Oddelenie detskej onkológie a
hematológie Detskej fakultnej nemocnice Košice, 25 000,00 €
6. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Škola bez nenávisti, 18 364,62 €
7. Nadácia Milana Šimečku, Sieťovanie pre November, 5 000,00 €
Z príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane boli podporené aktivity v nasledovných verejnoprospešných
účeloch: realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov; ochrana a podpora zdravia
a vzdelávania; rozvoj a podpora telovýchovy; podpora sociálnej pomoci.
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V. Prehľad sprostredkovanej pomoci:
Sprostredkovaná pomoc pre verejnoprospešné aktivity na crowdfundingovej platforme www.StartLab.sk
(názov organizácie/fyzickej osoby, názov verejnoprospešného projektu, výška vyzbieranej sumy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

FS Živel, Tančiareň, 1 909,00 €
Nina Matejčeková, Association Social activities in Kibeho, 912,50 €
Richard Varga, 3D PREHLIADKA PEVNOSTI, 550,00 €
Waldemar Švábenský, SVET PODĽA GABRIELA, 5 627,50 €
Utgardar, Utgard 2019, 1 361,50 €
Post Bellum SK, Post Bellum na slovenské námestia, 5 270,50 €
Alena Friňáková, Vernisáž 2019, 1 003,00 €
Športový klub Sandberg, Areál pre orientačných bežcov, 2 000,00 €
Priatelia Zeme – CEPA, občianske združenie, ZMENA alebo KOLAPS, 2 830,50 €
Peter Kováč, Juhaši, Bačove – Dokumentárny film o spišskom ovčiarstve, 2 033,00 €
Artis Omnis, s.r.o., Druhá planéta – strhujúci príbeh z prostredia kozmického výskumu, 2 153,00 €
Občianske združenie KVAS, oŽIWme Kursalón, 4 375,00 €
Mgr. Juraj Šimkovič, Naivná pedagogika z praxe BUĎTE VZOROM PRE VAŠE DETI, 2 090,00 €
Združenie priateľov Denníka N, Kniha Tomáša Forró o Ukrajine: Svadobný apartmán v hoteli Vojna,
7 539,50 €
Jana H. Hoffstädter, Môžu superhrdinovia nosiť okuliare?, 2 116,00 €
OZ SLam Poetry SK, Na Levčíka sa nesmie zabudnúť, 795,00 €
Tomáš Juríčkov, Živé Vianoce, 357,00 €
Archimera, Châteaux po našom, 11 151,50 €
O.z. Horná Rimava, III. etapa záchrany neexistujúceho tureckého mosta, 1 034,50 €
Skrášlime Slovensko, o.z., Bronzový model Bratislavy, 5 096,00 €
Martin Pavlov Pavlov, Tvoríme dažďovú záhradu, 1 130,00 €
Alter Nativa o. z., Zastrešme miesto pre ďalšie kurzy, 10 135,00 €
Jana Žampachová, Annine denníky, 4 500,00 €
FIRST Global Slovakia, o. z., FIRST Global Slovensko 2019, Otvorené majstrovstvá, 500,00 €
Oliver Rehák, Toddler Punk – hudobné príbehy pre deti a rodičov, 4 512,50 €
Tomáš Kriššák, Dobrodružstvá Milana Rastislava Štefánika, 8 479,50 €
82 s.r.o., Tri ilustrované knižky z vydavateľstva 82, 4 999,00 €
Face2bass Klub, Fest Art Trenčín 2019, 1 220,00 €
Dávid Baránek, Túlavé labky, 1 427,00 €
O.Z. VESTIGIUM, STEFANIK FEST – bežecký filmový festival, 6 201,00 €
Webotomy s.r.o., Slušné správanie – V škôlke, 3 861,00 €
Univerzál, UniverSaal: vrazte prachy do filozofie!, 10 525,00 €
Martin Hanko, Deň hasičov Kšinná, 540,00 €
Oliver Urda Urda, Projekt H.U.D.B.A., 30,00 €
Klub Strážov, Názov(r) bol vymazaný, 5 250,50 €
Matej Zámečník, Zábudlivé Ginko, 4 670,00 €
Mária Miklošková, OliwoodCompost, 4 010,00 €
Vladimir Seman, Mobilná aplikácia so slovenskými audio rozprávkami, 5 000,00 €
Silvia Gaálová, Roots & Shoots Slovakia: Staničkári2, 320,00 €
Jakub Betinský, Pravidelná dávka (podcast), 2 728,00 €
Erik Jasaň, Študentský film „Spokojné manželstvo“ – DOFINANCOVANIE PROJEKTU, 115,00 €
Zmudri, Zmudri.sk – zábavné videokurzy, ktoré pripravia mladých na život, 8 425,00 €
Robert Chovanculiak, INESS vydáva novú knihu: Pokrok bez povolenia, 10 237,00 €
Literárna bašta/Laputa, o. z., Spevník Lasica + Filip + Satinský, 3 624,00 €
Apolin o. z., Komunitné centrum Apolin v historickej Kúpeľnej dvorane Piešťany, 2 420,00 €
Dominika Podolanová – WakiVaky, Pomôž dať odpadu druhú šancu, 6 493,50 €
Zuzana Límová, Na pôrode záleží – vzdelávacie turné s filmom Medzi nami, 4 155,00 €
OZ Prvý plán, Svadobné divadlo Fake It Till You Make It, 2 120,00 €
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Jana Pajchlová, Záhrada nových začiatkov, 3 100,00 €
Ľuboš Molitoris, V Dubovom háji – prebuďme krajinu, 4 411,00 €
OZ SLam Poetry SK, Panslam 2019, 95,00 €
Iryna Zelyk, „KTO JE RÝCHLEJŠÍ?“ – detská knižka o budovaní sebadôvery, 17 112,50 €
Eva Neupaverová, Dažďová záhrada nielen okrášli, ale aj pomôže, 554,00 €
Gonna s.r.o., Denník malého cestovateľa, 4 716,00 €
Kristína Šebejová, Ta Take Town 5. ročník, 3 066,00 €
Lea Danis, Debutové CD speváčky Ley Danis, 2 650,00 €
Ivan Kadlečík, Pamätnica 70. výročia Obchodnej akadémie v Prievidzi, 523,00 €
Moloko Ventures s.r.o, Slovegán: Prvá slovenská vegánska kuchárka, 30 498,07 €
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Úradnícky čin roka, 8 269,00 €
OZ Z NAŠICH SRDIEČOK, NOVOHRAD POKRAČUJEME!, 3 078,00 €
Andrea Borušovičová, MALÝ CESTOVATEĽ učí deti spoznávať Európu, 4 662,50 €
Združenie priateľov Denníka N, A okraje máš kde? Kniha o vzdelávaní detí z chudobných rodín,
11433,00 €
O.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, NA ZÁZRAKY MÁME NOS, 4 211,50 €
Archimera, o.z., Architektúra starostlivosti, 7 515,00 €
Konopné družstvo, Navráťme konopu do našich životov, 5 668,50 €
Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, Hayek pre 21. storočie: Podpora vydania knihy o
Hayekovi v slovenčine, 4 785,00 €
Matej Svorad Sabo, Kefír – liečivá kultúra tvojho domova, 2 240,00 €
Univerzita vedomého života, n. o., Festival Poznania Univerzity vedomého života 2019, 520,00 €
KC PRIESTOR, Vata fest, 2 240,00 €
Perun Art, Poslední kováči: Zachraňujeme staré remeslo na Zaježke, 6 666,00 €
Nespi-Spiš, Letná škola hrou 3 v Markušovciach, 1 005,00 €
Dávid Králik, Dobré ráno, dobrú noc, Králiček Dávid, 4 271,50 €
Alexandra Matiszová, Kultúrno-komunitný priestor Hory Doly, 2 915,50 €
Jana Krčmárová, Debutový album JANA A JA, 2 000,00 €
Andrea Uličná, Cieľožrút, 2 615,00 €
GAFFA, negatív_eGOtrip, 4 034,50 €
Slovenská debatná asociácia, Školenia pre debatné kluby, 7 802,00 €
Nikola Tomanová, Tehláreň 2019, 782,00 €
Robert Mihály, Povstanie pokračuje 2019, 3 477,00 €
Stanislav Kamenčík, V ELIPSE SPÍ LEV – 100 a 1 palindróm, 1 023,00 €
A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru, A4-ka ide hore – rozširujeme priestor súčasnej
kultúry!, 7 497,50 €
Nezávislý útvar divadelnej energie, o. z., DIVADLO NUDE: SHOWCASE, 2 657,00 €
Provitality s.r.o., Zážitkovník, 3 104,00 €
Future Medical Leaders, o. z., Diár MD – podpor budúcich lekárov a lekárky, 4 303,00 €
Society for Human Studies, Od zločinu k trestu. Kniha o fungovaní súdnictva v 18. storočí, 1 990,00
€
Lucia Matušíková, ONE TWO JAZZ FESTIVAL, 1 015,00 €
Erika Jarkovská-Enribook, ĽALIOVÉ DETI, 1 020,50 €
PRO, s. r. o., LISTY NANUKOVI, 3 419,50 €
minimalist s.r.o., Ilustrovaná kniha SLOVENSKO – hľadaj a nájdi, 7 663,00 €
Klub priateľov Kunsthalle, NAKRESLI SI OVEČKU, 4 477,50 €
AtomicVerlag s. r. o., ETELA LETELA, 4 080,50 €
Michal Šimko, Kuchárska kniha Medzi jedlom a láskou, 3 833,00 €
RADOVAN CHOLEVA, VIRTUS #digitálnademokracia, 3 016,00 €
Veronika Hupkova, Herbs by Hupka – slovenská prírodná kozmetika, 5 453,50 €
Radka Cachovanová, 26 dní stopom po Nórsku, 2 376,00 €
WISTERIA BOOKS s.r.o., Vianočné mystérium – adventné príbehy na počúvanie, 2 180,00 €
Tereza Oľhová, Nespúšťaj oči z trate!, 4 979,50 €
Izirma s.r.o., Do pohára, 2 665,50 €
Strana 7 z 54

99. Jana H. Hoffstädter, Nežný komiks, 12 709,30 €
100. CEEV Živica, Slovensko po roku 1945, 6 185,00 €
101. Občianske združenie pri ZŠ a MŠ Javorová alej, Športujeme za každého počasia, 3 690,00 €
102. Renata Sarvašová, Kniha Zelená karta, 3 091,00 €
103. OZ Res Cassovia, Pocta Novembru, 1 907,50 €
104. Vieme to lepšie, Psia dráha na Zongorke, 1 220,00 €
105. RICHIE.., Karol Kállay – Zaostrené na krásu, 6 249,00 €
106. Artis Omnis, s.r.o., LOVCI ŠARLATÁNOV: Pošli Príručku zdravého rozumu stredným školám,
5769,50 €
107. Force Majeure, Iná nežná, 973,00 €
108. Barecz & Conrad Media s.r.o. – dívizia barecz & conrad books, NEVYHORENÍ, 9 685,30 €
109. Čavargy, ZIMNÝ PROJEKT PRE SIGORD, 3 485,00 €
110. O.z. Naše Detičky, Denné centrum pre hendikepované deti v Maduniciach, 7 029,50 €
111. Matej Zámečník Zámečník, Nezábudka a Divozel 2, 5 151,00 €
112. O.z. Film Generácia, Spýtaj sa vašich 89, 1 989,00 €
113. Slovakfolklore, Video: Show me Slovakia by Slovakfolklore, 2 389,50 €
114. Pavol Kaiser, Malá lienka v Afrike – knižka pre deti, 6 565,80 €
115. HistoryWeb.sk, História pre zaneprázdnených, 3 493,00 €
116. Iryna Zelyk, „ĽÚBIM ŤA“ – detská knižka o jedinečnej rodičovskej láske, 38 414,80 €
117. Michal Petruška, Časopis Dymák, 2 077,00 €
118. Jaroslav Válka, Poživeň – ekologická zeleninová farma, 5 045,00 €
119. AULEA, ☾ SPRIEVODCA VESMÍROM, 54 001,90 €
120. Karpatská nadácia, Prebuďme spiace doliny, 5 827,50 €
121. Monika Mikulová, Posuňme Bystro o krok ďalej, 1 609,00 €
122. Eduard Gallo, ZOMRI hra – Kauzy, 95 043,50 €
123. Andrea Kušnírová, Dze bulo, tam bulo – kniha šarišských rozprávok, 6 716,00 €
124. Michaela Melichová, Varíme v súlade s prírodou, alebo keď jedlo lieči, 3 575,00 €
125. Marek Mach, Dúhy.sk – Komunitný portál pre LGBT ľudí, 6 617,50 €
126. Ela Huberová, Vieš, čo je fado? (o koncoch jedného kantora), 7 844,00 €
127. Björn, BEEN THERE TOGETHER – hra, ktorá ťa vytiahne z mobilu, 3 357,50 €
128. Kristína Baluchová, Kapitán Padák & Záchrana lesov, 1 735,00 €
129. Miroslava Miklošovičová, Prvé CD Spievanky s Mirkou, 1 147,00 €
130. Tomas Tauber, RADIO VEGA, 1 715,00 €
131. Vydavateľstvo Elist, Kocúr, ktorý chcel byť drakom, 1 099,00 €
132. Deťom s rakovinou n. o., Nové postele za dobrú peňaženku
, 15 201,50 €
133. Mareena, Gastromapou k porozumeniu, 3 991,00 €
134. KK Bagala, s.r.o., Mitanu treba nahrať, 8 739,50 €
135. Občianske združenie kRaj, Voštinári: sociálna dielňa, 5 494,00 €
136. Telovýchovná Jednota Malinovo, Malinovčania pre Malinovo, 5 213,50 €
137. Juraj Havlík, NIKDY NEUSKUTOČNENÁ CESTA 2 bratov po 2 krajinách na 2 CD, 1 633,50 €
138. Združenie priateľov Denníka N, Nezlomní. Príbehy písané autizmom, 3 944,50 €
139. Ingrid Lenivá, Zázračná Ríša, 3 030,00 €
140. Mgr. Veronika Ladňáková, Princíp vesmíru, 1 515,00 €
141. Prešporčatá, o. z., Montessori pre všetkých, 4 072,00 €
142. Matyas Brych, ASKAADIA – Strážci Lesa ║ ekologický animovaný film, 10 114,00 €
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VI. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu
nadácie
Nadácia CpF v roku 2019 realizovala tieto verejnoprospešné aktivity:
1) Otvorený grantový program Siemens
Cieľom otvoreného programu je podporovať projekty verejnoprospešných inštitúcii alebo jednotlivcov v núdzi,
ale aj podporovať rôznorodé kreatívne nápady a verejnoprospešné aktivity či ľudí v núdzi, ktoré prispejú ku
skvalitneniu života v komunite, vychádzajú z potrieb a záujmov jej obyvateľov a prinášajú im úžitok.
Počet predložených žiadostí: 11
Počet podporených projektov: 11
Vyčlenená suma: 22 230,00 €
Žiadosti o podporu bolo možné podávať počas celého roka, mohli byť podporené rôzne typy organizácií:
občianske združenia, neziskové organizácie, jednotlivci a cirkevné organizácie.
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.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora
zdravia; podpora vzdelávania; poskytovanie sociálnej pomoci; zachovanie kultúrnych hodnôt.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
Podporená
P.č. organizácia/
fyzická osoba

1

Ildiko Š.

2

Občianska
cykloiniciatíva
Banská Bystrica

3

ALUMNI FRI

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného podporenej Anotácia k podporenému projektu
projektu
sumy
Dlhodobým cieľom projektu bolo Kristiánka naučiť chodiť. Vďaka
špeciálnym rehabilitačným cvičeniam sa mu podarilo postaviť a
pomerne obstojne stojí s oporou, čo je pre celú rodinu úspech. Vďaka
Rehabilitačný pobyt
3 500,00 € špeciálnym rehabilitačným cvičeniam v Semmeringu je pevnejší a
Kristiánko
podarilo sa zabezpečiť vyrovnanie chrbátika, keď chrbtica už
prechádzala do skoliózy. Finančný dar bol použitý na rehabilitácie v
Rakúsku a v Dunajskej Lužnej a na cestovné.
Dlhodobým cieľom projektu bolo zlepšovanie kvality života obyvateľov
v mestách/obciach na Slovensku prostredníctvom súťaže Do práce na
bicykli, zároveň motivovať obyvateľov, aby vymenili dochádzanie do
práce autom za alternatívne spôsoby dopravy, ako sú pešia chôdza,
bicykel, prípadne verejná doprava. Do kampane (DPNB 2019) sa
zaregistrovalo spolu: 99 samospráv, v ktorých sa následne spolu
Do práce na bicykli
1 200,00 €
zaregistrovalo 12 687 účastníkov, združených v 3 779 tímoch.
Registrovaní účastníci spolu najazdili 1 026 884,53 kilometrov, čo je v
prepočte na jedného účastníka 80,94 km, a tým ušetrili oproti ceste
autom spolu viac ako 333 ton CO2. Finančný dar bol použitý na
prípravu komunikačnej stratégie a propagácie kampane a technické
zabezpečenie kampane.
Ciele projektu boli naplnené v plnej miere. Cieľom združenia bolo
predovšetkým podporovať rozvoj vzdelávania na fakulte. Vďaka
projektu bol vypracovaný dotazníkový prieskum na tému projektu,
ktorý bol následne realizovaný a vyhodnotený. Bola podporená
projektová výučba a vypísané diplomové a bakalárske práce, ktoré sa
Vnímanie filantropie
5 000,00 € zaoberajú spoločensky zodpovedným podnikaním a filantropiou. V
v Žilinskom kraji
rámci projektovej výučby študenti zisťovali úroveň povedomia o
filantropii v Žilinskom kraji a identifikovali oblasti (odporúčania
verejnosti, študentov), na ktoré je vhodné v budúcnosti zacieliť
filantropické aktivity. Finančný dar bol použitý na nákup 5 ks počítačov,
spotrebný kancelársky materiál a vecné ceny pre víťazov.
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4

Klub vojenskej
histórie
Laugaricio, o. z.

Tankové dni
Laugaricio 2019

1 500,00 €

5

Občianske
združenie
VETERÁN KLUB
TATRA 141

Prvomájová Veterán
Tatra rely Bratislava
2019

1 500,00 €

6

Patrik B.

SYGA 2019

500,00 €

7

Martin J.

SYGA 2019

500,00 €

8

Občianske
združenie Bagar

Senior Friendly 2019

2 500,00 €

9

Ústav robotiky a
kybernetiky,
60. výročie
Fakulta
automatizácie na FEI
elektrotechniky a
STU
informatiky STU
v Bratislave

2 000,00 €

10

Materská škola
Borinka

Interaktívna tabuľa

1 530,00 €

11

Občianske
združenie TK
Ellegance

Košice 2019 World
cup

2 500,00 €

Podujatie Tankové dni Laugaricio si kládlo za hlavný cieľ zachovávanie a
pripomínanie historických vojenských udalostí, ale aj príbehov
jednotlivých osôb. Výstava dobových táborov a vojenskej techniky od
čias Rímskej ríše až po súčasnosť približovala výstroj a výzbroj danej
doby. V roku 2019 navštívilo podujatie vyše 16 000 ľudí. Finančný dar
bol použitý na technické zabezpečenie podujatia.
Stanoveným cieľom bolo zachovanie kultúrno-technického dedičstva
pre súčasnú, ako aj budúce generácie, spestrenie prvomájového
sviatku pre všetkých občanov hlavného mesta Slovenskej republiky a
jej mestských častí. Oba ciele boli naplnené. Preteky zožali veľký
úspech medzi účastníkmi aj medzi divákmi, ktorých prišlo približne 4
000. Finančný dar bol použitý na dovoz, montáž a demontáž
štartovacej rampy.
Študent získal motivačné štipendium na základe víťazstva v súťaži
Siemens Young Generation Award 2019. Po ukončení stredoškolského
štúdia bude pokračovať v štúdiu na Slovenskej technickej univerzite.
Študent získal motivačné štipendium na základe víťazstva v súťaži
Siemens Young Generation Award 2019. Po ukončení stredoškolského
štúdia bude pokračovať v štúdiu na Slovenskej technickej univerzite.
Hlavným cieľom projektu bolo upriamiť pozornosť na problematiku
starnutia populácie, podporiť myšlienky aktívneho starnutia a
medzigeneračnej spolupráce a oceniť tých, ktorí prispievajú k zmene
prístupu k seniorom. Celkový počet zapojených do súťaže o ocenenie
Senior Friendly dosiahol takmer sto a dôležité je, že sa zapojili všetky
kategórie – veľké firmy, stredné aj malé spoločnosti, samosprávy,
médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, občianske organizácie. Vo
všetkých týchto kategóriách bolo v roku 2019 udelených 9 najvyšších
ocenení Plaketa Senior Friendly a 4 čestné uznania. Vyvrcholením
celoročných aktivít bola konferencia na tému aktívneho starnutia a
medzigeneračnej spolupráce, slávnostný večer spojený s
medzigeneračným kultúrnym programom a odovzdávaním ocenení v
štyroch kategóriách súťaže. Finančný dar bol použitý na organizačné a
personálne zabezpečenie, propagáciu projektu, technické
zabezpečenie (ozvučenie a osvetlenie) a stravu a občerstvenie.
Rok 2019 bol na fakulte Ústavu robotiky 60. výročím automatizácie na
FEI STU v Bratislave. V rámci tohto jubilea Ústav robotiky a kybernetiky
pripravil tlač publikácie 60 rokov automatizácie na FEI STU v celkovom
náklade 300 kusov. FEI STU zároveň zorganizovala spoločenské
podujatie pri príležitosti 60 rokov automatizácie na FEI STU s celkovým
počtom hostí 107. Finančný dar bol použitý na tlač publikácie a na
občerstvenie počas recepcie.
Cieľom projektu MŠ Borinka bola modernizácia výchovnovzdelávacieho procesu pomocou informačno-komunikačnej
technológie, ktoré získali prirodzené a nenahraditeľné miesto v živote
dospelého aj detí. Cieľom kúpy interaktívnej tabule bolo skvalitniť
výchovno-vzdelávací proces a pripraviť deti na IT technológie, ktoré sú
už neoddeliteľnou súčasťou základných škôl. Pomocou tabule si budú
môcť rozvíjať gramotnosť, fantáziu či priestorovú orientáciu. Finančný
dar bol použitý na kúpu interaktívnej tabule.
Košice 2019 World Cup – tanec na vozíku sa konal v dňoch od 1. 11. –
4. 11. 2019 v Hoteli Roca a počas toho sa konali aj Majstrovstvá
Slovenska v tanci na vozíku. Koncom septembra a začiatkom októbra
sa začali vykonávať prípravné práce ako zabezpečenie ubytovania,
strava – občerstvenie, prenájom priestorov, hudobná produkcia,
letenky, rozoslanie prihlášok a ich následné spracovanie, stretnutie s
partnermi. Košice 2019 World Cup je vrcholové športové a kultúrne
podujatie a zúčastnilo sa ho 5 krajín sveta – Rakúsko, Srbsko,
Maďarsko, Nemecko a Slovensko. Finančný dar bol použitý na
ubytovanie a prenájom priestorov.
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2) Zamestnanecký grantový program Siemens
Cieľom zamestnaneckého programu je podporiť projekty verejnoprospešných inštitúcií alebo jednotlivcov
v núdzi navrhnutých zamestnancami spoločnosti Siemens, s.r.o. Realizátormi verejnoprospešných projektov
mohli byť: jednotlivci, školské zariadenia, mimovládne organizácie, zariadenia poskytujúce sociálnu
starostlivosť.
Počet predložených žiadostí: 52
Počet podporených projektov: 51
Vyčlenená suma: 23 072,64 €
Verejnoprospešné pôsobenie obdarovanej inštitúcie alebo jednotlivca muselo byť v jednej z týchto oblastí:
 Vzdelávacie aktivity. Podpora jednotlivcov v oblasti vzdelávania, podpora pri zabezpečení
vzdelávacieho materiálu, technických a špeciálnych učebných pomôcok a iných nákladov.
 Pomoc v sociálnej núdzi. Podpora jednotlivcov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, vychádzajúcej zo
zmeny ich sociálneho postavenia. Podpora organizácií, ktoré sa starajú o sociálne odkázaných ľudí
(seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím, deti bez rodičov…).
 Zdravie a zdravotná prevencia. Podpora aktivít smerujúcich k zlepšeniu zdravotného stavu jednotlivcov
alebo skupiny (napríklad pokrytie časti nákladov na špecifickú liečbu či špeciálne zdravotnícke
vybavenie a pomôcky jednotlivcov, ale aj príspevok na realizácie rekondičného pobytu ľudí so
zdravotným postihnutím – diabetikov, nevidiacich…).
 Ochrana prírodného prostredia. Podpora projektov smerujúcich k zlepšeniu životného prostredia v
oblasti ochrany prírody, ochrana prírodných a kultúrnych pamiatok, citlivé narábanie s odpadmi,
šetrenie energie, ale aj ostatných prírodných zdrojov.
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.
Mgr. Jana Barboríková, Siemens, s.r.o.
Mgr. Marcel Zajac, Nadácia Centra pre filantropiu
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora
zdravia; zachovanie kultúrnych hodnôt; podpora vzdelávania; poskytovanie sociálnej pomoci; podpora a rozvoj
telesnej kultúry.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
Podporená
P.č. organizácia/
fyzická osoba

1

Tobias

2

Adela F. (pre:
Kristína F.)

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného podporenej Anotácia k podporenému projektu
projektu
sumy
Cieľom projektu bolo zorganizovať pobyt pre deti s viacnásobným
znevýhodnením a zároveň spojiť aj ich rodiny, ktoré takisto potrebujú
cítiť podporu a vedieť, že v tom nie sú samy. Pomoc bola poskytnutá
S NÁDEJOU ZA
deťom vo forme terapií, ktoré im pomohli pri ich rozvoji a vývoji. Ich
POKROKOM –
660,00 €
rodinám projekt poskytol možnosť spoločne sa vzdelávať, ako pomôcť
terapeutický pobyt
svojim deťom, a zároveň stráviť čas s inými rodinami, ktorých deti
rovnako bojujú už odmalička.
Finančný dar bol použitý na rehabilitačno-poradenské služby.
Pomoc vo forme terapií bola určená mladému, šikovnému, zdravotne
ťažko postihnutému dievčaťu, ktoré ako jedno z mála ľudí na svete
dokáže povedať, že sa stalo majsterkou sveta na paralympijských
hrách v športovej streľbe. Kristína absolvovala hipoterapiu, kone jej
pomohli pri zlepšovaní koordinačných schopností. Logopedické terapie
PH & Kika
330,00 €
boli Kristíne prospešné v oblasti lepšej komunikácie, keďže jej bola v
rannom veku diagnostikovaná chronická zajakavosť, bez terapií by
nerozprávala, mala by veľmi veľa repetícií a reč by bola
nezrozumiteľná. Športová príprava jej priniesla vyššiu výkonnosť a
zlepšenie tréningových výsledkov. Projekt pomohol na jednej strane
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3

Ján K. (pre: Miška
K.)

Bezbariérová
kúpeľňa pre Mišku

330,00 €

4

RNDr. Andrea P.,
PhD. (pre: Ján P. )

Zlepšenie zručností
autistu tricyklovaním

330,00 €

5

Katarina D. (pre:
Samuel D.)

Polohovateľná
stolička pre Samka

300,00 €

6

Občianske
združenie Castrum
Thorna

Zachráňme južnú
baštu

650,00 €

7

Združenie sluchovo
postihnutých
Mikroregiónu
Teplička

Relaxačnorehabilitačný kúpeľný 660,00 €
pobyt

8

Združenie rodičov a
priateľov školy pri
Evanjelickej
Zdravotnícke
materskej škole –
zariadenie pre
SOVIČKY na
Materskú škôlku
Exnárovej 10 v
Košiciach

9

Anna D.

200,00 €

Pomoc pre pacienta s
330,00 €
DMO

Kristínke ako jednotlivcovi, rodičom a v neposlednom rade aj
Slovensku a jeho menu vo svete športu.
Finančný dar bol použitý na logopedickú terapiu, hipoterapiu a
športovú prípravu.
Cieľom projektu bolo pomôcť Miške, ktorá trpí detskou mozgovou
obrnou, je imobilná, nevie chodiť, ani po štvornožky, dokáže sa len
plaziť alebo kotúľať, sedieť dokáže len s pomocou opory. Keďže
postihnutie spôsobovalo ťažkosti aj pri vykonávaní osobnej hygieny,
bola vykonaná rekonštrukcia kúpeľne. Vytvoril sa bezbariérový
sprchový kút, špeciálne umývadlo a bol vymenený záchod. Využívanie
kúpeľne je teraz pre Mišku jednoduchšie, čo jej aj zlepšilo kvalitu
života. Finančný dar bol použitý na kúpu umývadla a toalety.
Projekt bol určený na pomoc 7-ročnému chlapcovi Jankovi s detským
autizmom. Jeho fyzické aj psychické možnosti a prejavy sú týmto
neurovývinovým ochorením veľmi pozmenené. Všetky terapie ako
ABA terapiu, hydroterapiu, snoezelen a hipoterapiu si musí rodina
zabezpečovať z vlastných zdrojov. Cieľom projektu bolo prispieť k
plnohodnotnej integrácii Janka medzi zdravé deti a umožniť mu nájsť
si nových, seberovných kamarátov. Predmetom daru bol tricykel, ktorý
Janko s radosťou denne využíva a po ukončení používania ho plánuje
rodina darovať inému dieťaťu s podobným hendikepom alebo
špeciálnej škole pracujúcej s deťmi so špeciálnymi potrebami.
Finančný dar bol použitý na nákup trojkolesového bicykla junior s
košíkom.
Cieľom bolo pomôcť Samuelovi, chlapcovi s detskou mozgovou
obrnou. Samko nepretržite potrebuje špeciálnu starostlivosť a rodina
trpí sociálnou a hmotnou núdzou, má problém zabezpečiť si
každodenné potreby. Preto im nová polohovateľná stolička pre Samka
urobila ozajstnú radosť. Uľahčuje im manipuláciu a každodenné
činnosti, čo znamená pre rodinu veľkú pomoc.
Finančný dar bol použitý na opierku rúk k polohovateľnej stoličke.
Cieľom tohto projektu bola záchrana severného portálu južnej bašty.
Bezpečnosť návštevníkov hradu sa zvýšila. K výkonu prác na obnovu
severného portálu bolo potrebné zabezpečiť stavebný materiál. Keďže
prístup na hrad autom nie je možný, za pomoci členov združenia,
dobrovoľníkov a turistov sa na hrad vynieslo:
3,5 tony piesku, 1 500 l vody, 0,6 tony vápna, 0,1 tony metakaolínu.
Návštevníci hradu túto aktivitu chválili a tešia sa záchrane časti
historickej stavby.
Finančný dar bol použitý na odborné murárske práce.
Ciele projektu boli naplnené v plnom rozsahu. V rámci pobytu v
Turčianskych Tepliciach mali účastníci možnosť prostredníctvom
zájazdov poznávať oblasť Turca a blízkeho okolia. Účastníci pobytu boli
veľmi spokojní s kvalitou služieb hotela Vyšehrad, ktorý každému
účastníkovi poskytol dve rehabilitačné procedúry bez úhrady a
zároveň poskytoval pre záujemcov procedúry za poplatok. V
zariadeniach v Turčianskych Tepliciach Slovenské liečebné kúpele, a.
s., KTT – IVEST, a.s. a Technické služby, s.r.o. účastníci absolvovali
procedúry podľa vlastného výberu.
Finančný dar bol použitý na ubytovanie, stravu a procedúry.
Cieľom bolo podporiť materskú školu v udržiavaní zdravého prostredia
pre deti. Boli zakúpené germicídne žiariče, ktoré zabezpečujú
dezinfekciu priestorov a tým pôsobia ako prevencia proti často sa
vyskytujúcim chorobám. Zakúpené žiariče sú prenosné a ich výhodou
je možnosť dezinfekcie akejkoľvek časti priestorov škôlky. Zlepšil sa
tým zdravotný stav detí a znížilo sa riziko ochorenia.
Finančný dar bol použitý na germicídne žiariče.
Projekt bol zameraný na možnosť absolvovať intenzívnu rehabilitáciu,
ktorá je u pani Anny nutná pre zachovanie mobility, keďže trpí
mozgovou obrnou s výraznejším postihnutím dolných končatín. Vďaka
rehabilitačnému pobytu došlo u pani Anny k regresii opuchu dolných
končatín, uvoľneniu spazmov, zlepšila sa stabilita postoja aj chôdze.
Cez intenzívne cvičenia v zariadení sa jej podarilo zlepšiť si motoriku,
celkový zdravotný stav, a tým aj kvalitu života.
Finančný dar bol použitý na rehabilitáciu.

Strana 12 z 54

10

Ľubica K. (pre:
Katarína K.)

Cestovné na liečenie
ZŤP dieťaťa

253,00 €

11

Komunita
Ľudovítov, n. o.

Elektrospotrebiče
pre resocializačné
zariadenie

652,74 €

12

Alena O. (pre:
Kristínka O.)

Terapia pre Kristínku

330,00 €

13

Erika Horváthová
(pre: Erik T.)

Rehabilitácia v Adeli
centre

330,00 €

14

REVIA –
Malokarpatská
komunitná nadácia

ODPAD SA NEVYPARÍ 660,00 €

15

Radovan Z.

Antidekubitná
podložka pre
Radovana

16

Základná škola

Riadenie
inteligentných budov 660,00 €
a domácností

17

Darina J. (pre:
Diana J.)

Rehabilitácia pre
Dianku

330,00 €

18

Lenka N. (pre:
Adelka N.)

Rehabilitácie pre
Adelku

330,00 €

330,00 €

Od 8. 7. do 5. 8. 2019 dieťa absolvovalo liečenie v Kúpeľoch Marína v
Kováčovej. Intenzívne liečenie bolo potrebné pre ťažký stav jednotlivca
a bez takýchto pravidelných liečení dochádza k výraznému progresu
všetkých následkov základnej diagnózy.
Finančný dar bol použitý na rehabilitácie v kúpeľoch Kováčová.
Cieľom projektu bolo zakúpiť nové spotrebiče do kuchyne pre klientov
z programu orientovaného na podporu sociálneho začlenenia ľudí
závislých od alkoholu, drog alebo nelátkových závislostí. Pôvodné
vybavenie kuchyne bolo zastarané, opotrebované, niektoré súčasti
vybavenia chýbali. Klienti vybavenie do kuchyne aktívne a každodenne
používajú na prípravu jedál pre ostatných klientov, s ktorými sa spolu
liečia, a aj pre personál centra. Zároveň sa učia variť, piecť, žehliť,
upratovať a prenášať naučené skúsenosti do iných domácich aktivít, a
to ako v centre, tak aj vo svojich domovoch s blízkymi.
Finančný dar bol použitý na kuchynské a domáce spotrebiče a náradie.
Cieľom projektu bolo poskytnúť terapiu Kristínke, ktorá sa narodila s
najťažšou formou rázštepu. Absolvovala intenzívne hodiny
muzikoterapie, ktoré jej naozaj pomohli a reagovala na ne pozitívne.
Zlepšila si držanie tela i hlavy v sede. Rovnako sa mentálne, psychicky i
motoricky posunula. A veľkým pozitívom pri muzikoterapii bolo, že sa
Kristínka na terapie veľmi tešila a spolupracovala.
Finančný dar bol použitý na muzikoterapiu.
Ciele boli naplnené. Erik so sprievodom matky úspešne absolvoval
dvojtýždňový rehabilitačný pobyt v ADELI Medical centre. Absolvoval
denne cvičenie v špeciálnom obleku s gumičkami (2 hod. denne) 12x,
hodinovú masáž 12x, kryoterapiu 11x, magnet 11x, HBOT 11x, 6x
absolvoval logopédiu a 5x akupunktúru. 2x do týždňa mal aj počas
masáže rašelinový zábal na kĺby.
Finančný dar bol použitý na rehabilitácie v ADELI Medical Centre.
Cieľom projektu bolo informovať o správnom triedení odpadov a
naviesť tak na zodpovedný prístup každého jednotlivca priamo
v mieste, kde žije. Projekt svojimi aktivitami zapojil obyvateľov,
pracovníkov mesta, odborníkov, dobrovoľníkov, aj ekohliadky do
osvety a zlepšil povedomie o zodpovednosti každého z nás za odpady,
ktoré produkujeme a za stav prostredia, kde žijeme.
Finančný dar bol použitý na grafické práce a tlač materiálov, bannery
a workshopy.
Cieľom projektu bolo pomôcť Radovanovi, ktorý trpí nevyliečiteľnou
muskulárnou dystrofiou. Keďže trávi celý deň v posteli alebo na
vozíku, bola mu zakúpená špeciálna antidekubitná podložka. Zlepšila
sa mu kvalita života tým, že sa mu tvorí menej preležanín a nemusí byť
tak často polohovaný jeho rodičmi. Tvorí sa mu tak menej zápalov a
má menej zdravotných komplikácií.
Finančný dar bol použitý na antidekubitnú podložku.
Projekt mal za cieľ zvýšiť záujem žiakov 2. stupňa ZŠ o duálne
vzdelávanie. Vytvorením vhodného stimulujúceho prostredia
polytechnickej učebne sa dostávali do reálneho kontaktu s praxou.
Tým sa zvýšila ich motivácia na voľbu budúceho povolania v
technickom smere alebo prírodovedno-technických odboroch. Žiaci
školy aj rodičia prijali zámer s nadšením a s radosťou sa spolupodieľali
na vytvorení vlastného pracovného a edukačného prostredia.
Finančný dar bol použitý na stavebný materiál a náradie.
Cieľom projektu bolo pomôcť dievčatku, ktoré trpí spinálnou svalovou
atrofiou, ťažkou hypotoniou a areflexiou. Dianka absolvovala hodiny
individuálnej rehabilitácie s fyzioterapeutkou, ktoré sú pre jej diagnózu
nevyhnutné. V rámci rehabilitácie bolo cvičenie zamerané na
zmiernenie skoliózy a hravou formou aj na stimuláciu zmyslov
prostredníctvom špeciálnych pomôcok a hračiek. Každé jedno z
absolvovaných cvičení bolo pre Dianku fyzickou aj psychickou
vzpruhou a pomohlo zlepšiť jej stav.
Finančný dar bol použitý na rehabilitáciu.
Cieľom podpory bolo dosiahnuť, aby Adelka samostatne sedela bez
podpory. Cieľ sa nepodarilo úplne splniť, stále je potrebná ďalšia
rehabilitácia. Adelka sa však snaží, no časté epileptické záchvaty ju
stále vracajú naspäť. Absolvovala intenzívny týždňový pobyt v
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19

Klub priateľov
zrakovo postihnutej
Rehabilitačné
mládeže na SOU
pomôcky pre
pre zrakovo
pohybové aktivity
postihnutú mládež
v Levoči

660,00 €

20

David H. (pre:
Michal H.)

Šanca pre Miška II

330,00 €

21

David H. (pre:
Michal H.)

Radosť na vlnách

616,00 €

22

Jaroslava Š.

Liečenie

330,00 €

23

Centrum pre deti a
rodiny Istebné

Školské potreby pre
deti

660,00 €

24

Beáta K. (pre:
Adam K.)

Pohybový trenažér a
výživové doplnky pre
Adamka

295,90 €

25

Zuzana D.

Rehabilitačné
masáže pre Zuzku

330,00 €

26

Zuzana K. D. (pre:
Samuel B.)

Nedoplatok za
internát a príspevok
na stravu

660,00 €

rehabilitačnom zariadení Neurino v Šamoríne. 2x denne cvičila po
45minút, každý deň absolvovala masáže a doplnkové terapie.
Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt v centre Neurino.
Cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň vzdelávania na hodinách telesnej a
športovej výchovy žiakom so zrakovým, telesným a mentálnym
postihnutím. Nové rehabilitačné pomôcky sú pre žiakov dokonale
dostupné, príjemné na dotyk a neboja sa na nich vykonávať pohybovú
činnosť. Výrazne uľahčili a spríjemnili vzdelávanie v oblasti telesnej a
športovej výchovy, žiaci s rôznym postihnutím dostali nový rozhľad pri
využívaní týchto pomôcok a nové možnosti pohybu či športovania.
Využívajú sa aj vo výchovnej činnosti formou krúžkovej činnosti pri
využití voľného času pre všetkých žiakov s postihnutím.
Finančný dar bol použitý na rehabilitačné pomôcky.
Pomoc bola určená chlapcovi Miškovi, ktorý sa narodil s rázštepom
chrbtice a len vďaka intenzívnemu cvičeniu a rehabilitáciám sa mu
podarilo dosiahnuť istú mieru pohyblivosti. Bezbariérové posuvné
dvere do kúpeľne mu umožnili ľahší prístup k umývadlu a sprche, čím
sa značne zvýšila jeho samostatnosť a aktívnejší pohyb. Pre Miška aj
jeho rodičov to predstavuje veľkú pomoc, keďže sa mu uľahčuje pohyb
a tým zvyšuje kvalita života.
Finančný dar bol použitý na posuvné kúpeľňové bezbariérové dvere.
Ciele projektu boli z pohľadu klienta, pracovníkov aj rodinných
príslušníkov dostatočne naplnené a vnímame veľký prínos pre
podporu bio-psycho-sociálnej kvality života klientov a prehĺbenie ich
vzťahov s blízkymi osobami. Cieľom projektu bolo zrealizovať plavbu
katamaránom do Viedne, spojenú s prehliadkou mesta pre ôsmich
obyvateľov Domova sociálnych služieb Sibírka a ich sprievod –
zamestnancov DSS Sibírka a rodinných príslušníkov.
Finančný dar bol použitý na cestovné lístky TWIN CITY LINER.
Pomoc bola určená Jaroslave, zdravotne postihnutej pani. Pred 14
rokmi jej bol zistený nezhubný nádor v mozgu a následne bolo
zasiahnuté pohybové centrum. Cieľom projektu bolo poskytnúť jej
pobyt v rehabilitačnom zariadení a pomôcť jej tak k zlepšeniu
zdravotného stavu. Pani Jarka absolvovala rôzne procedúry na
podporu liečby pohybového centra. Je to dlhodobejší stav a každé
liečenie je krok k úspechu, zlepšenia u nej nastali pri koncentrácii
pohybu, chôdzi aj reči.
Finančný dar bol použitý na liečebné procedúry.
Cieľom projektu bola pomoc určená pre deti z Centra pre deti a rodiny
v Istebnom, ktoré je nástupcom Detského domova. Ako to už v
takýchto zariadeniach chodí, zápasia s každým eurom, ktoré dostanú
od štátu. Táto podpora aspoň čiastočne pokryla výdavky z dlhého
zoznamu potrieb, ktoré sú pre školákov nevyhnutné. Na výbere sa
podieľala pani riaditeľka centra, ktorá najlepšie pozná situáciu a
potreby detí. Novým pomôckam sa deti potešili a rady ich v škole
využijú.
Finančný dar bol použitý na písacie potreby, zošity a potreby na
výtvarnú výchovu.
Cieľom projektu bolo zlepšenie zdravotného stavu a kvality života
Adamka. Ten je kvôli svojej diagnóze odkázaný celoživotne na
invalidný vozík. Zakúpil sa mu pohybový trenažér, ktorý je účinným
preventívnym prostriedkom proti jeho častým zlomeninám.
Realizovaním projektu došlo aj k čiastočnému odbremeneniu jeho
rodičov od nákladov, ktoré si jeho diagnózy denno-denne vyžadujú.
Finančný dar bol použitý na pohybový trenažér, výživové doplnky a
zdravotné pomôcky.
Cieľom projektu bolo rehabilitáciami pomôcť Zuzke, ktorá trpela
Downovým syndrómom. Realizácia projektu sa nestihla naplniť kvôli
Zuzkinmu úmrtiu. Finančný dar bol použitý po odsúhlasení zmeny ako
príspevok na pohrebné účely.
Projekt bol určený pre nepočujúceho chlapca, ktorý pochádza zo
sociálne slabej rodiny. Rodičia nestačia platiť poplatky za stravu a
ubytovanie na školskom internáte špeciálnej základnej školy pre deti
so sluchovým postihnutím. Vďaka projektu sa vyrovnal dlh voči škole
a predplatil celý školský rok. Súčasne bolo predplatené aj stravovanie
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27

Monika H. (pre:
Samuel, Sebastián
a Dominik S.)

Poplatky za internát
a stravné

990,00 €

28

Silvia N.(pre:
Martin A.l)

Školské a hygienické
potreby pre Martina

660,00 €

29

Doma u Kapucínov,
n. o.

Posuňme naše
vedomosti ďalej

610,00 €

30

Zlatomoravecký
Štúrovček „ZM
Štúrovček“

Rovnováha pre
Štúrovčiatka

200,00 €

31

Peter M. (pre:
Šimon M.)

Šimonko

330,00 €

32

Silvia V. (pre: Viktor
Balíček pre Vikiho
B.)

330,00 €

33

Terézia G. (pre:
Marek B.)

Kompletný balíček
pre Mareka

330,00 €

34

Veronika M. (pre:

Školské potreby pre

660,00 €

sa počas pobytu na internáte. Dieťaťu sa tak podarilo zabezpečiť
strechu nad hlavou i vhodná výživa počas dní, keď je v škole.
Finančný dar bol použitý na poplatky za internát a stravu.
Vďaka projektu sa podarilo zaplatiť nedoplatky za stravné a
ubytovanie na špeciálnej internátnej základnej škole trom súrodencom
so špecifickými vývinovými poruchami učenia a epilepsiou. Súčasne sa
im predplatila strava i ubytovanie na ďalšie obdobie. Dominika, Samko
i Sebko majú zabezpečenú strechu nad hlavou počas návštevy školy,
ako i stravu päťkrát denne.
Finančný dar bol použitý na poplatky za internát a stravu.
Cieľom bolo podporiť Martina, chlapca s poruchami učenia, ktorý žije
veľmi skromne len so svojou babičkou. Podarilo sa zabezpečiť veľkú
zásobu školských a hygienických potrieb, ktorých mal doteraz
nedostatok. Martina veľmi potešilo aj nové oblečenie, ktoré mu padlo
výborne a nemusel už nosiť staré obnosené. Ocenil rovnako, že si
niektoré veci kúpil do zásoby, pretože sám vedel, že ešte určite
narastie. Tento projekt bol nielen materiálnou pomocou, ale pomohol
Martinovi trošku si zvýšiť sebavedomie, čo veľmi potreboval.
Finančný dar bol použitý na oblečenie, školské a hygienické potreby.
Projekt bol zameraný na pomoc ľuďom ohrozeným chudobou.
Cieľovou skupinou projektu boli deti z rodín, ktorým organizácia
pomáha a s ktorými spolupracuje, ako aj samotní dobrovoľníci. V
rámci projektu sa zrealizovali doučovania klientov a ich detí, čo
pomohlo pri práci klienta so sociálnym pracovníkom. Aktivity tiež
poslúžili dobrovoľníkom pri spoločnej práci, seminároch a
stretnutiach. Finančný dar bol použitý na kancelárske potreby,
popisovateľnú tabuľu a dataprojektor.
Cieľom projektu združenia rodičov bolo podporiť budovanie
environmentálnej cestičky, ktorá sa v širšom okolí nenachádza.
Materská škola je škôlkou rodinného typu, kde rodičia, deti a
zamestnanci tvoria úzku komunitu, vzájomne kooperujú, prehlbujú
vzťah k prírode a jej ochrane. Podarilo sa zakúpiť balančný most, ktorý
pomohol zatraktívniť už vybudovaný bosonohý, zmyslový chodník.
Tým sa zvýšil záujem detí o pobyt na čerstvom vzduchu a zlepšilo ich
zdravie pobytom vonku.
Finančný dar bol použitý na balančný most.
Cieľom bolo poskytnúť rehabilitačný pobyt pre Šimonka, ktorý sa
narodil predčasne a bola mu stanovená diagnóza detská mozgová
obrna. Šimonko počas rehabilitačného pobytu intenzívne cvičil a
absolvoval rôzne typy procedúr. Z doplnkových cvičení to boli hlavne
posilňovacie cvičenia a cvičenia na stimuláciu správneho držania tela a
štýlu chôdze. Po absolvovaní pobytu boli viditeľné zlepšenia svalovej
sily na oboch dolných končatinách, taktiež sa mierne zlepšil štýl
chodenia a zvýšila sa prejdená vzdialenosť pomocou barličiek.
Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt.
Cieľom projektu bolo zakúpenie širšieho spektra potrebných vecí pre
sluchovo postihnutého Viktorka, ktorý počas týždňa žije na internáte
základnej školy spolu so svojou matkou. Zamestnali ju na základnej
škole, aby sa Viktorko mohol vzdelávať v špeciálnej škole. Podarilo sa
zakúpiť mu batérie do načúvacích aparátov, potrebné časti oblečenia,
ako i školských pomôcok či edukačné materiály. Viktorkova mama bola
veľmi vďačná za takúto podporu.
Finančný dar bol použitý na oblečenie, obuv, baterky do načúvacích
aparátov, školské a edukačné potreby.
Pomoc bola určená mladému chlapcovi, ktorý je kvôli nepodnetnému
a sociálne slabému rodinnému prostrediu ešte v šestnástich rokoch
žiakom špeciálnej základnej školy. Marekovi sa vďaka tomuto projektu
mohlo nakúpiť oblečenie, obuv a potreby k vzdelávaniu presne podľa
jeho predstáv. Už v procese nakupovania jednotlivých vecí bolo vidieť,
ako sa Marek teší, že si môže kúpiť konečne len niečo pre seba. V
tomto prípade naozaj došlo k tomu, že Marekovi sa zdvihlo
sebavedomie, už sa nehanbil chodiť do školy a bolo uňho
zaznamenaných menej vymeškaných hodín.
Finančný dar bol použitý na oblečenie, obuv a školské potreby.
Tento projekt bol venovaný dvom súrodencom, Dávidovi a Kataríne,
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David a Katarína O.) 2 súrodencov

35

Kresťania v meste

Kresťania v meste

36

Pomôžme
chlapčekovi s
Eva R. (pre: Márton
Downovým
J.)
syndrómom k prvým
krôčikom

330,00 €

37

Linda K. (pre:
Samuel S.)

330,00 €

38

Miroslava J. P. (pre: Pomoc pre chorého
Sebastián J.)
Sebastiánka

330,00 €

39

Lesky’s runners

Atletika pre všetkých

200,00 €

40

Štefan F. (pre:
Terézia F.)

Pomoc k uzdraveniu

660,00 €

41

Jana J. (pre: Lea J.)

Lea Jesenská 2019

330,00 €

42

Občianske
združenie
Rusovčatá

Jedlá záhrada pre
deti

200,00 €

Samko Sládek

660,00 €

ktorí sú obaja deti so zdravotným postihnutím. Majú narušenú
komunikačnú schopnosť, Dávid i pridruženú psychiatrickú diagnózu.
Obaja žijú v slabom sociálnom prostredí, iba s otcom, mama ich
opustila, pretože sa o nich nevládala starať. Vďaka projektu sa
podarilo uhradiť im poplatky za internát, nakúpiť školské potreby a
edukačné materiály, ako i vhodné oblečenie na telesnú výchovu.
Pomoc sa odzrkadlila okamžite, deti mali veľkú radosť zo všetkých
pomôcok, ktoré začali využívať v škole i doma.
Finančný dar bol použitý na školské a edukačné materiály, poplatok za
internát a potreby na telesnú výchovu.
Cieľom projektu bolo zabezpečenie služieb pre ľudí bez domova
prostredníctvom mobilného výdaja stravy v teréne. Vďaka
zakúpenému vybaveniu sa zabezpečili potrebné veci na prevoz stravy
do terénu a zariadenie pre sklad šatstva a potravín. Vytváranie lepších
podmienok skvalitnilo služby poskytované ľuďom v núdzi a taktiež
prispelo k podpore dobrovoľníckych aktivít.
Finančný dar bol použitý na kuchynské riady a technické vybavenie
na prevoz a skladovanie stravy a oblečenia.
Pomoc bola určená chlapčekovi s Downovým syndrómom a so silnou
hypotóniou. Chlapček absolvoval viacero terapií a urobil veľké
pokroky. Po intenzívnom rehabilitačnom kurze sa spevnilo Mártonove
chrbtové a brušné svalstvo, čo je predpokladom samostatnej chôdze.
Vďaka rehabilitačným terapiám sa mu značne zlepšilo držanie tela,
resp. trupu aj jeho rovnováha.
Finančný dar bol použitý na rehabilitačné služby.
Samko absolvoval 4-dňový rehabilitačný pobyt v centre Neurino,
Šamorín. Jednalo sa dvakrát denne o metódu Bobath, oxygenoterapiu,
stimuláciu biolampou a rôzne stimulačné masáže. Nakoľko Samko trpí
epilepsiou a jeden záchvat na pobyte aj absolvoval, bol nútený odísť z
pobytu skôr. Napriek tomu boli rehabilitácie prospešné a Samko sa
opäť o kúsok posunul k lepšiemu. Finančný dar bol použitý na
rehabilitačný pobyt v Neurino, Šamorín.
Pomoc bola určená Sebastiánkovi, ktorý sa narodil predčasne, kvôli
komplikáciám s dýchaním veľkú časť svojho života strávil v nemocnici,
má viacero diagnóz a zavedenú tracheostómiu. Bol mu darovaný
zdravotnícky materiál, vitamíny a prípravky, ktoré potrebuje na dennej
báze vzhľadom k svojmu stavu. Sebastiánko vďaka projektu tiež
navštevoval soľnú jaskyňu, aby sa mu uľahčilo dýchanie.
Finančný dar bol použitý na zdravotnícky materiál, vstupy do soľnej
jaskyne a pohonné hmoty.
OZ Lesky‘s runners organizuje pravidelné tréningy každú stredu a
štvrtok a počet záujemcov o aktívny pohyb sa medzičasom
zdvojnásobil. Deti sa rýchlo zlepšujú a majú vynikajúce výsledky na
súťažiach, čo ich motivuje aj do budúcnosti a taktiež nadväzujú
priateľstvá na základe spoločného koníčka – atletiky. Športové
pomôcky ich motivujú do lepšieho výkonu.
Finančný dar bol použitý na nákup športových a tréningových
pomôcok.
Cieľom projektu bolo pomôcť Terezke, ale aj celej rodine preklenúť
náročné obdobie. U Terezky sa prejavili viaceré diagnózy, jedna z
diagnóz je aj rozvíjajúca sa celiakia a bezmliečna diéta. Jej zdravotný
stav je natoľko komplikovaný, že vyžaduje od rodičov osobitne veľa.
Zakúpením vhodných potravín a polotovarov pre prípravu stravy sa
rodine uľahčila momentálna situácia a sú veľmi vďační. Terezka sa cíti
lepšie a nemá už také zažívacie ťažkosti ako predtým.
Finančný dar bol použitý na potraviny.
Cieľom projektu bola pomoc určená pre Leu, ktorá ma
diagnostikovanú DMO. Program Therasuit, ktorý Lea absolvovala
pomocou špeciálneho kostýmu, dokáže aktivovať správne pohybové
vzorce a zároveň utlmiť už naučené patologické vzorce pohybu.
Finančný dar bol použitý na rehabilitačný program Therasuit.
Cieľom projektu bolo vytvoriť „Jedlú záhradu“, ktorá by aktívne
vytvárala pozitívne susedské vzťahy, podporovala zdravé stravovanie a
vzdelávala deti živou formou. Zapojením dobrovoľníkov do realizácie
projektu sa zároveň podporilo združenie, medziľudské vzťahy v obci,
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43

Sloníček, o. z.

Kyslík pre život

600,00 €

44

Mária M. (pre:
Lukas Pavol T.)

Lukas

330,00 €

45

CPR Trenčín

Ja sa z neho asi
zbláznim. Čo s
dospievajúcim
tínedžerom?

400,00 €

46

ZDRUŽENIE
RODIČOV A
PRIATEĽOV PRI DSS
TOPOĽČANY

Rekondičnorelaxačný pobyt na
Duchonke

660,00 €

47

Lokál

Bicyklovanie bez
obmedzení

660,00 €

48

Hnilčík pre
prítomnosť, pre
budúcnosť

Banský skanzen
Hnilčík – vydanie
bedekera

550,00 €

49

Lucia B. (pre:
Nikolas B.)

Hydroterapia a
canisterapia pre
NIKOLASKA

330,00 €

ako aj osveta o životnom prostredí. Deti sa veľmi tešili novým
stromčekom, dokonca samy prispeli k výsadbe.
Finančný dar bol použitý na ovocné výpestky.
Cieľom projektu „Kyslík pre život“ bolo skvalitnenie špeciálnopedagogických terapií pre deti navštevujúce terapeuticko-diagnostické
centrum Sloníček. Združenie tento cieľ naplnilo. Mnohým deťom sa
podarilo predĺžiť mieru vnímavosti a pozornosti natoľko, že sa dokážu
zapájať do špeciálno-pedagogických aktivít počas celej terapeutickej
hodiny.
Finančný dar bol použitý na kyslíkový koncentrátor a kyslíkové masky.
Lukas mal síce problém s dodržiavaním pravidiel, režimu, skupinových
požiadaviek a nárokov obsahu tábora, nepretržite sa u neho
prejavovali jeho poruchy správania a emócií, ale boli pravidelne
riešené, modifikované a korigované. Okrem korekcie jeho nevhodných
spôsobov správania Lukas zažíval aj mnoho pohybových, motorických,
praktických zážitkov a skúseností, ktoré ho majú pripraviť na
samostatnejšie fungovanie v živote. Takže sa Lukas, medzi iným, učil
variť, piecť, upratovať okolie, plieť burinu v záhrade, pomáhať pri
zakladaní ohňa či iných aktivitách, ale taktiež sa zúčastňoval ostatných
voľnočasových aktivít v tábore (kúpanie v rieke, návšteva ZOO,
canisterapia, spoločné stravovanie, výlety, prechádzky...) Výhodou
bolo, že Lukas mal nepretržitý dohľad a kontrolu, a neustále mal čo
robiť.
Finančný dar bol použitý na časť poplatku za pobyt na špeciálnom
pobytovom tábore.
Cieľom projektu bolo zblíženie dospievajúcich dcér a synov s otcami a
upevnenie vzťahov medzi nimi. Prostriedkom na dosiahnutie
vytýčených cieľov boli rôzne zoznamovačky, samostatný program pre
dcéry, samostatný program pre synov, samostatný program pre otcov,
ale aj spoločný program pre otcov a synov a pre otcov a dcéry.
Súčasťou boli prednášky, hry, opekačka, skupinky, ale aj čas iba pre
nich dvoch vyplnený plnením rôznych úloh a zadaní. Spoločne
premýšľali, rozprávali sa, diskutovali, zdolávali prekážky, piekli chlieb,
zabávali sa.
Finančný dar bol použitý na prenájom skautského stanu a nákup
športového náčinia na pripravené aktivity.
Rekondično-relaxačný pobyt na Duchonke bol vítanou zmenou pre
prijímateľov soc. služieb (PSS). Tešili sa zo zmeny prostredia, pobytu v
prírode, v lese, v bazéne. Získali nové zážitky, sociálne skúsenosti,
utužili priateľstva, čo bolo aj cieľom projektu.
Finančný dar bol použitý na pobytové výdavky.
Pomoc bola určená dobrovoľníkom, ktorí vozia seniorov z domova
dôchodcov na cyklorikši po okolí mesta. Projekt bol určený aj
samotným seniorom, s cieľom vytiahnuť ich do prírody, do mesta,
vyčarovať im úsmev na tvári, vyvolať slobodu či predstaviť inú formu
mobility. Vďaka tomuto spojeniu sa podarilo vytvoriť nové priateľstvá
medzi generáciami, ktoré vznikli na spoločných „výjazdoch“. Seniori
zabudli na samotu a choroby a našli si nových kamarátov.
Finančný dar bol použitý na cyklooblečenie.
Cieľom projektu bolo vydať sprievodcu miestnymi banskými
pamiatkami a spropagovať už jestvujúci banský skanzen. Išlo o
podporu kultúrnej a náučnej inštitúcie, ktorá umožňuje okrem rozvoja
náučnej turistiky aj výskum a ochranu početných autentických
objektov po zaniknutom baníctve. Realizácia projektu zlepšuje
propagáciu skanzenu, zvyšuje návštevnosť a tým napomáha
hospodárskemu rozvoju obce v oblasti cestovného ruchu.
Finančný dar bol použitý na grafický návrh, predtlačovú prípravu a tlač
bedekra.
Pomoc bola určená chlapcovi Nikolaskovi, ktorý trpí detským
autizmom. Absolvoval canisterapiu so psíkmi, čo mu veľmi pomohlo
psychicky aj fyzicky. Prestal sa ich báť, vytvoril si pozitívny vzťah a
psíky mu pomohli sa socializovať, zlepšovať motoriku, liečili a
upokojovali ho. Strávil tak zmysluplne čas. Balančná podložka je pre
neho zas výborná cvičebná pomôcka na doma, rád na nej trávi čas, čím
si spevňuje svaly a trénuje koordináciu. Finančný dar bol použitý na
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50

Občianske
združenie
Nepokojné deti

Pomôcky na dosah

645,00 €

51

Ján K.

Tvorivé dielne na
Vlkolínci

200,00 €

canisterapiu a balančnú podložku.
Projekt bol zacielený na skupinu detí predškolského veku, ktoré
vykazujú varovné signály na vývinové poruchy ADHD/ADD, špecifické
poruchy učenia a poruchy autistického spektra. Podarilo sa rozšíriť
povedomie o senzorických pomôckach, ktoré uľahčujú život rodinám,
projekt zároveň sprístupnil samotné pomôcky, ktoré si mnohí pre
finančné a jazykové bariéry nemohli dovoliť získať. Rodičia boli
inštruovaní, ako ich používať efektívne, a najmä ako učiť svoje deti,
aby boli schopné používať ich sami. To prinieslo veľkú úľavu v
starostlivosti o deti so špecifickými potrebami.
Finančný dar bol použitý na senzorické pomôcky.
Cieľom projektu bolo vyplniť čas deťom zo znevýhodneného
prostredia a naučiť ich staré remeslo práce s kožou formou
workshopu. Deti počas dopoludnia mali možnosť naučiť sa pracovať s
kožou a vyrobiť si darčeky pre svojich najbližších. Boli podelené po
jednotlivých stanovištiach podľa toho, ako proces spracovania kože
prebieha. Workshop ich motivoval k tomu, aby začali tráviť viac času
offline a venovali sa rôznym druhom ručných prác.
Finančný dar bol použitý na tvorivý materiál.

4) Podporené verejnoprospešné aktivity z príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane (2 % z dane)
Cieľom podpory bola pomoc deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zdravotným
ochorením. Podpora je zameraná na vzdelávanie a rozvoj talentov detí a mládeže, pomoc zneužívaným a
zanedbávaným deťom či obetiam domáceho násilia a sexuálneho zneužívania.
Chceme podporovať rozvoj detí a zároveň im pomáhať s rôznymi zložitými životnými situáciami. Žiadne dieťa si
nezaslúži trpieť a podporou týchto projektov sa môže zmeniť kvalita života detí, či prispieť k ich krajšiemu
detstvu.
Počet predložených žiadostí: 7
Počet podporených projektov: 7
Vyčlenená suma: 68 535,85 €
Žiadosti o podporu bolo možné podávať počas celého roka, mohli byť podporené rôzne typy organizácií:
občianske združenia, neziskové organizácie, jednotlivci a nadácie.
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Ivana Michalíková, správkyňa Nadácie Televízie Markíza
Dana Šinková, projektová manažérka Nadácie Televízie Markíza
Mgr. Marcel Zajac, Nadácia Centra pre filantropiu
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora
zdravia; podpora vzdelávania; poskytovanie sociálnej pomoci; podpora a rozvoj telesnej kultúry.

Strana 18 z 54

Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
Podporená
P.č. organizácia/ fyzická
osoba

1

KOLOBEH ŽIVOTA

2

OZ HK Ružinov mládež

3

Nadácia Adeli – Viktor
Šuba

4

Náruč – Pomoc deťom
v kríze, občianske
združenie

5

Svetielko pomoci n. o.

6

IUVENTA - Slovenský
inštitút mládeže

Názov podporeného
Výška
verejnoprospešného podporenej Anotácia k podporenému projektu
projektu
sumy
Cieľom podporeného projektu bola podpora letného
terapeutického pobytu pre ovdovelých rodičov, ktorý bol
zrealizovaný 11. – 14. júla 2019. Druhou aktivitou bol
terapeutický tábor pre deti od 6 do 20 rokov, ktoré prišli o
blízkeho človeka. Tento zrealizovali od 22. do 26. júla 2019.
Pomoc deťom po strate rodičov alebo inej blízkej osoby a
ovdovelým rodičom s malými deťmi odbornou starostlivosťou. Je
Terapeutické pobyty,
10 000,00 € dôležité ich sprevádzať procesom smútenia a tiež edukovať v
víkendy, divadlo
danej téme. Treťou podporenou aktivitou bola dramatoterapia
pre deti, ktorá mala za cieľ vytvoriť autorské divadelné
predstavenie. Štvrtou aktivitou bol víkendový pobyt pre
ovdovelých rodičov a smútiacich dospelých s intenzívnymi
terapeutickými aktivitami zameranými na ukončenie smútenia.
Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie, stravné náklady
a odmeny pre realizátorov.
Príprava mladých hokejistov je celoročná záležitosť.
Neoddeliteľnou súčasťou je aj zápasový proces. HK sa vo všetkých
ročníkoch zúčastňuje rôznych súťaží. Klub zabezpečuje tréningový
Zvyšovanie kvality
proces, športoviská (prenájom ľadovej plochy, telocviční, ihriská,
tréningového
posilňovňu), hradí náklady na cestovné, ubytovanie a stravu, časti
5 000,00 €
procesu a športovej
športového výstroja. Proces je vedený trénermi s najvyššou
výbavy
kvalifikáciou – s licenciou A, A+, špecialistom na tréningový
proces brankárov.
Finančné prostriedky boli použité na náklady spojené s
prihlásením do súťaží SZĽH.
Cieľom podporeného projektu bolo financovanie
neurorehabilitačnej liečby pre 15-ročného Viktora Š. v ADELI
Medical Centre. Viktor je od narodenia zdravotne ťažko
Pomoc pre Viktora
3 200,00 € postihnutý, jeho zdravotný stav je vážny a potrebuje pravidelne
Šubu
rehabilitovať. Rehabilitácia mu veľmi pomáha a celkovo zlepšila
jeho zdravotný stav.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitáciu a ubytovanie.
V rámci podporeného projektu počas letných prázdnin realizovali
drobné opravy a maľovanie stien 5 detských izieb v podkrovných
Maľovanie detských
priestoroch Detského krízového centra Náruč. Maľovanie bolo
izieb v Detskom
1 971,23 € možné realizovať len počas dlhšie trvajúcej neprítomnosti detí v
krízovom centre
budove DKC Náruč, t. j. počas letného táborového pobytu mimo
Náruč
zariadenia. Finančné prostriedky boli použité na maliarske
náradie a náterové hmoty.
Zlepšenie
Cieľom podporeného projektu bolo zlepšiť materiálne vybavenie
materiálneho
pre dve oddelenia Detskej fakultnej nemocnice Košice. Nákupom
vybavenia pre
materiálneho zabezpečenia, tzv. špecializovaného zdravotníckeho
Oddelenie detskej
materiálu, sme podporili oddelenie detskej onkológie a detské
25 000,00 €
onkológie a
ARO. Špecializovaný materiál je denne potrebný pre podávanie
hematológie Detskej
chemoterapie detským onkologickým pacientom. Spotreba
fakultnej nemocnice
materiálu je omnoho vyššia, a tak je nutné ho dokupovať z
Košice
finančných darov od rôznych prispievateľoch.
Finančne sme podporili prevenčný program s názvom: „Škola bez
nenávisti“, dobrovoľný program, určený pre ZŠ a SŠ na Slovensku.
Zámerom programu je implementácia štandardu kvality v oblasti
prevencie šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov
na školách.
Podporili sme prvú etapu 1.ročníka programu v nasledovných
krokoch:
Škola bez nenávisti
18 364,62 €
1. Pracovné úvodné stretnutie – experti (16. septembra 2019).
2. Pracovné úvodné stretnutie – koordinátori (17. septembra
2019).
3. Administrácia programu – koordinátori (do konca septembra
2019): sumarizácia údajov, kontaktov, vytvorenie školského tímu,
dohodnutie podmienok spolupráce.
4. „Projekt je zmena“ – školy (september – november 2019):
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7

Nadácia Milana
Šimečku

Sieťovanie pre
November

5 000,00 €

ponuka vzdelávania pre školské tímy – akreditovaný vzdelávací
program v rozsahu 50 hodín, prebiehal formou dvoch
víkendových pobytových vzdelávaní s akreditovanými lektormi za
dobrovoľnej účasti školských tímov (učitelia a žiaci).
5. „Nové trendy a prístupy v práci s mládežou“ – koordinátori
(október 2019): ponuka workshopu pre koordinátorov a
dospelých členov školských tímov – realizácia na 4 miestach SR
(Trenčín, Nitra, Žilina a Poprad).
6. Interný audit – školy (október 2019): zapojené školy pod
vedením koordinátora/-ky programu na škole zrealizovali interný
audit prostredníctvom elektronických dotazníkov pre žiakov,
učiteľov a rodičov.
7. „Spoznajme sa navzájom“ – školské tímy (25. novembra 2019):
ponuka celodenného workshopu pre školské tímy programu za
účasti riaditeľov škôl, koordinátorov a žiakov.
8. Vyhodnotenie interného auditu – experti (november 2019): na
základe vyplnených dotazníkov bola školám zaslaná spätná väzba
a odporúčania od expertov pre prípravu akčného plánu.
9. Akčný plán školy – koordinátori (december 2019 – január
2020): školský tím pod vedením koordinátora/-ky pripravil akčný
plán školy na základe odporúčaní z interného auditu. V rámci
akčného plánu boli k dispozícii konzultácie s odborníkmi,
odporúčané vzdelávacie aktivity, materiály a odborné publikácie.
Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravné
náklady; tlač a dotlač metodických príručiek; na nákup odborných
publikácií.
Hlavným výstupom podporeného projektu bola tvorba webovej
stránky www.neznaevolucia.sk a spravovanie FB stránky
https://www.facebook.com/neznaevolucia/. Predstavovali nielen
informačný servis pre širokú verejnosť o podujatiach, ktoré v
novembri k 30. výročiu Nežnej revolúcie na Slovensku prebiehali,
ale formou kampane apelovali na aktuálnosť odkazu
novembrových udalostí v roku 1989 (práca s manifestom
Verejnosti proti násiliu z 20.11.1989). Kampaň so sloganom
novemberieme vážne mala osloviť najmä mladých ľudí do 35
rokov. Tlačová konferencia k spusteniu kampane sa uskutočnila
5.11.2019 v budove Umeleckej besedy.
Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, registráciu
odmény a mzdové náklady.

5) LOTKA Slovensko
Nadácia Centra pre filantropiu je zakladajúci člen združenia s názvom: LOTKA Slovensko. Zakladajúci členmi sú
tiež: Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Ekopolis, SOCIA- Nadácia na podporu sociálnych zmien, Nadácia
Rafael a Nadácia Pontis. Predmetom vzniku združenia je prevádzkovanie charitatívnej lotérie. V roku 2019 sme
pripravili inštitucionálny model fungovania združenia, pre podmienky prevádzkovanie charitatívnej lotéria na
Slovensku.

Strana 20 z 54

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 on-line priestore prezentujú svoje projekty prostredníctvom tzv. kampaní.
Každá kampaň prechádza schvaľovacím procesom, pričom podmienkou schválenia je, aby projekt napĺňal
verejnoprospešný charakter alebo pomáhal budovať a rozvíjať hodnoty, ktoré sú v súlade s hodnotami NCpF.
Autorom kampane môže byť ako nezisková organizácia, tak aj fyzická alebo právnická osoba.
Každá crowdfundingová kampaň má na platforme samostatný profil. Tu sa verejnosť dozvedá o projekte, na
ktorý predkladateľ získava prostriedky. Súčasťou je fotogaléria, propagačné video, grafika či informácie o
projektovom tíme. Verejnosť má možnosť k jednotlivým kampaniam pridávať komentáre, zanechať súkromnú
správu pre autora projektu, zdieľať kampaň na sociálnych sieťach.
Crowdfundingové kampane majú obmedzenú dĺžku trvania (zvyčajne 30 – 40 dní), ktorú si volí autor projektu.
V rámci projektového formulára autor stanovuje minimálnu výšku financií, ktoré na realizáciu projektu
potrebuje. Aby bola kampaň úspešná, autor musí sám svoj projekt medializovať, propagovať, prezentovať v
relatívne krátkom čase natoľko, aby získal dostatok financií, a teda bol schopný svoj zámer realizovať.
Cieľová suma môže byť v rámci kampane prekročená, v niektorých prípadoch aj niekoľkonásobne, t. j.
predkladateľ získal viac prostriedkov, svoj projekt môže realizovať kvalitnejšie, rozšíriť ho, zdokonaliť.
Autor kampane má pri spúšťaní svojej crowdfundingovej kampane možnosť výberu medzi 2 typmi získavania
financií:
 fixné financovanie: v prípade, že sa kampaň nenaplní, predkladateľ nezíska žiadne zdroje a nie je
povinný projekt realizovať, jednotlivé dary ostávajú prispievateľom. V prípade, že kampaň v určenom
termíne nedosiahne cieľovú sumu, autor svoj projekt nerealizuje a finančné dary dovtedy prijaté sú
vrátené podporovateľom naspäť.
 flexibilné financovanie: všetky dary získané počas kampane budú predkladateľovi vyplatené aj v
prípade, že sa kampaň nenaplní (zaväzuje sa však projekt realizovať za akýchkoľvek podmienok).
Z finančnej podpory od verejnosti sú uhradené poplatky banke za platby kartou. Poplatok za službu je vo výške
7% z celkovej získanej sumy.
StartLab v roku 2019:
• Počas roku 2019 bolo na StartLabe zverejnených 177 verejnoprospešných projektov, z čoho 142
kampaní bolo úspešných (naplnili cieľovú sumu v stanovenom čase)
• Celková podpora projektov dosiahla 781 859 € od 25 126 darcov
• 156 kampaní bolo financovaných fixným financovaním a 21 flexibilným
• 34 kampaní bolo neúspešných a potrebnú minimálnu sumu pre realizáciu projektu v stanovenom čase
nezískali
• 1 projekt získal matchingovú podporu od Nadácie SPP vo výške 2 500 eur
Vývoj StartLabu v priebehu rokov:
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
Spolu:

Počet všetkých
Počet darcov
zverejnených kampaní spolu
19
2 335
33
2 108
97
11 797
121
16 024
177
25 126
270
32 264

Priemerná darovaná
suma
24,40 €
32,27 €
29,83 €
28,20 €
35,56 €

Získaná suma bez
matchingu
56 038 €
68 595,94 €
354 580,23 €
466 456,62 €
781 859 €
1 727 529,79 €

Získaná suma
s matchingom
64 038
79 399 €
372 924 €
470 965,62 €
784 356 €
1 771 682,62 €
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Matching
Na crowdfundingovej platforme je možné pre svoj projekt získať tzv. matching.
Ide o unikátnu formu podpory vybraných projektov zo strany väčších podporovateľov, ktorými môžu byť
nadácie, firmy, samospráva, ale aj jednotlivci. Matching potom znamená, že každý príspevok, ktorým darca
podporí projekt, matchingový partner znásobí až do výšky vopred dohodnutej sumy.
V roku 2019 Nadácia SPP matchingom podporila tieto projekty:
P.č.

Autor/ Názov výzvy

1

Zastrešme miesto pre ďalšie kurzy

Cieľová
suma
10 000 €

Podpora od
darcov
10 135 €

Matching

Získané spolu

2 500 €

12 635 €

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.
Sprostredkovaná pomoc pre verejnoprospešné projekty a aktivity:
Por.
Č.

Názov
verejnoprospešného
projektu

Autor

1.

Tančiareň

FS Živel

2.
3.

Association Social
activities in Kibeho
3D PREHLIADKA
PEVNOSTI

Nina Matejčeková
Richard Varga

4.

SVET PODĽA GABRIELA

Waldemar Švábenský

5.

Utgard 2019

Utgardar

6.

Post Bellum na
slovenské námestia

Post Bellum SK

7.

Vernisáž 2019

Alena Friňáková

8.

Areál pre orientačných
bežcov

Športový klub Sandberg

9.

ZMENA alebo KOLAPS

Priatelia Zeme - CEPA,
občianske združenie

10.

11.

12.
13.

14.
15.

Juhaši, Bačove –
Dokumentárny film o
spišskom ovčiarstve
DRUHÁ PLANÉTA strhujúci príbeh z
prostredia kozmického
výskumu
oŽIWme Kursalón
Naivná pedagogika z
praxe BUĎTE VZOROM
PRE VAŠE DETI
Kniha Tomáša Forró o
Ukrajine: Svadobný
apartmán v hoteli
Vojna
Môžu superhrdinovia

Peter Kováč

Získané (bez
matchingu)
Preposlané
po odrátaní
poplatkov
1 909,00 €
1 753,46 €
912,50 €
841,33 €
550,00 €
505,44 €
5 627,50 €
5 180,18 €
1 361,50 €
1 248,70 €
5 270,50 €
4 844,93 €
1 003,00 €
922,72 €
2 000,00 €
1 846,21 €
2 830,50 €
2 603,93 €
2 033,00 €
1 868,73 €
2 153,00 €

Artis Omnis, s.r.o.
Občianske združenie
KVAS
Mgr. Juraj Šimkovič

1 981,69 €
4 375,00 €
4 030,93 €
2 090,00 €
1 920,74 €

Popis projektu

Vybavenie tanečnej sály pre folklórny súbor Živel
Nákup šijacích strojov pre pracujúce ženy v dielni
v Africkom meste Kinebo
Dokončenie technológie pre 3D virtuálnu prehliadku
Komárňanskej pevnosti
Organizácia festivalu transrodovej kultúry
Organizácia festivalu včasného stredoveku
Organizácia putovnej výstavy príbehov vojnových
preživších
Realizácie výstavy diel Aleny Friňákovej v Spišskej Novej
Vsi
Vybudovanie Areálu pevných kontrol pre orientačných
bežcov
Podpora vydania knihy o problematike klimatickej krízy,
jej príčinách, dôsledkoch a riešeniach
Tvorba dokumentárneho filmu o minulosti a súčasnosti
tradičného ovčiarstva na Spiši
Podpora vydania vedecko-fantastickej knihy slovenskej
autorky Jany Plauchovej
Revitalizácia priestorov kultúrno-historickej pamiatky
v Piešťanoch na kultúrne a komunitné centrum
Financovanie tlače knihy o výchove pre rodičov

7 539,50 €
Združenie priateľov
Denníka N

7 075,60 €

Podpora vydania autorskej reportážnej knihy o svete na
oboch stranách frontovej línie Donbasu

Jana H. Hoffstädter

2 116,00 €

Podpora vydania knihy pre deti o potrebe rešpektu
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16.

nosiť okuliare?
Na Levčíka sa nesmie
zabudnúť

OZ SLam Poetry SK

17.

Živé Vianoce

Tomáš Juríčkov

18.

Châteaux po našom

Archimera

18.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

III. etapa záchrany
neexistujúceho
tureckého mosta
Bronzový model
Bratislavy
Tvoríme dažďovú
záhradu
Zastrešme miesto pre
ďalšie kurzy
Annine denníky
FIRST Global Slovensko
2019, Otvorené
majstrovstvá
Toddler Punk hudobné príbehy pre
deti a rodičov
Dobrodružstvá Milana
Rastislava Štefánika

O.z. Horná Rimava
Skrášlime Slovensko, o.
z.
Martin Pavlov Pavlov
Alter Nativa o. z.
Jana Žampachová
FIRST Global Slovakia,
o. z.
Oliver Rehák
Tomáš Kriššák

1 945,63 €
795,00 €
730,03 €
357,00 €
328,12 €
11 151,50 €
10 265,64 €
1 034,50 €
951,90 €
5 096,00 €
4 730,05 €
1 130,00 €
1 042,01 €
10 135,00 €
9 339,20 €
4 500,00 €
4 146,65 €
500,00 €
461,65 €
4 512,50 €
4 144,15 €
8 479,50 €
7 800,71 €
4 999,00 €

27.

Tri ilustrované knižky z
vydavateľstva 82

82 s.r.o.

28.

Fest Art Trenčín 2019

Face2bass Klub

29.

Túlavé labky

Dávid Baránek

30.

STEFANIK FEST bežecký filmový
festival

O. Z. VESTIGIUM

1 220,00 €
1 127,17 €
1 427,00 €
1 313,65 €
6 201,00 €
5 708,64 €

31.

Slušné správanie –
V škôlke

Webotomy s.r.o.

3 861,00 €
3 558,88 €

32.

UniverSaal: vrazte
prachy do filozofie!

Univerzál

33.

Deň hasičov Kšinná

Martin Hanko

34.

Projekt H.U.D.B.A.

Oliver Urda Urda

35.

Názov(r) bol vymazaný

Klub Strážov

36.

Zábudlivé Ginko

Matej Zámečník

37.

OliwoodCompost

Mária Miklošková

38.
39.
40.

41.

Mobilná aplikácia so
slovenskými
audiorozprávkami
Roots & Shoots
Slovakia: Staničkári2
Pravidelná dávka
(podcast)
Študentský film
„Spokojné
manželstvo“ –
DOFINANCOVANIE
PROJEKTU

Vladimir Seman
Silvia Gaálová
Jakub Betinský

4 615,26 €

10 525,00 €
9 690,80 €
540,00 €
496,89 €
30,00 €
27,72 €
5 250,50 €
4 830,35 €
4 670,00 €
4 301,56 €
4 010,00 €
3 719,47 €
5 000,00 €
4 595,72 €
320,00 €
302,02 €
2 728,00 €
2 508,05 €
115,00 €

Erik Jasaň
105,72 €

a tolerancie
Organizácie Pietnej akcie za Michala Levčíka, ktorý sa
v roku 1969 upálil na protest proti režimu
Výsadba sadu stromčekov, určených na prenájom počas
vianočných sviatkov
Podpora vydania knihy mapujúcej zanedbané kaštiele
na Slovensku
Revitalizácia chátrajúceho historického mosta v Hnúšti
Podpora vytvorenia bronzového modelu mesta
Bratislava, ktorý bude osadený vo verejnom priestore
Revitalizácia záhrady pred geriatrickým centrom
v Košiciach
Revitalizácia tradičného domu v obci Brdárka, otvorenie
komunitného centra
Tvorba krátkeho filmu o anorexii a jej postavení
v každodennom živote mladej Anny
Organizácia nultého ročníka robotickej súťaže FIRST
Global
Podpora vydania hudobného albumu a rozprávkovej
knihy pre deti vo veku 3 – 10 rokov
Podpora vydania komiksu o živote a práci Milana
Rastislava Štefánika, distribuovaného do škôl
Podpora vydania 3 ilustrovaných kníh pre deti –
o tradičných krojoch, komiks o láske a kniha
o dôležitosti vyjadrovania vnútorných pocitov
Organizácia verejného festivalu umenia a kultúry
v Trenčíne
Rekonštrukcia kotercov v útulku pre psov v Trnave
Organizácia prvého ročníka bežeckého filmového
festivalu
Podpora vydania vzdelávacej detskej knižky
o dôležitosti tolerancie a slušného správania
Rekonštrukcia priestorov v areáli Filozofickej fakulty UK
v Bratislave
Organizácia rodinného podujatia pre dobrovoľných
hasičov
Organizácia festivalu mladých, lokálnych začínajúcich
muzikantov, tanečníkov a výtvarníkov
Podpora vydania knihy o neetickom správaní sa politika
na sociálnej sieti
Podpora vydania detskej knihy s ekologickou tematikou
Organizácia umeleckej výstavy na tému kompostovania
Podpora technického dokončenia aplikácie so
slovenskými audiorozprávkami
Revitalizácia zastávky MHD v Žiline žiakmi strednej školy
Financovanie pravidelného filozofického podcastu

Financovanie prihlášok na medzinárodné festivaly pre
krátkometrážne filmy
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42.

43.
44.

45.

46.
47.
48.
49.

Zmudri.sk - zábavné
videokurzy, ktoré
pripravia mladých na
život
INESS vydáva novú
knihu: Pokrok bez
povolenia
Spevník Lasica + Filip +
Satinský
Komunitné centrum
Apolin v historickej
Kúpeľnej dvorane
Piešťany
Pomôž dať odpadu
druhú šancu
Na pôrode záleží –
vzdelávacie turné s
filmom Medzi nami
Svadobné divadlo Fake
It Till You Make It
Záhrada nových
začiatkov

8 425,00 €
Zmudri

Robert Chovanculiak
Literárna bašta /
Laputa, o. z.
Apolin o. z.
Dominika Podolanová –
WakiVaky
Zuzana Límová
OZ Prvý plán
Jana Pajchlová

50.

V Dubovom háji –
prebuďme krajinu

Ľuboš Molitoris

51.

Panslam 2019

OZ SLam Poetry SK

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

„KTO JE RÝCHLEJŠÍ?“ –
detská knižka o
budovaní sebadôvery
Dažďová záhrada
nielen okrášli, ale aj
pomôže
Denník malého
cestovateľa
Ta Take Town 5. ročník
Debutové CD speváčky
Ley Danis
Pamätnica 70. výročia
Obchodnej akadémie v
Prievidzi
Slovegán: Prvá
slovenská vegánska
kuchárka
Úradnícky čin roka
NOVOHRAD
POKRAČUJEME!
MALÝ CESTOVATEĽ učí
deti spoznávať Európu
A okraje máš kde?
Kniha o vzdelávaní detí
z chudobných rodín
NA ZÁZRAKY MÁME
NOS
Architektúra
starostlivosti
Navráťme konopu do
našich životov
Hayek pre 21.
storočie: Podpora
vydania knihy o

Iryna Zelyk
Eva Neupaverová
Gonna s.r.o.
Kristína Šebejová
Lea Danis
Ivan Kadlečík
Moloko Ventures s.r.o
Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť
(SGI)
OZ Z NAŠICH SRDIEČOK
Andrea Borušovičová
Združenie priateľov
Denníka N
O.z. ČERVENÝ NOS
Clowndoctors
Archimera, o. z.
Konopné družstvo
Konzervatívny inštitút
Milana Rastislava
Štefánika

7 767,87 €
10 237,00 €
9 437,19 €
3 624,00 €
3 330,29 €
2 420,00 €
2 228,78 €
6 493,50 €
5 979,16 €
4 155,00 €
3 819,44 €
2 120,00 €
1 954,33 €
3 100,00 €
2 849,99 €
4 411,00 €
4 060,74 €
95,00 €
87,17 €
17 112,50 €
15 774,79 €
554,00 €
520,66 €
4 716,00 €
4 356,78 €
3 066,00 €
2 820,54 €
2 650,00 €
2 432,24 €
523,00 €
482,99 €
30 498,07 €
28 019,33 €
8 269,00 €
7 594,38 €
3 078,00 €
2 840,93 €
4 662,50 €
4 294,66 €
11 433,00 €
10 734,33 €
4 211,50 €
3 882,01 €
7 515,00 €
6 915,30 €
5 668,50 €
5 221,82 €
4 785,00 €
4 402,55 €

Technické zabezpečenie krátkych vzdelávacích videí pre
mladých
Podpora vydania knihy o zdieľanej ekonomike,
crowdfundingu a kryptomenách
Podpora vydania ilustrovaného spevníka najznámejších
piesní trojice Lasica, Filip, Satinský
Rekonštrukcia priestorov historického kaštieľa
a otvorenie komunitného centra
Nákup stroja pre upcykláciu textilného odpadu
Organizácia sérii prednášok so študentmi o stave
pôrodníctva na Slovensku
Podpora realizácie netradičného divadelného
predstavenia
Revitalizácia verejného priestoru pred budovou
Fakultnej nemocnice v Trnave
Obnova pasienkového lesa a založenie pasienkového
lesa v prostredí hrušovských lesov
Podpora turné v „slam poetry“ (performatívny súťažný
žáner poézie)
Podpora vydania detskej knihy o sebavedomí
Výstavba dažďovej záhrady žiakmi základnej školy
v blízkosti areálu školy
Podpora vydania detskej knihy pre zaznamenávanie si
cestovateľských zážitkov
Podpora vydania 5. ročníka novín o verejnom priestore
a ľuďoch Prešova
Podpora vydania debutového CD speváčky Ley Danis
Podpora vydania pamätnice 70. výročia Obchodnej
akadémie v Prievidzi
Podpora vydania knihy vegánskych receptov ako jedna
z možností znižovania klimatickej krízy
Podpora podujatia – odovzdávanie ocenení pre
štátnych úradníkov
Podpora vydania hudobného CD Sestier Sihelských
z Poltára
Podpora vydania vzdelávacej geografickej knihy pre deti
Podpora vydania knihy o vzdelávaní detí z chudobných
rodín
Podpora vydania knihy príbehov pacientov a ľudí
pracujúcich v organizácii Červený nos
Podpora vydania knihy o slovenských kúpeľoch v druhej
polovici 20. storočia
Financovanie nákupu stroja na spracovanie prírodného
konope
Podpora vydania knihy o rozsiahlom a stále aktuálnom
diele Friedricha Hayeka
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Hayekovi v slovenčine
Kefír – liečivá kultúra
tvojho domova
Festival Poznania
Univerzity vedomého
života 2019
Vata fest
Poslední kováči:
Zachraňujeme staré
remeslo na Zaježke
Letná škola hrou 3 v
Markušovciach
Dobré ráno, dobrú
noc, Králiček Dávid
Kultúrno-komunitný
priestor Hory Doly
Debutový album JANA
A JA

Matej Svorad Sabo
Univerzita vedomého
života, n. o.
KC PRIESTOR
Perun Art
Nespi-Spiš
Dávid Králik
Alexandra Matiszová
Jana Krčmárová

75.

Cieľožrút

Andrea Uličná

76.

negatív_eGOtrip

GAFFA

77.

Školenia pre debatné
kluby

Slovenská debatná
asociácia

78.

Tehláreň 2019

Nikola Tomanová

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Povstanie pokračuje
2019
V ELIPSE SPÍ LEV - 100
a 1 palindróm
A4-ka ide hore –
rozširujeme priestor
súčasnej kultúry!
DIVADLO NUDE:
SHOWCASE
Zážitkovník
Diár MD – podpor
budúcich lekárov a
lekárky
Od zločinu k trestu.
Kniha o fungovaní
súdnictva v 18. storočí
ONE TWO JAZZ
FESTIVAL

Robert Mihály
Stanislav Kamenčík
A4 – Asociácia združení
pre súčasnú kultúru
Nezávislý útvar
divadelnej energie, o. z.
Provitality s.r.o.
Future Medical Leaders,
o. z.
Society for Human
Studies
Lucia Matušíková

87.

ĽALIOVÉ DETI

Erika JarkovskáEnribook

88.

LISTY NANUKOVI

PRO, s. r. o.

89.

Ilustrovaná kniha
SLOVENSKO – hľadaj
a nájdi

minimalist s.r.o.

90.

NAKRESLI SI OVEČKU

Klub priateľov
Kunsthalle

91.

ETELA LETELA

AtomicVerlag s. r. o.

92.
93.
94.

Kuchárska kniha Medzi
jedlom a láskou
VIRTUS
#digitálnademokracia
Herbs by Hupka –

Michal Šimko
RADOVAN CHOLEVA
Veronika Hupkova

2 240,00 €
2 063,55 €
520,00 €
479,14 €
2 240,00 €
2 062,19 €
6 666,00 €
6 160,69 €
1 005,00 €
926,13 €
4 271,50 €
3 934,64 €
2 915,50 €
2 680,90 €
2 000,00 €
1 837,39 €
2 615,00 €
2 403,98 €
4 034,50 €
3 722,94 €
7 802,00 €
7 168,15 €
782,00 €
719,21 €
3 477,00 €
3 195,55 €
1 023,00 €
941,37 €
7 497,50 €
6 899,42 €
2 657,00 €
2 444,74 €
3 104,00 €
2 873,37 €
4 303,00 €
3 956,82 €
1 990,00 €
1 836,47 €
1 015,00 €
932,15 €
1 020,50 €
938,46 €
3 419,50 €
3 147,31 €
7 663,00 €

Podpora vydania knihy o liečivých účinkoch domáceho
kefíru
Podpora realizácie 3-dňového vzdelávacieho podujatia
v oblasti osobnostného rozvoja
Podpora realizácie multižánrového kultúrneho festivalu
Revitalizácia pôvodného 100-ročného domu na
kováčsku dielňu prístupnú verejnosti
Organizácia letného vzdelávacieho tábora pre deti
z marginalizovaných skupín
Podpora vydania detskej knižky zameranej na rozvoj
fantázie
Zabezpečenie zvukovej techniky pre vznikajúce
komunitné centrum na Liptove
Podpora vydania hudobného CD hudobníčky a poetky
Jany Krčmárovej
Podpora vydania knihy pre tvorbu nástenky cieľov a
vízií, ktorá u detí od 7 rokov rozvíja cieľavedomosť,
zodpovednosť a kreativitu
Podpora realizácie autorskej inscenácie nezávislého
divadla GAFFA
Realizácia vzdelávacích seminárov na podporu
kritického myslenia
Organizácia umeleckého festivalu v jedinečnom
otvorenom priestore bývalej tehelne
Podpora organizácie antifašistického podujatia
Podpora vydania knihy palindrómov
Rekonštrukcia priestorov kultúrneho centra A4ka
Podpora realizácie piatich autorských inscenácií
Podpora vydania knihy pre tvorivé zaznamenávanie
zážitkov pre deti
Podpora vydania plánovacieho diára pre študentov
medicíny
Podpora vydania knihy mapujúcej vývoj súdnictva na
Slovensku
Realizácia jazzového festivalu slovenských umelcov
v Poprade
Podpora vydania knihy o obetiach asimilačného procesu
Indiánov v Kanade v 40. rokoch 20. storočia
Podpora vydania knihy o príčinách a dôsledkoch
ekonomiky spôsobujúcej ničenie životného prostredia

7 059,38 €

Podpora vydania knihy pre deti znázorňujúcej
významné slovenské miesta a pamiatky

4 477,50 €
4 127,80 €
4 080,50 €
3 749,54 €
3 833,00 €
3 533,63 €
3 016,00 €
2 775,13 €
5 453,50 €

Podpora vydania knihy pre deti a ich rodičov o rôznych
podobách kresby
Podpora vydania obrázkovej knihy o význame
medzigeneračných vzťahov
Zabezpečenie financovanie tlače knihy receptov
prospešných pre zdravie
Podpora vydania knihy o vplyve digitálnych technológií
na demokraciu
Financovanie certifikácie lokálneho výrobcu prírodnej
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95.
96.

slovenská prírodná
kozmetika
26 dní stopom po
Nórsku
Vianočné mystérium –
adventné príbehy na
počúvanie

5 016,07 €
Radka Cachovanová
WISTERIA BOOKS s.r.o.

97.

Nespúšťaj oči z trate!

Tereza Oľhová

98.

Do pohára

Izirma s.r.o.

99.

Nežný komiks

Jana H. Hoffstädter

100.
101.

Slovensko po roku
1945
Športujeme za
každého počasia

CEEV Živica
Občianske združenie pri
ZŠ a MŠ Javorová alej

102.

Kniha Zelená karta

Renata Sarvašová

103.

Pocta Novembru

OZ Res Cassovia

104.
105.

106.

Psia dráha na
Zongorke
Karol Kállay –
Zaostrené na krásu
LOVCI ŠARLATÁNOV:
Pošli Príručku
zdravého rozumu
stredným školám

Vieme to lepšie
RICHIE..

Artis Omnis, s.r.o.

2 376,00 €
2 184,93 €
2 180,00 €
2 006,49 €
4 979,50 €
4 592,78 €
2 665,50 €
2 453,70 €
12 709,30 €
11 703,49 €
6 185,00 €
5 688,56 €
3 690,00 €
3 398,42 €
3 091,00 €
2 837,82 €
1 907,50 €
1 752,62 €
1 220,00 €
1 125,04 €
6 249,00 €
5 751,27 €
5 769,50 €
5 302,59 €
973,00 €

107.

Iná nežná

Force Majeure

108.

NEVYHORENÍ

Barecz & Conrad Media
s.r.o. – dívizia barecz &
conrad books

109.
110.

ZIMNÝ PROJEKT PRE
SIGORD
Denné centrum pre
hendikepované deti v
Maduniciach.

Čavargy
O. z. Naše Detičky

111.

Nezábudka a Divozel 2

Matej Zámečník
Zámečník

112.

Spýtaj sa vašich 89

O. z. Film Generácia

113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Video: Show me
Slovakia by
Slovakfolklore
Malá lienka v Afrike –
knižka pre deti
História pre
zaneprázdnených
„ĽÚBIM ŤA“ – detská
knižka o jedinečnej
rodičovskej láske
Časopis Dymák
Poživeň – ekologická
zeleninová farma
☾ SPRIEVODCA
VESMÍROM
Prebuďme spiace
doliny

Slovakfolklore
Pavol Kaiser
HistoryWeb.sk
Iryna Zelyk
Michal Petruška
Jaroslav Válka
AULEA
Karpatská nadácia

895,99 €
9 685,30 €
8 917,25 €
3 485,00 €
3 213,48 €
7 029,50 €
6 470,02 €
5 151,00 €
4 742,85 €
1 989,00 €
1 846,83 €
2 389,50 €
2 197,54 €
6 565,80 €
6 049,38 €
3 493,00 €
3 209,71 €
38 414,80 €
35 408,99 €
2 077,00 €
1 922,11 €
5 045,00 €
4 646,58 €
54 001,90 €
49 756,00 €
5 827,50 €
5 367,47 €

kozmetiky vyrábanej z byliniek
Podpora vydania kreatívneho cestopisu
Podpora vydania CD s vianočnými audiorozprávkami
Podpora vydania knihy – dokumentárneho portrétu
herečky Jany Oľhovej
Nákup vybavenia do bezobalovej predajne potravín
Podpora vydania komiksu pre mládež o udalostiach
v Novembri ´89
Podpora vydania učebnej pomôcky pre výučbu dejepisu
na stredných školách
Podpora financovania celoročného krytia areálu
športového ihriska
Podpora vydania knihy inšpirovanej skutočným
príbehom života slovenskej rodiny po Nežnej revolúcii
Podpora projektu k 30. výročiu Nežnej revolúcie
obsahujúceho kultúrne programy, tlač a reedíciu kníh
autorov spojených s Novembrom ´89, výstavy fotografií,
plagátov či samizdatov
Financovanie vybavenia športového areálu pre psov
Podpora vydania knihy mapujúcej život a prácu Karola
Kállaya
Podpora vydania knihy o zdravotníckych hoaxoch
Podpora vydania antológie poviedok alternatívnej
histórie, mestskej fantasy a sci-fi venovanej tematicky
17. novembru 1989
Podpora realizácie diskusií na tému psychického
ochorenia, tzv. „vyhorenia“
Podpora organizácie zimných kultúrnych a športových
podujatí na vodnej nádrži Sigord
Podpora rekonštrukcie priestorov za účelom otvorenia
denného centra pre hendikepované deti
Podpora vydania detskej knihy s ekologickou tematikou
Podpora multižánrového projektu k výročiu Novembra
´89
Podpory výroby prezentačného cestovateľského video
o Slovensku
Podpora vydania detskej veršovanej knihy o hodnote
a význame každej živej bytosti
Podpora vydania knihy histórie pre laickú verejnosť
Podpora vydania knihy pre deti o jedinečnosti
rodičovskej lásky
Podpora vydania prvého čísla mesačníka o včelárstve
Podpora výstavby ekologickej zeleninovej farmy
Podpora vydania vzdelávacej sady virtuálnej reality
o spoznávaní vesmíru
Podpora grantového programu na pomoc najmenej
rozvinutým regiónov Slovenska

Strana 26 z 54

121.

Posuňme Bystro o
krok ďalej

Monika Mikulová

122.

ZOMRI hra – Kauzy

Eduard Gallo

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Dze bulo, tam bulo –
kniha šarišských
rozprávok
Varíme v súlade s
prírodou, alebo keď
jedlo lieči
Dúhy.sk – Komunitný
portál pre LGBT ľudí
Vieš, čo je fado? (o
koncoch jedného
kantora)
BEEN THERE
TOGETHER – hra, ktorá
ťa vytiahne z mobilu
Kapitán Padák &
Záchrana lesov
Prvé CD Spievanky
s Mirkou

Andrea Kušnírová
Michaela Melichová
Marek Mach
Ela Huberová

Kristína Baluchová
Miroslava
Miklošovičová

RADIO VEGA

Tomas Tauber

131.

Kocúr, ktorý chcel byť
drakom

Vydavateľstvo Elist

132.

Nové postele za dobrú
peňaženku

Deťom s rakovinou n.o.

133.

Gastromapou
k porozumeniu

Mareena

134.

Mitanu treba nahrať

KK Bagala, s.r.o.

Voštinári: sociálna
dielňa
Malinovčania pre
Malinovo
NIKDY
NEUSKUTOČNENÁ
CESTA 2 bratov po 2
krajinách na 2 CD
Nezlomní. Príbehy
písané autizmom

občianske združenie
kRaj
Telovýchovná Jednota
Malinovo

139.

Zázračná Ríša

Ingrid Lenivá

140.

Princíp vesmíru

Mgr. Veronika
Ladňáková

136.

137.

138.

141.
142.

Montessori pre
všetkých
ASKAADIA – Strážci
Lesa ║ ekologický
animovaný film

6 169,13 €
3 575,00 €
3 293,62 €
6 617,50 €
6 083,08 €
7 844,00 €
7 213,60 €
3 357,50 €

Björn

130.

135.

1 609,00 €
1 480,78 €
95 043,50 €
87 417,43 €
6 716,00 €

Juraj Havlík
Združenie priateľov
Denníka N

Prešporčatá, o. z.
Matyas Brych

3 085,60 €
1 735,00 €
1 606,12 €
1 147,00 €
1 059,29 €
1 715,00 €
1 583,82 €
1 099,00 €
1 006,97 €
15 201,50 €
14 029,17 €
3 991,00 €
3 669,42 €
8 739,50 €
8 049,20 €
5 494,00 €
5 054,35 €
5 213,50 €
4 795,71 €
1 633,50 €
1 504,17 €
3 944,50 €
3 635,20 €
3 030,00 €
2 785,02 €
1 515,00 €
1 391,60 €
4 072,00 €
3 766,17 €
10 114,00 €
9 352,09 €

Nákup vykurovacej techniky pre komunitné centrum
Bystro – komunitná obývačka
Podpora vydania politicko-satirickej spoločenskej hry
Podpora vydania knihy tradičných šarišských rozprávok
Zabezpečenie financovania tlače knihy receptov
prospešných pre zdravie
Financovanie prevádzky portálu pre LGBTI ľudí
Podpora vydania knihy o učiteľstve, študentstve
a školstve
Podpora financovania vývoja hry podporujúcej off-line
aktivity
Podpora vydania knihy s ekologickou tematikou
Podpora vydania hudobného CD pre deti
Podpora financovania prevádzky vznikajúceho rádia
VEGA
Podpora vydania detskej rozprávkovej knižky
Podpora rekonštrukcie vybavenia zariadenia pre
rodičov sprevádzajúcich deti na Klinike detskej
hematológie a onkológie
Podpora projektu pre integráciu ľudí zo zahraničia
žijúcich na Slovensku
Podpora vydania audioknihy Dušana Mitanu
Financovanie vybavenia dielne pre zvýšenie
zamestnanosti v regióne stredného Slovenska
Financovanie vybavenia multifunkčného ihriska pre deti
a mládež v Malinove
Podpora vydania hudobného CD albumu
banskobystrickej kapely Clube de esquiar
Podpora vydania knihy pre rodičov detí s poruchami
autistického spektra
Podpora vydania detskej rozprávkovej knižky
Podpora vydania ilustrovanej knihy inšpiratívnych
citátov
Podpora financovania vybavenia Montessori školy
Dofinancovanie tvorby animovaného filmu
s ekologickou tematikou pre deti
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VII. Vecné dary
Nadácia Centra pre filantropiu poskytla v roku 2019 tri vecné dary:
1. Ultrazvukový prístroj pre Národný onkologický ústav, v hodnote: 34 440 €
2. Automobil pre Veronika Z., v hodnote 7 711 €
3. 1 kus počítača Precision 7920 Tower XCTO Base a 2 kusy monitora Dell UltraSharp 24 Monitor U2415 –
61cm(24") Black a software Ingenuit pre Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave v hodnote
10 459,20 €
1. Ultrazvukový prístroj pre Národný ústav detských chorôb, v hodnote: 34 440 €
Národný onkologický ústav je špecializovaná nemocnica zameraná na poskytovanie komplexnej zdravotnej
onkologickej starostlivosti. Poskytujú komplexnú onkologickú starostlivosť na najvyššej odbornej úrovni. Vďaka
Nadácii CpF, spoločnosti Siemens a Nadácii Volkswagen Slovakia pribudol v Národnom onkologickom ústave na
Klenovej ulici v Bratislave nový špičkový prenosný ultrazvuk. Ultrazvukový systém ACUSON Freestyle bol
dodaný plne vybavený, s maximálnym množstvom vyšetrovacích sond, nástavcov na punkcie, prídavným
vozíkom. Nový bezkáblový sonografický prístroj pomáha pacientom na jednotkách intenzívnej starostlivosti,
operačných sálach, kde je jednoduchšia manipulácia v sterilnom prostredí so sondami bez káblov. Zariadenie
Siemens ACUSON Freestyle je najvyššou a najmodernejšou verziou prenosného ultrazvukového prístroja na
Slovensku.
Prístroj je výnimočný v niekoľkých oblastiach:
1. Sonografické vyšetrenie vie pacientovi urobiť aj priamo na lôžku. Prístroj pomáha zlepšiť diagnostiku a zvýši
pohodlie pre vyšetrovaných pacientov.
2. V reálnom čase môžu lekári sledovať prietokové pomery v tepnách a žilách, či je prítomná trombóza po
zavedení centrálnych venóznych katétrov, robiť diagnostiku všetkých brušných orgánov, sledovať pohyby
črevných slučiek a iné.
3. Výhoda ultrazvuku oproti iným zobrazovacím vyšetreniam je v jeho opakovateľnosti. Je to neškodná
vyšetrovacia metóda, ktorú lekári môžu opakovane aplikovať, čo umožňuje sledovať vývoj určitého
chorobného procesu.
Ultrazvuk Siemens ACUSON Freestyle poskytne jednoduchšie a flexibilnejšie skenovanie pomocou
bezkáblových sond. Lepšia je jeho mobilita, bezkáblové sondy ako aj možnosť ovládať systém aj až z 3-metrovej
vzdialenosti umožnia pohodlnejšiu prácu bez obmedzenia. Má vynikajúcu kvalitu obrazu i unikátne
infektologické možnosti – vďaka bezdrôtovej technológii je možné dezinfikovať celú sondu.
2. Automobil pre Veroniku Z., v hodnote 7 711 €
Dar bol poskytnutý za účelom zlepšenia situácie rodiny so zdravotne postihnutým členom, v prvom rade
súvisiacej s realizáciou liečebných a zdravotníckych úkonov. Rovnako aj za účelom zlepšenia sociálnej situácie
rodiny.
3. 1 ks počítač, 2 ks monitora, software pre Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave
v hodnote 10 459,20 €
Vedecký park Univerzity Komenského je samostatne fungujúca jednotka Univerzity Komenského, čo umožňuje
rýchlejšie a flexibilnejšie reagovať na nové výzvy aplikovanej vedy a výskumu. Prostredníctvom eko-systému
vedeckého parku sú vedci a výskumníci ľahšie zapájaní do komerčných aktivít, spolupracujú s technologickými
firmami.
Vedeckému parku sme darovali počítač Precision 7920 Tower XCTO Base, 2 kusy monitora Dell UltraSharp 24
Monitor U2415 – 61 cm(24") Black a software Ingenuit. Na tomto počítači je vykonávaná činnosť a výskum
v oblasti biomedicíny realizovaný na pracovisku genomiky a proteomiky Vedeckého parku Univerzity
Komenského.
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VIII. Prehľad o nadačných fondoch
Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov.
1.
2.
3.
4.

Nadačný fond Slovanet pri Nadácii Centra pre filantropiu
Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu
Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu
Nadačný fond Zuzany Čaputovej pri Nadácii Centra pre filantropiu

1. Nadačný fond Slovanet pri Nadácii Centra pre filantropiu
Činnosť Nadačného fondu Slovanet pokračovala aj v roku 2019, 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 2019 sme poskytli:
A. Podporu neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám
v ich domácom prostredí
B. Podporu kultúrnych a vzdelávacích 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:
Enikö Trupová, vedúci tímu marketingu/úsek podpory predaja Slovanet, a. s.
Mgr. Zuzana Vadovičová, marketingový koordinátor Slovanet, a. s.
Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora
zdravia; poskytovanie sociálnej pomoci.
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Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č.

1

2

3

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného
podpore- Anotácia k podporenému projektu
projektu
nej sumy
Viac života, menej
Z finančného daru bol zakúpený kašľací prístroj, ktorý nevyliečiteľne
bolesti (Zabezpečenie
chorým deťom v domácom prostredí pomôže vykašľať, ak to pre
domácej hospicovej
PLAMIENOK, n. o.
3 600 €
chorobu nevedia samy, zároveň pomôže odstrániť hlieny. Výrazne
starostlivosti o
zlepšuje kvalitu života nielen detí, ale aj ich rodičov. Plamienok
nevyliečiteľne choré
bude prístroj rodinám zapožičiavať bezplatne.
deti)
Smútkové poradenstvo a smútková terapia sú pre rodiny dôležité.
Uľahčujú obdobia po úmrtí dieťaťa, pomáhajú vyrovnať sa s
náročnou životnou situáciou, akou strata dieťaťa je. Vyrovnanie sa
so stratou je náročný proces, či ide o rodiča alebo súrodenca.
Rodiny sprevádzame týmto náročným obdobím, kráčame ťažkou
Terapeutické
SVETIELKO POMOCI
cestou spolu s nimi, pretože je dôležité nebyť na to sám.
stretnutie pre rodiny
1 200 €
n. o.
Terapeutický pobyt pre rodiny po strate dieťaťa sa konal 22. 11. po strate dieťaťa
24. 11. 2019 vo Vysokých Tatrách, v hoteli Sorea Titris. Zúčastnilo sa
ho 26 rodín, t. j. 57 dospelých a 27 detí. Súčasťou boli jedno
popoludnie aj Červené nosy, ktoré s nami dlhodobo spolupracujú.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu za ubytovanie a
stravné náklady.
Za 16 rokov existencie Svetielko nádeje podporilo Detskú fakultnú
nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici čiastkou 1 094 316,29
eur najmä na zakúpenie prístrojov, vybavenie oddelenia a
ambulancie. Okrem tejto podpory realizujú: detský mobilný hospic,
prepravnú službu, byt pre rodiny onkologických pacientov,
rekondičné pobyty a výlety pre vyliečené deti, balíček prvého
Svetielko
nádeje, Pre tých so srdcom na
kontaktu, stretnutia rodín po strate dieťaťa. Pomáhajúce profesie
1 200 €
občianske združenie dlani
vykonávajú veľmi ťažkú prácu a preto sme im radi pomohli aj týmto
spôsobom. Ich pohoda a pohodlie sa krásne prenesú aj na tých, ku
ktorým smerujú svoje srdcia. Tričká zabezpečujú rozdielnosť
zamestnancov Svetielka nádeje a personálu nemocnice. Sestričky
majú modré rovnošaty, my biele tričká s modro-žltým logom. Tričká
nám vydržia rok až dva pri pravidelnom používaní a udržiavaní.
Finančné prostriedky boli použité na nákup tričiek a ich potlač.
Podporená
organizácia

B. Podpora kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
Chceme pomáhať vytvárať podmienky pre zviditeľňovanie, prezentáciu a vzdelávanie špecifickej kultúry ľudí so
zdravotným postihnutím a sociálnym znevýhodneným. Veríme, že týmto spôsobom môžeme posunúť
majoritnú spoločnosť smerom k rešpektovaniu inakosti, zbavovaniu sa predsudkov a stereotypov voči iným.
Počet podporených projektov: 3
Vyčlenená suma: 3 100 €
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Enikö Trupová, vedúci tímu marketingu/úsek podpory predaja Slovanet, a.s.
Mgr. Zuzana Vadovičová, marketingový koordinátor Slovanet, a.s.
Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: zachovanie kultúrnych
hodnôt; ochrana a podpora zdravia.
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Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č.

Podporená
organizácia

1

PRO VIDA

2

Spoločnosť
priateľov detí z
detských
domovov Úsmev
ako dar

3

Občianske
združenie Milan
Štefánik

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného podporenej Anotácia k podporenému projektu
projektu
sumy
BUDDY hľadá, vyberá, spája a školí BUDDY dobrovoľníkov, aby boli
pripravení na prácu s deťmi, ktoré vyrastajú v detských domovoch.
Dobrovoľníkom pomáhajú, aby vedeli dieťaťu poskytnúť dobrovoľný,
dôverný, dlhodobý a zdravý vzťah. Cieľom podporeného projektu bolo,
aby každé dieťa, ktoré nevyrastá vo svojej rodine, malo aspoň jednu
osobu, ktorej dôveruje, viedlo samostatný a dôstojný život. Vďaka
prijatiu novej koordinátorky boli v občianskom združení schopní lepšie
prerozdeliť prácu koordinátoriek, čo im umožnilo zvýšiť počty
BUDDY
2500 €
zapojených dvojíc. Počas obdobia apríl – máj 2019 odborná garantka
aktívne viedla aktivity: (1) Zoznamka s programom Buddy, ktorej sa
zúčastnilo 31 nových uchádzačov o dobrovoľníctvo; (2) Supervízia pre 5
dobrovoľníkov aktívne zapojených v programe Buddy; (3) Skupinový
pohovor pre 11 uchádzačov o dobrovoľníctvo; (4) 5 poradenských
stretnutí s koordinátorkami. K júnu 2019 mali 85 aktívnych BUDDY dvojíc
v 10 centrách.
Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie mzdy pre koordinátorku.
Cieľom bolo pripraviť deti na Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar
2019. Tanečné vystúpenie na benefičnom koncerte dopadlo nad
očakávania, výsledok bol skvelý. Takisto sa zamerali na sebavyjadrenie,
Tanečný tábor 2019
sebareflexiu a tvorbu neverbálneho tanečného odkazu. Popri tréningoch
300 €
„tancuj s nami“
natočili aj promo video, ktorým chceli osloviť širokú verejnosť, aby ich
podporila a mohli sa zúčastniť na tanečných Majstrovstvách sveta v
Chorvátsku v roku 2020.
Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie na tábore.
Dlho očakávaný deň pre mentálne a zdravotne postihnuté deti sa
uskutočnil v nedeľu 18. augusta 2019 na amfiteátri v Banskej Štiavnici.
Išlo o v poradí už 10. 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
Osmidiv, 10. ročník
300 €
handicapovanými a zdravými, a tiež darovanie hudobného zážitku
mentálne postihnutým deťom, ktoré sa počas roka nemôžu bežne
zúčastniť takéhoto kultúrneho podujatia. Podujatie navštívilo spolu 651
hendikepovaných z 24 zariadení Domovov sociálnych služieb pre
mentálne postihnutých spolu so svojím sprievodom a v rámci integrácie
a začlenenia do spoločnosti 152 bežných návštevníkov.
Finančné prostriedky boli použité na cestovné náklady.

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.
V roku 2019 sme v dvoch grantových kolách podporili 65 detí a mladých ľudí s postihnutím, v sume 11 550 €.
Grantový program na podporu detí a mladých ľudí postihnutých DMO a svalovou dystrofiou mal v roku 2019
dve uzávierky: 14. 2. 2019 a 16. 9. 2019. Po rokov 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
Počet predložených žiadostí: 72
Počet podporených projektov: 65
Vyčlenená suma: 11 550 €
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Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Enikö Trupová, vedúci tímu marketingu/úsek podpory predaja Slovanet, a. s.
Mgr. Zuzana Vadovičová, marketingový koordinátor Slovanet, a. s.
Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora
zdravia; poskytovanie sociálnej pomoci.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č.

Podporená
fyzická
osoba

Pre koho
bola
podpora
určená

Výška
podporenej
sumy

1

Marcela K.

Šimon K.

150,00 €

2

Jozef Č.

Jozef Č.

150,00 €

3

Nikola S.

Viktória S.

150,00 €

4

Veronika M.

Adam M.

150,00 €

5

Ingrid F.

Maxim F.

150,00 €

6

Aneta V.

Nikol V.

150,00 €

7

Janka Ž.

Damián Ž.

150,00 €

8

Iveta K.

Martin K.

150,00 €

9

Andrea D.

Hanka D.

150,00 €

10

Lenka P.

Juraj P.

150,00 €

Anotácia k podporenému projektu
Pomoc bola určená pre Šimonka, absolvovali s mamou pobyt v kúpeľoch
Turčianske Teplice. Prínos je hlavne v uvoľnení svalového napätia a natiahnutí
skrátených šliach. Absolvovali rôzne procedúry ako masáže, parafín, kúpeľ v
liečivej vode, cvičenie. Veľmi mu pomohli v zlepšení stabilizácie, v koncentrácii, v
uvoľnení svalového napätia. Financie boli použité na rehabilitačný pobyt.
Otec Jozef žiadal o finančnú pomoc pre synčeka Jožka a jeho operáciu Ulizbat v
Krakowe v Poľsku, ktorá bola pre jeho zdravotný stav nevyhnutná. Finančné
prostriedky boli využité na náklady spojené s operáciou.
O pomoc žiadala matka a bola určená pre jej dcérku Viktóriu. Trpí diagnózou
detská mozgová obrna ataktická. Absolvovali dvojtýždňový rehabilitačný
program v Adeli medical centre v Piešťanoch. Prínosný bol v tom, že sa zlepšila
stabilita pri chôdzi. Začala sa viac verbálne vyjadrovať. Financie boli použité na
rehabilitačný pobyt.
Mama Adamka žiadala o pomoc na rehabilitačný pobyt. Adamko je jeden z
dvojčiat s diagnózou DMO a hydrocefalus, a preto potrebuje rehabilitovať.
Rehabilitačné pobyty pomáhajú Adamovi napredovať, sú však pre rodinu príliš
finančne náročné. Vďaka podpore sa im podarilo zrealizovať rehabilitačný pobyt
v Adeli centre v Piešťanoch.
Pani Ingrid žiadala o pomoc pre svojho syna Maximka, ktorý má 3 roky a
diagnózu DMO. Potrebuje veľa rehabilitovať. Rok s ním rodičia chodili na
rehabilitácie do Centra Svetielko v Prešove. Tento rok chceli čo najskôr
absolvovať rehabilitačný pobyt v Adeli v Piešťanoch, čo sa im vďaka podpore aj
podarilo.
Matka žiadala v mene dcérky o finančný príspevok vo výške 150 €. Nikol bola v
26tt narodená predčasne s diagnózou DMO. Rehabilitácia sa uskutočnila v dĺžke
14 dní. Uvedený rehabilitačný pobyt posunul dieťa dopredu. Ukázal nové
cvičebné metódy, ktoré využívajú aj doma pri cvičení.
Finančný dar bol využitý na zaplatenie rehabilitácie pre synčeka Damiana v
Possibilitas v Piešťanoch. Narodil sa predčasne, bol oživený. Následky sú
diagnóza spastická, tetraplegická DMO. Vďaka rehabilitácii lepšie používa i ľavú
ruku, konečne dokáže zdvihnúť pohár, aby nevylial čajík, aj chôdza sa zlepšila s
pomocou vozíka. Ďalšie pokroky sa ukážu neskôr, po regenerovaní svalov.
O pomoc žiadala matka Martinka. Vďaka podpore sa im podarilo absolvovať
rehabilitácie v Piešťanoch – v Adeli centre. Syn bol v lete 2019 na operácii
bedrového kĺbu, robili mu striešku – plastiku. 6 týždňov iba ležal. V septembri
2019 mohol ísť konečne do Adeli a rozcvičiť si po takej dlhej dobe celé telo,
veľmi mu to pomohlo.
Hankin rehabilitačný pobyt v centre Natália v Hlohovci trval dva týždne, každý
deň od 8.00 do 11.30 mala dve hodiny cvičenia v špeciálnom obleku, potom
podporné terapie ako kyslík, masáž, thermo a pod. Rehabilitácie sú náročné, ale
prospešné. Hanka dobre spolupracuje za pomoci dvoch fyzioterapeutiek, ktoré si
obľúbila. Cvičeniami dosiahli spevnenie tela, lepšiu stabilitu, dokáže chvíľku
sama postáť.
Finančná podpora umožnila Jurkovi absolvovať rehabilitačný pobyt v Centre
Svetielko v Prešove. Absolvoval 5-dňový intenzívny pobyt, kde mal podporné
terapie (arteterapia, biofeedback, aktivity so špeciálnou pedagogičkou),
nasledovala oxygenoterapia spojená s tepelnými zábalmi a 2,5 hodinové
cvičenie s vyškoleným fyzioterapeutom. Pobyt mu umožnil každý deň absolvovať
masáž a cvičenie formou Therasuit. Pobyt mu pomohol v spevnení jeho tela,
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11

Katarína P.

Paulína P.

150,00 €

12

Katarína M.

Martin M.

150,00 €

13

Jana O.

Eliška O.

150,00 €

14

Jozef D.

Alexandra
D.

150,00 €

15

Ľubomíra P.

Nikola P.

150,00 €

16

Jaroslava H.

Gabriela B.

150,00 €

17

Zuzana Ď.

Lukáš Ď.

150,00 €

18

Peter V.

Theodor V.

150,00 €

19

Daniela H.

Daniela H.

150,00 €

20

Valéria D.

Miriama D.

150,00 €

21

Sylvia D.

Tibor D.

150,00 €

22

Zuzana F.

Sofia
Mária F.

150,00 €

23

Kristína D.

Martina D.

150,00 €

24

Bibiána Z.

Adela Z.

150,00 €

lepšej stabilite a ďalších jeho pokrokoch.
O pomoc žiadala matka maloletého dievčatka, ktoré trpí DMO a je odkázaná na
vozík. Išlo o príspevok na rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Centre v
Piešťanoch. Pobyt trval 2 týždne, počas ktorého rehabilitačný tím s dievčatkom
intenzívne cvičil, čo jej spôsobilo uvoľnenie stiahnutých šliach a celkové
spevnenie jej tela. Veľmi jej pobyt pomohol!
Žiadateľka Katarína získala príspevok pre syna Martina, ktorý má centrálny
hypotonický syndróm, mentálnu retardáciu stredného stupňa. Vďaka financiám
mohli absolvovať rehabilitačný pobyt v centre Possibilitas v Piešťanoch, ktorý
pomohol zlepšeniu celkového zdravotného stavu dieťaťa.
O pomoc žiadala matka dieťaťa s diagnózou DMO za účelom dofinancovať
rehabilitačný pobyt v Adeli medical center pre svoju dcéru. Celý dvojtýždňový
pobyt sa podarilo dieťaťu absolvovať. U dieťaťa sa zlepšila jednak jeho stabilita v
stoji a zároveň obratnosť a samostatnosť pri samoobslužných úkonoch.
Zámerom bolo zúčastniť sa 2-týždňového rehabilitačného programu Therasuit v
centre Svetielko v Prešove. Pán Jozef s dcérou absolvovali 2-týždňový
rehabilitačný pobyt v centre Svetielko v Prešove. Saške sa zlepšil zdravotný stav.
Vďaka finančnej pomoci mohla Nikolka absolvovať potrebnú rehabilitáciu v
centre Possibilitas Piešťany. Počas dvojtýždňového rehabilitačného pobytu si
spevnila ochabnuté svalstvo po operácii a dlhej rekonvalescencii. Nikolke sa
šľachy zase o niečo natiahli a svalstvo na nohách aj chrbátiku spevnili, vďaka
čomu sa posunula o krôčik vpred.
Príspevok bol určený na pobyt v rehabilitačnom Centre Possibilitas pre 7-ročnú
dcérku pani Jaroslavy Gabiku s diagnózou DMO. Z takýchto pobytov sa vracajú
silnejší, spevnení, s niečím novým, čo predtým nevedeli, nedokázali! Pomaličky,
ale isto vďaka rehabilitáciám dosahujú veľmi veľké úspechy v držaní celého
telíčka.
Lukáško má 10 rokov a je zdravotne ťažko postihnutý.́ Má rôzne diagnózy ako
DMO atakticko-hypotonická forma, autizmus, syndróm hyperkinetiky, syndróm
hypermobility, organicitu mozgu pri CNS, ADHD poruchu pozornosti, je
inkontinentný, zaostáva pre mentálne postihnutie, aj v jemnej aj hrubej
motorike. Vďaka príspevku absolvoval intenzívny rehabilitačný program v Centre
Liberta v Košiciach.
Zámer absolvovať neurorehabilitačný liečebný pobyt v Adeli Medical Center v
Piešťanoch pre chlapčeka Thea sa podarilo naplniť a absolvoval rôzne terapie
(logopédia, masáže, manuálna terapia, neurofiziologické cvičenia,
magnetoterapia...). Takéto intenzívne komplexné terapie boli jednoznačným
prínosom pre dieťa so spastickou kvadruparézou.
Daniela má od narodenia detskú mozgovú obrnu a absolvovala už niekoľko
rehabilitačných pobytov. Vďaka finančnému príspevku absolvovala tento rok 2týždňový rehabilitačný pobyt v centre Svetielko v Prešove. S terapeutmi cvičila
špeciálnou metódou Therasuit, absolvovala aj masáže dolných končatín,
rašelinové zábaly atď. Vďaka tomu vidí na svojej chôdzi pokroky a pomaly sa jej
darí chodiť aj bez vozíka.
O finančnú pomoc žiadala matka dcérky Miriamy. Jej cieľom bolo absolvovať
rehabilitačný pobyt v centre Neurino v Šamoríne, čo sa vďaka finančnému
príspevku podarilo. Miriamke sa zlepšilo celkové držanie tela a podarilo sa jej
urobiť prvé kroky, zatiaľ s pomocou.
O pomoc žiadala Sylvia, matka 10-ročného ŤZP Tibora, ktorý sa narodil s
genetickou vadou a 4 vrodenými vývojovými vadami. Neskôr sa mu pridružili aj
ďalšie problémy a diagnózy. Pravidelne navštevuje centrum Liberta v Košiciach a
preto aj cieľom pomoci bola realizácia rehabilitačného pobytu v tomto centre.
Tibor absolvoval pobyt v termíne od 1. 7. do 12. 7. 2019, kde okrem
intenzívneho cvičenia absolvoval aj terapiu giger a biofeedback. Pobyt určite
pomohol v zlepšení jeho ďalšieho fyzického i mentálneho vývoja.
Matka žiadala o finančný príspevok pre 2-ročnú dcérku s DMO na rehabilitačný
pobyt v Adeli Medical Center v Piešťanoch. Pobyt sa uskutočnil v marci 2019 a
pomohol dieťaťu zlepšiť držanie tela, stabilitu v stoji a držanie dolných končatín
pri chôdzi s prednou oporou.
O finančnú pomoc žiadala matka pre dcéru Martinku na úhradu rehabilitačných
cvičení v Centre Svetielko v Bratislave. Nakoľko Martinka chodí aj na iné terapie
– delfínoterapia, logopédia a pod., je to pre rodinu finančne nákladné a
Martinka terapie a cvičenie potrebuje, aby raz mohla byť ako rovesníci. Vďaka
finančnému príspevku sa opäť posunuli kúsok dopredu za cieľom.
Pani Bibiána má 3 deti. Adelka je najmladšia dcérka. Do vienka si vyslúžila

Strana 33 z 54

25

Petra V. S.

Glória V.

150,00 €

26

Viera M.

Peter M.

150,00 €

27

Slavomíra
G.

Slavomíra
G.

150,00 €

28

Zuzana U.

Adam U.

150,00 €

29

Andrea Š.

Peter P.

150,00 €

30

Ivana K. H.

Aneta H.

150,00 €

31

Zuzana T.

Ondrej B.

150,00 €

32

Miroslava Š.

Dávid Š.

300,00 €

33

Jaroslava Ď.

Emma Ď.

200,00 €

34

Ján H.

Ján H.

200,00 €

35

Martina H.

Viliam H.

200,00 €

36

Mária D.

Rudolf J.

200,00 €

diagnózu DMO kvadruparetickú formu. Po rokoch cvičenia sa dokáže udržať
chvíľku bez pomoci a bez opory. Vďaka podpore absolvovala cvičenia v zariadení
Lucas Sports Centre, v ktorom cvičí tréner v RedCord systéme (týmto spôsobom
sa s deťmi s postihnutím necvičí nikde vo svete).
Glória sa narodila o 3 mesiace skôr a jej diagnóza je CTP, CKP nábeh na dmoHEMIPAREZA. Vďaka finančnému príspevku mohla Glória absolvovať ďalšiu
rehabilitáciu v Adeli medical center v Piešťanoch v programe Babymed, v ktorom
intenzívne v rámci 2-týždňového neurorehabilitačného programu urobila
pokroky. Hlavným cieľom bola stabilita stoja, aby mohla sama vykročiť. Vie sa už
postaviť na vlastné nohy a prejsť s detským kočiarom či vozíkom 15 metrov.
Peter absolvoval rehabilitačný pobyt v centre Possibilitas Piešťany od 8. 4. do 19.
4. 2019. Počas 10 dní Peťko intenzívne precvičoval svalstvo. Využívali sa rôzne
pomôcky, od závažia, fitlopty, schodov a zábradlia až po rôzne cvičebné hračky.
Spevnil si svaly nôh, chrbta či rúk. Na bosu sa učil držať rovnováhu tela. Držať sa
zábradlia pri chôdzi do schodov a zo schodov. Stavanie z polôh, ako je drep.
Zároveň cvičenie prebiehalo formou hry. Peťko sa na cvičenie veľmi tešil. Veľký
posun v oblasti hrubej motoriky. Lepšia stabilita, menej stuhnuté svalstvo.
Pomoc bola určená́ pre Slavomíru na rehabilitačný pobyt v zariadení ́ Possibilitas
v Piešťanoch od 7. 10. 2019 do 18. 10. 2019. Po tejto intenzívnej terapii je vidno
zlepšenie fyzickej kondície, obratnosti a zvýšenie svalovej sily.
Finančná pomoc bola žiadaná matkou Adama (3 r.) na rehabilitačné cvičenia s
certifikovanými Bobath terapeutom. Adam terapie absolvoval ambulantnou
formou v CVI Prešov. Počas hodinového cvičenia sa terapeutka zameriavala na
naviac problémové oblasti. Cvičenia priniesli zlepšenia vo forme posilnenia
svalstva trupu i končatín, príjmu potravy, úchopu, očného kontaktu i zvýšenia
záujmu o okolie a hračky.
Peťko absolvoval dvojtýždňový neurorehabilitačný pobyt v Adeli Medical centre
v Piešťanoch. Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne
navrhnutý komplex neurofyziologických cvičení zameraný na normalizáciu
svalového napätia svalov trupu a končatín, na zvýšenie svalovej sily, rozvíjanie
fyziologických pohybových stereotypov a tiež termokontrastnú terapiu. Finančné
prostriedky boli použité na neurorehabilitačný pobyt, kde sa celkovo Peťkov
psychomotorický stav zlepšil.
Deväťročná Aneta absolvovala týždenný rehabilitačný pobyt. Súkromné centrum
NEURINO ponúka služby certifikovaných fyzioterapeutiek, ktoré okrem
základného kurzu bobath absolvovali množstvo doplnkových kurzov, ako je
feldenkrais metóda, yoga, bazálna stimulácia a iné. To im pomáha pozerať na
problémy každého dieťaťa individuálne a vytvoriť tak individuálny cvičebný plán.
O pomoc žiadala Zuzana – profesionálny náhradný rodič pre dieťa Ondreja,
ktorého má v starostlivosti. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie časti
nákladov za špeciálne rehabilitačné cvičenie Thera Suit. Rehabilitácie Ondrej
absolvoval v Dennom detskom sanatóriu v Trnave. Cvičil 10 dní po 3 hodiny v
termíne 1. – 12. 4. 2019. Už po krátkej dobe od absolvovania rehabilitácií Ondrej
správnejšie kladie chodidlá pri chôdzi a lepšie vystiera kolená pri chôdzi, zlepšuje
sa mu hrubá motorika.
Pani Miroslava žiadala finančný príspevok na špeciálnu neurorehabilitáciu pre
svojho syna. Príspevok bol použitý na špeciálnu neurorehabilitáciu v centre
ADELI v Piešťanoch. Počas tejto neurorehabilitácie sa u Dávida podarilo posilniť
svalstvo rúk a trupu, aby zvládol bežné úkony sebaobsluhy.
O pomoc žiadala matka dieťaťa na podporu rehabilitácie, ktorá bola realizovaná
v termíne 25. 11. 2019 - 29. 11. 2019 v Adeli Medical Center Piešťany.
Rehabilitácia bola zameraná na uvoľnenie končatinovej spasticity, zlepšenie
pohybovej koordinácie, redukciu neúčelnej pohybovej aktivity a vertikalizáciu.
Prínosom je zlepšenie koordinácie a vnímavosti dieťaťa.
Ján má 28 rokov, jeho choroba, progresívna svalová dystrofia, sa začala
prejavovať postupne a nenápadne. V 10 rokoch sa stal vozičkárom. V súčasnosti
sa sám dokáže pohybovať už len vďaka elektrickému invalidnému vozíku.
Príspevok bol využitý na kúpu bezbariérového auta.
Vďaka podpore sa podarilo malému 2-ročnému chlapčekovi Vilkovi absolvovať
pobyt v neurorehabilitačnom ADELI centre v Piešťanoch. Vilko trpí viacerými
vážnymi diagnózami vrátane detskej mozgovej obrny a tento pobyt bol preňho
po zdravotnej stránke mimoriadne prínosný. Finančné prostriedky boli použité
na financovanie tohto pobytu.
Syn pani Márie Rudolf je ZŤP, má DMO, rázštep pery a podnebia, je len
mixovanú stravu podávanú dojčenskou fľaškou. Finančný príspevok bol určený
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na zakúpenie nového mixéra, ktorý im pomohol pri každodennej príprave stravy.
Pán Marián žiadal o pomoc pre zdravotne ťažko postihnutého syna Gabriela s
diagnózami DMO, spastická kvadruparéza. Vďaka finančnej podpore absolvoval
rehabilitačný pobyt v termíne od 4. 11. 2019 do 15. 11. 2019 v rehabilitačnom
centre ADORA – Mgr. Zuzana Cascino v Trenčíne. Tento pobyt a rehabilitácie
pomohli stabilizovať zdravotný stav dieťaťa.
Matteo ako 8-mesačný prestal v noci dýchať a dostal SIDS. Keďže bol
resuscitovaný a mozog bol niekoľko minút bez kyslíka, má vážne poškodený
mozog a viacero diagnóz. Jedna z nich je aj spasticko-dystonická kvadruparéza s
prevahou vpravo ťažkého stupňa. Financie boli použité na rehabilitačný pobyt v
Adeli Medical Center v Piešťanoch.
Ondrejko urobil na rehabilitačnom pobyte financovanom z grantu veľké pokroky,
z ktorých sa rodičia nesmierne tešia. Dokáže za malej pomoci preplaziť skoro
celý dom, je samostatnejší pri jedení, zlepšila sa mu motorika a komunikácia s
okolím.
Sárka potrebuje pravidelné rehabilitácie, ktoré sú veľmi nákladné. Na
rehabilitačnom pobyte, hradenom z tohto programu, urobila veľké pokroky.
Dokáže udržať stabilitu, pri chôdzi už toľko nezakopáva, nepadá. Naučila sa
správne našľapovať, samostatne chodiť po schodoch bez držania v smere hore.
Rehabilitáciu v centre Charis of Alatyr v Bratislave absolvoval Alex v
trojtýždňovom bloku. Počas nej uvoľňoval, posilňoval svalstvo a veľkú časť tvoril
nácvik chôdze. Po ukončení rehabilitácie sú aj po nejakej dobe viditeľné pokroky
na kvalite jeho chôdze, stabilite, koncentrácii atď. Nie nepodstatné sú tiež
pokroky v oblasti neverbálnej komunikácie, pozornosti a pod.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v centre Possibilitas v
Piešťanoch pre 9-ročnú Viktóriu. Viktorka je jediné dieťa, narodila sa predčasne,
v 28. týždni tehotenstva. Počas pôrodu mala neodkysličený mozog, čo spustilo
celý rad problémov, s ktorými bojuje rodina dodnes. Jej diagnóza je detská
mozgová obrna – zmiešaná spastická kvadruparéza.
Miuška je dvojročné dievčatko s viacerými diagnózami. Každý jej úsmev, každý
pohyb je tvrdo odcvičený. Miine diagnózy sú CMV, DMO-spastická kvadruparéza,
pontocerebelárna hypoplázia typ 2A, ventrikulomegalia, atrofia mozgu, mozočka
a očného nervu a iné. Rodina navštevuje mnoho centier a doplnkových terapií.
Financie boli použité na rehabilitačný pobyt Dolphin therapy a Fyzio Beskyd v
Čechách.
Sebastián je z dvojičiek, narodil sa v predčasne v 30. tt sekciou. Okamžite po
narodení bol intubovaný a umiestnený v inkubátore. Následné vyšetrenia
poukázali na krvácanie do mozgu 2. stupňa. Sebastiánko uz od bábätka
poukazoval, že vo vývoji zaostáva za svojimi rovesníkmi a v 10. mesiaci života mu
bola stanovená diagnóza DMO spastická kvadruparéza (rovnakú diagnózu má aj
brat dvojča Adrián). Pravidelne absolvuje rehabilitačné pobyty v Centre
Svetielko, na ktoré boli využité aj tieto financie.
O pomoc žiadala matka pre dcéru Teréziu na liečbu v rekondičnom centre
intenzívnej terapie Possibilitas v Piešťanoch, ktoré ponúka vysoko účinnú
neurorehabilitačnú metódu TheraSuit. Účelom liečby bolo zlepšenie celkových
motorických funkcií, nárast svalovej sily v svaloch chrbta, lepšie držanie hlavy a
trupu v rôznych základných polohách.
Adrián je z dvojičiek a narodil sa predčasne v 30. tt sekciou. Po narodení bol
okamžite intubovaný a umiestnený v inkubátore, vyšetrenia poukázali na
krvácanie do mozgu 2st. V prvom roku života mu bola diagnostikovaná DMO
spastická kvadruparéza. Rodina pravidelne navštevuje rehabilitačne pobyty 4x
do roka, je to finančne neúnosné pre dve deti. Financie boli použité na
rehabilitácie v Centre Svetielko v Bratislave.
12-ročný Matúš, používajúci invalidný vozík z dôvodu prudkého rastu začal v
invalidnom vozíku sedieť nestabilne a došlo k značnému pokriveniu chrbtice a k
prudkému zvýrazneniu skoliózy. Možnosť zlepšenia sedu vo vozíku poskytla
chrbtová opierka a štvorbodový pás, zakúpené z tohto príspevku. Sed vo vozíku
sa inštalovaním opierky a štvorbodového pásu radikálne zlepšil a rodičia veria,
že cvičením a podporovaním správneho sedu zvrátia aj ťažkú deformitu chrbtice
u Matúša.
Mathias bol zdravé dieťa, ktoré v dôsledku nedostatku kyslíka pri pôrode má
písanú diagnózu kvadruspastická detská mozgová obrna. Potrebuje absolvovať
dennodenne veľa rehabilitácií a iných terapií, čo je pre osamelú matku finančne
náročné. Financie boli použité na rehabilitačný pobyt v Centre Adeli v
Piešťanoch.
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Žiadosť o pomoc podával otec Oliverka. Aj vďaka tomuto finančnému príspevku
sa mu podarilo zabezpečiť dostatočný obnos finančných prostriedkov, ktoré boli
použité na rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Center Piešťany. Rehabilitačný
pobyt prebiehal od 18. 11. 2019 do 30. 11. 2019. Výsledkom pobytu boli
priaznivé výsledky v pohybovej, psychologickej a logopedickej oblasti.
Pre 6-ročného Luku sú nevyhnutné cvičenia, rehabilitácie, aby neostal ležiaci.
Jeho diagnózy: mitochondriopatia, DMO, metabolické ochorenie, hypotrofia,
neprospievanie, psychomotorická retardácia, ľahká spastická ľavostranná
hemiparéza a mnohé iné. Financie boli použité na pobyt v R1 – centre
intenzívnej terapie.
Grétka sa narodila predčasne v 35. týždni tehotenstva. Od prvého dňa je to
bojovníčka a už si toho veľa preskákala. V dôsledku spastickej triparézy má
výrazne zníženú funkciu dolných končatín a pravej ručičky. Grétka zatiaľ
samostatne nechodí a ruku používa minimálne. Kvôli diagnostikovanej epilepsii
je veľmi zložité nájsť zariadenie, kde by bola možná intenzívna rehabilitácia a
nebola v konflikte s implantovaným stimulátorom Vagovho nervu. Našťastie
pobyt v centre Possibilitas Piešťany, hradený z tohto grantu, je vhodnou voľbou.
Tobias je z dvojičiek a obaja majú závažné diagnózy, ktoré im komplikujú život.
Tobias trpí DMO a Westovým syndrómom, napriek tomu statočne bojuje a už
mu chýba len malý kúsok, aby začal sám chodiť. Pomocou chodítka chodí a učí sa
so štvorbodovými barličkami. Príspevok bol použitý na podporu liečebných
rehabilitačných nákladov v Centre Svetielko, Prešov.
Dávid sa narodil v roku 2007. Keď mal 3 roky, dostal prvý epileptický záchvat.
Verdikt znel – epilepsia. K nej postupne pribudli ďalšie diagnózy: Bilat katarakta,
obezita, oneskorený PMV, epilepsia, porucha reči pri ľahkej MR, porucha aktivity
a pozornosti, fóbicko-úzkostná porucha, depresívna porucha. Vo veku 12 rokov
mal Dávid stanovenú ďalšiu vážnu diagnózu – spastická paraplegia typu 46. Z
financií bol zakúpený Oxygenoterapia prístroj, ktorý potrebuje ku každodennej
fyzioterapii, na uvoľnenie svalov, mozgu a celkovú imunitu.
Nikolasko potrebuje pravidelné rehabilitačné cvičenia, ktoré sú preňho veľmi
potrebné, no pre rodinný rozpočet veľmi nákladné. Rehabilitačný pobyt, na
ktorý sme prispeli, absolvoval v Poprade u Mgr. Jarmily Rybárovej, kde sa
Nikolasovi veľmi darilo. Už sa dokáže sám bez strachu postaviť k schodisku,
prejde po schodoch s pomocou, zlepšil sa mu nášľap na chodidle, posilnil si ruky
a nohy.
Príspevok bol použitý na podporu liečebných rehabilitačných nákladov v Centre
Natália Hlohovec pre 3-ročné dievčatko Elis. Jej diagnózy sú lisencefalia,
mikrocefalia, porencefalia, pridružila sa aj epilepsia. Elka je celkovo na svoju
diagnózu veľmi úžasné dievčatko, bojovné, usmiate a plné síl.
Grétka sa narodila predčasne v 28. tt. Má diagnostikovanú DMO – spastickú
diparézu a mala by pravidelne rehabilitovať. Okrem rehabilitácií chodí aj na kurz
plávania a absolvovala niekoľko hipoterapií. Finančný príspevok bol použitý na
rehabilitácie vo Physio-Medical centre v Bratislave.
Livinka sa narodila ako zdravé dieťa, no po polroku života si matka všimla, že
nepoužíva pravú rúčku a všetko chytala iba do ľavej. Na neurologickom vyšetrení
zistili zakrvácanie do mozgu a určili diagnózu – DMO frustná hemiparéza,
hemiparetická forma vpravo, má oslabenú celú pravú stranu. Odvtedy absolvuje
rehabilitačné pobyty (Adeli Piešťany, Possibilitas, Ja sám Hlohovec), ktoré majú
zmysel, pravá strana tela sa jej zlepšila, no treba ju stále posilňovať a
rehabilitovať. Finančný príspevok bol použitý na rehabilitáciu v centre
Possibilitas Piešťany.
Andrej sa narodil predčasne a následne po narodení prekonal krvácanie do
mozgu, čo mu zanechalo trvalé následky. Tento rok oslávil 15. narodeniny. Trápi
ho veľa ťažkých diagnóz, DMO, mentálna retardácia a veľa ortopedických
diagnóz. Veľký problém mu spôsobuje vykĺbený bedrový kĺb, pre ktorý nikdy
nebude chodiť. Financie boli použité na dofinancovanie invalidného vozíka.
Marek sa narodil predčasne z dvojičiek. Pre silnú nezrelosť mal zakrvácanie do
mozgových komôr, prekonal 14 neurochirurgických operácií. V poslednom čase
aj operáciu bedrového kĺbu. Sám sa pohybuje plazením, s výraznou pomocou sa
postaví, v sede sa udrží s pridržiavaním. Používa detský mechanický vozík. Marek
má stav s poruchami hybnosti, spojené s prejavmi spasticity s poruchou
koordinácie sedu a rovnováhy. Financie boli použité na hipoterapiu pre Mareka
v Centre agroturistiky Vladimír Kostovčík, Michalovce.
Marcela má diagnózu DMO, mentálna retardácia, mikrocefália – obraz
trigonocefálie, ťažká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania. Má
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sťaženú samostatnú chôdzu, potrebuje oporu, je po operácii bedrových kĺbov.
Financie boli použité na kúpeľnú liečbu v kúpeľoch Číž pre skoliózu hrudníkovodriekovej oblasti chrbtice.
Adelka sa narodila v 6. mesiaci predčasne s váhou 1060 g. Krátko po narodení sa
situácia začala komplikovať krvácaním do mozgu a krvácaním do pľúc. Pri
Adelkinej diagnóze DMO a telesnom postihnutí ju jedine rehabilitácie posúvajú
vpred k osamostatňovaniu v živote. Absolvovaním rehabilitácií RedCord
systémom v Lucas Sport centre si mala Adelka šancu vybojovať ďalší pokrok.
Prvýkrát v živote vykročila úplne sama s palicami Nordic Walking.
Simone Sophie má 26 rokov, od narodenia je zdravotne znevýhodnená. Z
dôvodu kombinovaného postihnutia je pripútaná na invalidný vozík a ukrátená
aj o dar reči. Má postihnuté všetky štyri končatiny a kvôli bezrečovosti je
schopná komunikovať výlučne písomnou formou, prostredníctvom počítača,
smartfónu alebo písaním na papier. Napriek týmto obmedzeniam sa snaží žiť
normálny, aktívny život. Finančné prostriedky boli použité na liečebné
rehabilitačné náklady v centre Adeli v Piešťanoch.
Otec dieťaťa s viacnásobným zdravotným postihnutím požiadal o finančný
príspevok na rehabilitačné cvičenia pre svoju dcéru Lauru. Cvičenia sa
opakovane konali u fyzioterapeutky Mgr. Jarmily Rybárovej v Poprade. Bola
aplikovaná Therasuit terapia v kombinácii s mäkkými technikami. Po absolvovaní
uvedených terapií bolo pozorované zlepšenie držania celého tela, spevnenie
svalstva, mierne zlepšenie motoriky.
Milan má DMO kvadruspastickú formu s prevahou spastickej diparézy horných a
dolných končatín, s výraznejším postihnutím PHK, jeho reč sa nevyvíja, má MR
ťažšieho stupňa. Finančný príspevok bol použitý na podporu liečebných
rehabilitačných nákladov v Centre Svetielko Prešov.
Alex má 1,5 roka a diagnózu congenitálny cytomegalovirus – poškodenie zraku,
sluchu a mozgu. Napriek tejto diagnóze Alex stále napreduje. Cvičia s ním od 6
týždňov veku. Všetky rehabilitácie a terapie pomáhajú Alexovi o krok vpred.
Financie boli použité na rehabilitačný pobyt v programe Baby med v Adeli centre
Piešťany.

Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora
zdravia; poskytovanie sociálnej pomoci.
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2. Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu
A. Otvorený grantový program v Nadačnom fonde Baumit
Komunitná filantropia je veľmi dobrým spôsobom podpory regiónu. Je to špecifická forma darcovstva tým, že
sa uskutočňuje v rámci určitej konkrétnej oblasti, regiónu, mesta alebo komunity, v ktorom ľudia žijú a s ktorou
sa stotožňujú. Cieľom našej podpory aktivít je dlhodobá podpora konkrétnych projektov, ktoré sú zamerané na
zvyšovanie kvality života ľudí.
Počet predložených žiadostí: 13
Počet podporených projektov: 13
Vyčlenená suma: 15 200,00 €
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.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: zachovanie kultúrnych
hodnôt; ochrana a podpora zdravia; podpora vzdelávania; podpora a rozvoj telesnej kultúry; poskytovanie
sociálnej pomoci; ochrana a tvorba životného prostredia.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č.

Podporená
organizácia

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného
podporenej
projektu
sumy

1

Fond architekta
Emila Belluša, n. f.

Architektúra kláštorov
a rehoľných domov na
Slovensku

600,00 €

2

BIM asociácia
Slovensko

BIM Challenge

300,00 €

3

Trnka, n. o.

Technická podpora –
Hovoriace hmatové
knihy

1 000,00 €

Anotácia k podporenému projektu
Podporený projekt riešil šírenie poznatkov o histórii a
architektúre kláštorov a rehoľných domov na Slovensku. Výsledky
30 rokov trvajúceho historického a pamiatkového výskumu sa
premietli do výnimočnej monografie, ktorej publikovanie
sprostredkuje verejnosti hodnoty tohto architektonického
dedičstva. Publikácia bola predstavená odbornej aj laickej
verejnosti 7. marca 2019 v priestoroch knižnice Fakulty
architektúry STU.
Finančný príspevok bol použitý na tlač publikácie.
Cieľom podporenej súťaže bolo podporiť BIM projektovanie na
Slovensku. Touto podporou sme chceli motivovať
vysokoškolských študentov k zvyšovaniu zručností a
sprostredkovať ich umiestnenie vo firmách, ktoré podporujú
inovatívne riešenia a sú lídrami na trhu v oblasti informačného
modelovania stavieb. Dňa 29. 3. 2019 sa konala na Stavebnej
fakulte STU v Bratislave súťaž, kde sa zúčastnilo 42 študentov z
celého Slovenska. Počas 5 hodín modelovali vo virtuálnom
prostredí rodinný dom, ktorý následne porotcovia hodnotili z
hľadiska kvality. Vyhodnotenie spojené s pohostením a
odovzdávaním hodnotných cien sa uskutočnilo v Satori Stage na
Mickiewiczovej ulici v Bratislave. Finančný príspevok bol použitý
na fotografické služby, technické zabezpečenie a občerstvenie.
O to, aby bola kultúra dostupná aj ľuďom so znevýhodnením, sa
už viac než desať rokov spolu s kolegami usiluje Karol Trnka,
zakladateľ rovnomennej neziskovej organizácie Trnka. Po tom,
ako sa na Slovensku stali majstrami audiokomentátorstva,
rozhodli sa túto oblasť povýšiť na ďalšiu úroveň a vytvorili svetový
unikát. Pomocou 3D-tlačiarne vyrobili „hovoriace reliéfy“, z
ktorých zhotovili hovoriacu dotykovú knihu o drevenom
historickom kostolíku v skanzene pod hradom v Starej Ľubovni.
Jeho podoba je zachytená na niekoľkých vysúvacích reliéfnych
doskách, pomocou ktorých si nevidiaci návštevníci dokážu
kostolík prezrieť bez sprievodcu. Finančný príspevok bol použitý
na nákup 3D-tlačiarne a materiálu, ktorý využili na testovanie a
tvorbu väčších formátov. V budúcnosti by radi pre Združenej
škole internátnej v Levoči vyrobili hovoriacu dotykovú knihu ako
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4

OZ Stará jedáleň

Teplo v Starej jedálni

1 000,00 €

5

OZ Vagus

Pod novou strechou na
1 000,00 €
ceste k domovu

6

OZ Imobilio

Fasáda objektu
Imobilio

1 000,00 €

7

Nadácia
Cvernovka

Ži medzi nami, buď
jedným z nás

1 000,00 €

8

Revízia a spustenie
Truc sphérique o.z. výťahu v Novej
synagóge

1 000,00 €

9

ČLOVEČINA,
občianske
združenie

V obrazárni mojich očí
– vydanie spevníka
piesní z tvorby Jána
Melkoviča

1 500,00 €

10

Občianske

Cyrilometodské dni v

500,00 €

orientačný plán školy.
Podporili sme komunitno-mládežnícke centrum Stará jedáleň,
bezpečný a otvorený verejný priestor pre deti, mládež a komunitu
(nielen) z bratislavskej Rače. Finančne sme prispeli na
zrekonštruovanie vonkajšej časti budovy, jej zateplenie a
vyspravenie okien, dverí. OZ Mládež ulice začne po kolaudácii v
týchto priestoroch v roku 2020 realizovať verejnoprospešné
aktivity.
Finančný príspevok bol použitý na stavebné práce, vyspravenie
okien a dverí.
Cieľom podporeného projektu bola komplexná rekonštrukcia
strechy nízkoprahového centra DOMEC v Bratislave.
Rekonštrukcia bola realizovaná bez prerušenia poskytovaných
služieb pre ľudí bez domova. Stav strechy pred komplexnou
opravou bol alarmujúci a nebolo možné ho už sanovať
čiastkovými úpravami. Vďaka rekonštrukcii budú môcť aj naďalej
pomáhať viac ako 1000 ľuďom bez domova ročne.
Finančný príspevok bol použitý na rekonštrukciu strechy.
Hlavným cieľom podporeného projektu bolo dokončenie časti
fasády na komunitno-výskumnom centre Imobilio v mestskej časti
Karlova Ves v Bratislave. Občianske združenie realizuje stavebný
objekt Imobilio pre ťažko postihnutých ľudí, ktorí napriek svojim
fyzickým hendikepom sú schopní priniesť spoločnosti úžitok
prostredníctvom svojich mentálnych schopností, zároveň však
potrebujú pre svoje psychické potreby komunitu.
Finančný príspevok bol použitý na kúpu fasádneho polystyrénu a
tanierových kotiev.
Cieľom podporeného projektu bolo zlepšenie životnej situácie
ľudí ohrozených stratou bývania. V spolupráci s OZ Vagus
zabezpečujú ich komplexnú integráciu, ktorá spočíva v poskytnutí
práce, bývania a sociálneho zázemia v prostredí Kreatívneho
centra. Toto netradičné prepojenie vzniklo organicky počas
kľúčovej fázy rekonštrukcie, kedy ľudia v zložitej socioekonomickej situácii dokázali reálne pomôcť umelcom v budovaní
Kreatívneho centra. Iniciatíva nielenže zlepšuje ich sociálne a
ekonomické postavenie, ale najmä im v prostredí kreatívnej
komunity pomáha zmeniť zažité vzorce správania, a tým sa dostať
z tzv. začarovaného kruhu. Finančne sme podporili dovybavenie
komunitnej dielne, ktorá poskytuje pracovné zázemie pre
sociálne znevýhodnených ľudí. Účastníci programu si upevnili
pracovné návyky, získali nové zručnosti a nadobudli dôveru, že
veci, ktoré si zaumienia, naozaj aj dokážu uskutočniť. Mali
možnosť zapojiť sa do rôznorodých pracovných činností, či už v
interiéri alebo exteriéri Kreatívneho centra, a za zarobené
peniaze si prenajať bývanie v priľahlej budove internátu.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu pracovného náradia.
Vďaka podpore NF Baumit sa občianskemu združeniu po 5 rokoch
podarilo zrealizovať spustenie a revíziu výťahu, ktorý je
príspevkom pre bezbariérový prístup na balkóny národnej
kultúrnej pamiatky Nová Synagóga v Žiline. Výťah využije cca 30
000 návštevníkov ročne a pomôže aj pri prenose ťažkých
nákladov počas výstav a festivalov.
Finančné prostriedky boli použité na poslednú revíziu pred
spustením výťahu pred kolaudáciou celého kultúrneho centra
Nová synagóga v Žiline.
Cieľom podporeného projektu je sprístupniť širokej verejnosti,
ako i ďalším generáciám výber 74 najznámejších a najlepších
piesní zo skladateľskej tvorby Jána Melkoviča a textára Stanislava
Štepku. Radošinské naivné divadlo si 25. 4. 2019 vydaním tohto
Spevníka a zároveň aj rovnomenným hudobným programom
uctilo tvorbu i život významného slovenského hudobného
skladateľa a herca Jána Melkoviča pri príležitosti jeho nedožitých
80. narodenín.
Finančné prostriedky boli použité na tlač spevníka.
Podporili sme jubilejný 30. ročník Cyrilometodských dní v
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združenie For
Regions

Terchovej

11

Občianske
združenie SkJazz

„Jazzovinky“ na
www.skjazz.sk

3 300,00 €

12

Čerstvé Ovocie,
n. o.

Dni architektúry a
filmu/DAAF 2019
Bratislava

500,00 €

13

HC SLOVAN
Bratislava –
mládež

Podpora hokejovej
mládeže

2 500,00 €

Terchovej, ktoré sa začali 2. júla 2019 výstavou rodiny
Trizuljakovcov s názvom Dážď písmen (viac informácií o výstave
sa dočítate nižšie). Počas druhého dňa podujatia sa uskutočnil
medzinárodný odborný seminár s názvom ODKAZ CYRILOMETODSKÉHO POSOLSTVA. Po tomto seminári sa uskutočnil krst
knihy s názvom Cyrilometodské dni v Terchovej (1990 – 2019).
Program Cyrilometodských dní pokračoval krížovou cestou na
vrch Oravcové. Po krížovej ceste sa v kostole konala
gréckokatolícka svätá liturgia, ktorú celebroval gréckokatolícky
arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme Cyril
Vasiľ. Vo večerných hodinách hostil Kultúrny dom Andreja Hlinku
hercov z Terchovského národného divadla, ktorí predviedli
inscenáciu divadelnej hry KUBO.
Finančné prostriedky boli použité na výrobu a tlač plagátov.
Hlavným cieľom podporeného projektu je predstaviť a priblížiť
priaznivcom hudby menšinový žáner jazz. Vďaka finančnej
podpore bolo možné informovať čitateľov a priaznivcov jazzovej
hudby o jazzovom dianí doma i v zahraničí. Vďaka možnosti
zúčastniť sa na koncertoch a festivaloch informuje a aj odbornými
recenziami prispieva k informovanosti, či už o vychádzajúcich
albumoch, festivaloch, koncertoch, a zároveň prináša zaujímavé a
exkluzívne rozhovory s významnými jazzovými umelcami
svetového formátu. Dôležitá je i rozvíjajúca sa spolupráca so
zahraničnými organizátormi festivalov, vytvára sa priestor pre
prezentáciu Slovenska, našich hudobníkov, hudby a našej kultúry,
čím sa podporuje cezhraničná spolupráca.
Finančné prostriedky boli použité na honoráre, cestovné náklady,
redakčné a editorské náklady.
Druhý ročník medzinárodného filmového festivalu architektúry,
urbanizmu a dizajnu DAAF sa konal v dňoch 21. – 24. novembra
2019 v Pistoriho paláci v Bratislave. Zámerom podujatia DAAF
bolo založiť festival, ktorý prezentuje filmy o architektúre, dizajne
a urbanizme z rôznych uhlov pohľadu. Cieľom bolo založiť na
Slovensku tradíciu propagovania architektúry a dizajnu
prostredníctvom filmu. Druhý ročník bol zameraný na prezentáciu
domácich a medzinárodných dokumentov a hraných filmov o
architektúre, dizajne a urbanizme. Tematicky sa aktuálny ročník
festivalu venoval významnej novembrovej udalosti – 30. výročiu
Nežnej revolúcie.
Finančné prostriedky boli použité na honorár za grafický dizajn a
služby spojené s produkciou.
Podporili sme hokejový klub nákupom športového oblečenia pre
najmenších prípravkárov HP4. V tomto klube má športovanie detí
a mládeže dlhú tradíciu. V súčasnosti tu pôsobí 11 detských a
mládežníckych tímov, od prípravky až po juniorov. Zakúpili 27
kompletných setov športového oblečenia, ktoré tvorila bunda,
mikina, tepláky a tričko.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu športového oblečenia.
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B. 12. ročník grantového programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ
Základným zámerom programu, ktorý sa už 12. rok snažíme napĺňať, je podporovať organizácie, obce či
aktívnych občanov, ktorí nechcú zostať nespokojní s prostredím, v ktorom žijú. Nespokojnosťou občanov môže
byť napríklad starý drevený most, cez ktorý sa už nedá prejsť, či historicky významný minerálny prameň,
z ktorého sa nedá napiť, nefunkčné lavičky v parku a iné nefunkčné a neestetické priestranstvá. Grantový
program je určený iniciatívam, ktoré sa tieto nedostatky rozhodnú riešiť a zmeniť, využijú na to svoje nápady,
vedomosti, zručnosti, schopnosti, a najmä strhnú pre dobrú vec iných ľudí.
Veríme, že budovanie zdravých komunít je najlepším nástrojom postupnej zmeny. Preto chceme motivovať
aktívnych ľudí k zdieľaniu záujmu o dianie v komunite, k nachádzaniu spoločných riešení na miestne problémy
a k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi.
V jedenástich predošlých ročníkoch sme podporili 134 projektov v sume 172 000 €. Poskytovaním malých
grantov môžeme pomôcť budovať oporné body v našich komunitách. Chceme, aby verejné priestranstvá
spĺňali predstavy tých, pre ktorých majú aj inú ako úžitkovú hodnotu. Často je to hodnota umelecká, estetická,
ale aj hodnota symbolická či hodnota presahujúca vieru, tradíciu alebo len dobrý pocit. Následne sme radi, že
sa ľuďom páčia miesta, kde žijú.
K dátumu uzávierky 15. mája 2019 bolo do 12. ročníka programu predložených 43 verejnoprospešných
projektov a celková požadovaná suma je vo výške 46 630 eur.
Počet predložených žiadostí: 43
Počet podporených projektov: 15
Vyčlenená suma: 13 000 €
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Natália Kušnieriková, certifikovaná koučka ACC a členka ICF
Jana Vlašičová, Slovenská sporiteľňa, oddelenie Sociálnej banky
Eva Tomaschová, Baumit, spol. s r. o.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: zachovanie kultúrnych
hodnôt; ochrana a tvorba životného prostredia.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č.

Podporená
organizácia

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného
podporenej
projektu
sumy

1

Jana Šuvadová, v
zastúpení
neformálnej skupiny

2

Občianske združenie Korzo Zálesie – Malý
Naše Zálesíčko
Amfiteáter

NA BOSO – sloboda
nohám

1 100,00 €

1 100,00 €

Anotácia k podporenému projektu
Projekt s názvom NA BOSO – sloboda nohám bol zameraný na
vybudovanie náučno-oddychového miesta. Vyčistili breh
potoka pri poľnej ceste, ktorá je dobre situovaná pre občana,
ale aj náhodného okoloidúceho, aby mohli postaviť relaxačnozmyslový chodník z dreva. Tento drevený chodník je
kombináciou rôznych terénov: lámaný kameň, okruhliaky,
šišky, mach, staré tehly... Takýmto spôsobom chcú ľuďom
ukázať, že chodiť naboso je príjemné a zdraviu prospešné. Ide
o jednoduchú myšlienku, ktorá môže mať pozitívny ohlas u
širokého okruhu ľudí.
Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, stojan
na bicykle a smetný kôš.
Na brehu Malého Dunaja priamo v obci Zálesie dlhodobo
budujú KORZO ZÁLESIE – rekreačný priestor s potenciálom
regionálneho turistického centra. Už šesť rokov premieňajú
miesto z bývalej skládky odpadu na miesto oddychu. Tento
priestor hostí Maják so školou na vode, multifunkčné altánky,
Zastávku s rozumom a momentálne je vo výstavbe aj mólo,
ktoré spája dedinu tam, kde nie je možnosť ísť po chodníku,
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3

Rozlomity klub

Horolezecká studnička

400,00 €

4

Antistres centrum

Kvietky pre včely

500,00 €

5

Klub pribylinských
turistov a lyžiarov

Chodník k najväčšej
prehrádzke lesnej
bystriny na Slovensku

1 000,00 €

6

Združenie na
záchranu
Lietavského hradu

Obnova hradného
mostu – druhá etapa

1 000,00 €

7

KASPIAN

Spoločne pre komunitu 1 000,00 €

8

Gymnázium Púchov

Bližšie k prírodnej
náučnej záhrade

900,00 €

netradičnou formou nad riekou. Miesto je určené všetkým,
ktorí idú okolo, pre cyklistov, vodákov a ľudí, ktorí majú radi
prírodu a môžu si oddýchnuť pri rieke.
Finančné prostriedky boli použité na zemné práce a dopravu.
Cieľom podporeného projektu bola rekonštrukcia prírodnej
studničky, ktorá sa nachádza v blízkosti hlavnej turistickej trasy
v Zádielskej doline. Rekonštrukcia by v minulosti hojne
navštevovaný prameň oživila a sprístupnila ho nielen
horolezcom, ktorí majú v blízkosti chatu, ale aj širokej
verejnosti, turistom a cyklistom, ktorí navštevujú dolinu.
Rekonštrukciou zlepšili zúfalú situáciu nielen studničky, ale aj
prístupu k nej, vyčistili prístupový chodník a pridali oddychovú
lavičku a označenie.
Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu.
Antistres centrum sa zameriava na poskytovanie zmysluplného
trávenia voľného času, integrovanie handicapovaných medzi
zdravých. Podporili sme aktivity na ochranu a podporu
zdravého životného štýlu a zdravia, aktivity na podporu
dobrovoľníctva v regióne. Cieľom finančnej podpory bolo
vybudovanie kvetinových a bylinkových záhonov pre podporu
včiel z okolia, namaľovanie lavičiek, sedenia na grilovanie a
obnovenie oddychovej zóny nášho miniparku uprostred obce.
Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a
občerstvenia.
Podporený projekt sa zameriaval na vybudovanie chodníka k
najväčšej prehrádzke – tajchu lesnej bystriny na Slovensku
nachádzajúcej sa v Račkovej doline. Nový chodník spojil túto
prehrádzku s jej maketou, na ktorej sa, v roku 1936, testovala
jej funkčnosť. Chodník vedie cez lesné bystriny, popri
prírodných prameňoch a zmapuje silu lesných bystrín v
Račkovej doline. Súčasťou vybudovania chodníka bolo
osadenie oddychových zón s náučnými tabuľami, ktoré slúžia
návštevníkom na strávenie príjemných chvíľ v lone Račkovej
doliny. Projekt riešil úpravu verejného priestranstva, ktoré slúži
všetkým generáciám a pri premene ktorého bola miestna
komunita ochotná pomôcť svojou dobrovoľníckou prácou a
prispieť tak k rozvoju komunitného života a regiónu. Finančné
prostriedky boli použité na informačné tabule a materiál.
Združenie na záchranu Lietavského hradu už 20 rokov úspešne
spravuje NKP Lietavský hrad. Záchrana tohto kultúrneho
dedičstva je založená na dobrovoľníctve. Každým rokom
združenie odstraňuje havarijný stav pamiatky a postupne aj
jeho časti obnovuje. Naša podpora začala už minulý rok, kedy
začali obnovu komunikačného mosta zo stredného do horného
hradu. Tento rok sa im podarilo vybudovať most ako dočasné
premostenie. Náročný zásah je rozplánovaný na 4 roky.
Zapojenie dobrovoľníkov do tohto projektu umožní projekt
vykonať omnoho lacnejšie, ako by ho realizovala profesionálna
firma. Počas roka 2019 zorganizovali dobrovoľnícke
workshopy, oslovili sme dobrovoľníkov a profesionálov. Počas
workshopov sa zaškolili do práce s kameňom. Finančné
prostriedky boli použité na murárske práce.
Cieľom podporeného projektu bolo podporiť komunitný život
na Petržalskom sídlisku a zatraktívniť priestor, ktorý využívajú
všetky vekové skupiny. Realizovanými aktivitami inšpirovali
aktívnych ľudí zo susedstva, aby participovali na zveľadení
areálu ihriska a tým spoluvytvárali príjemné prostredie pre
relax a trávenie voľného času.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu.
Cieľom podporeného projektu bolo revitalizovať a
zrekonštruovať zanedbanú časť školskej záhrady praktickými
ekologickými prvkami, rešpektujúc princípy prírodnej záhrady.
Doplnenie školského múrika nízkym sypaným ganiónom,
vytvorením zelenej deliacej steny, osadenie amfory na dažďovú
vodu a vysadenie plochy kríkmi, pôdopokryvnými a ťahavými
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9

T4 – občianske
združenie

Zelení ochrancovia
Tisovskej šťavice

800,00 €

10

Obec Pohronská
Polhora

Klubovňa pre mládež a
vernisáž festivalu Viva
Polhorica

900,00 €

11

OZ Tvorivá dielňa

Vitálna tvorivá záhrada
kvitne a rastie druhým 500,00 €
rokom

12

Obec Žabokreky

Obnovme park s
pomníkom obetiam 2.
svetovej vojny

800,00 €

rastlinami tak, aby bola plocha bezúdržbová. S dobrovoľníkmi z
tercie, I.A a I.B vysadili 150 m2 plochy políhanými krami,
tieňomilnými rastlinami. Takéto plochy poskytujú prostredie
pre hmyz a vtáky a šetria ľudskú prácu, benzín do kosačky, tiež
ochladzujú okolie školy a zlepšujú životné prostredie.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu amfory na dažďovú
vodu, zelenej steny, hrabov a pôdopokryvných rastlín.
Združenie T4 už 9 rokov revitalizuje miesto s názvom Tisovská
šťavica. Chcú sem prinavrátiť život, v rámci podporeného
projektu vysadli 25 ks listnatých stromov v celom areáli. Do
tejto aktivity sa im podarilo zapojiť 25 dobrovoľníkov z radov
učiteľov, žiakov ZŠ v Tisovci a študentov SPŠ, ktorí už mali v
tom čase jesenné prázdniny. Vysadením zakúpených sadeníc
silných stromov čiastočne urýchlili obnovu drevín v danej
lokalite a prispeli k vytvoreniu príjemného parku, či oddychovej
zóny pre rodiny s deťmi a posedenia pre občanov.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu stromov a rastlín.
Cieľom podporeného projektu bolo vytvoriť priestor pre
umenie a kultúru, ktorý po multižánrovom festivale bude
využívať Dievčenský spevácky zbor Cambiar La Música a
mládež obce. Priestor zrekonštruovali a v dňoch 23. – 25. 8.
2019 v ňom zorganizovali multižánrové podujatie VIVA
POLHORICA 2019. V priestore boli vystavené diela, ktoré počas
festivalu vznikli, a uskutočnil sa tu aj literárny večer s
hudobnými vstupmi. Počas Michalských hodov slúžil priestor
na skúšku a nácvik folklórnych súborov. V súčasnosti priestory
využíva mládež na voľnočasové aktivity.
Finančné prostriedky boli použité na materiálové zabezpečenie
a mzdové náklady.
Podporili sme pokračovanie minuloročného projektu, aktivity v
priestoroch a okolí Výmenníka Štítová v Košiciach. Cieľom bolo
obnoviť zničené prostredie. Cieľom bolo aktivizovať väčší počet
obyvateľov a zaujať tých, ktorých už k práci na komunitnej
minizáhradke zapojili: mamičky s deťmi, seniorov, študentov
školy záhradníctva a OZ Echo človek.
Obnovili výsadbu, zriadili bylinkovú záhradku na terase
Výmenníka. Zároveň urobili aj podujatie – spoločnú susedskú
grilovačku, pri ktorej využili aj nimi vypestované bylinky.
Súčasťou podujatia boli aj tri tvorivé dielne pre verejnosť s
prírodnými materiálmi – hlina, drevo, piesok, farby. Pripravili
edukatívnu dielňu zameranú na bylinky a ich úpravu – oleje,
mydlá, prírodné ochranné prostriedky.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálového
zabezpečenia a lektorské honoráre.
Finančne sme podporili obnovu parku v obci Žabokreky, kde sa
nachádza s pomníkom obetiam 2. svetovej vojny, priamo v
centre obce pri kultúrnom dome. Naša historická pamäť je
krátka, v hektike dní ani nevnímame, kam sme sa posunuli, čo
našu históriu vytváralo, aké udalosti len pred „pár“ rokmi sa
odohrávali na miestach, kde v súčasnosti pokojne v tieni
stromov posedávajú starší ľudia. Malinký parčík má ale pre
ešte stále žijúcich pamätníkov hrôz 2. svetovej vojny veľký
osobný význam. Nachádza sa tu pomník obetiam, ktorými boli
mladí chlapci z dediny, ich rodiny tu stále žijú. Tí mladí muži
položili svoj život za slobodu a ich telá ani neboli nájdené.
Preto je pomník jediné miesto, kam ich rodiny prichádzajú na
kratučkú chvíľku zaspomínať. Na obnovu parčíku so všetkými
jeho drevinami a najmä pomníkom, ktorý bol zanedbaný,
získali veľa dobrovoľníkov. Poradili sa s mladučkým arboristom
z obce a radikálne zmenili celý trávnik, doviezli množstvo novej
zeminy, rozplanírovali, staré kríky odstránili a na lemovaní
parčíku vznikol nový múrik z gabiónov, ktoré plnili materiálom
z miestneho lomu na Dubnej skale – zo žuly. Toto bola
najťažšia časť projektu, lebo uložiť 18 ton kameňa ručne do
gabiónov tak, aby boli ozdobou centra obce aj pietneho miesta
na ďalších 50 rokov bolo naozaj náročné. Podarilo sa.
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13

PERIFÉRNE CENTRÁ

Záhradný
amfiteáter/krajina
areál

1 000,00 €

14

Psychiatrická
nemocnica Philippa
Pinela Pezinok

Fitpark v Pinelke pre
všetkých

1 000,00 €

15

Za krajšiu Polhoru

Altánok na Brežku

1 000,00 €

Finančné prostriedky boli použité na kúpu rastlín a
záhradníckeho materiálu.
Hlavným cieľom podporeného projektu bola revitalizácia časti
zeleného areálu kultúrneho centra Škôlka v obci Dúbravica,
ktorý plní funkciu malého záhradného amfiteátra. Cieľom bolo,
aby v tomto priestore, v spolupráci odborníkov (architektov a
remeselníkov) a dobrovoľníkov z lokality aj širšieho regiónu,
vznikli prvky funkčnej architektúry potrebné pre kvalitné
fungovanie a užívanie amfiteátra. To znamená: prestrešenie
pódia na amfiteátri, úžitkový objekt poskytujúci zázemie pre
technika a technickú obsluhu amfiteátra, či prvky oddychového
mobiliáru. Zámerom bolo skvalitniť podmienky na trávenie
voľného času, realizáciu kultúrnych, vzdelávacích a
komunitných podujatí a vytvoriť príjemné miesto na
stretávanie sa rôznych generácií nielen miestnych obyvateľov,
ale aj návštevníkov lokality a samotného kultúrneho centra.
Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie a
odborné práce.
Podporený projekt pomohol zriadením outdoorového fitarku k
zatraktívneniu lesoparkového areálu nemocnice, podpore
športu pre všetkých, sociálnych kontaktov aj destigmatizácie
psychiatrie. Pacientom s psychickými poruchami umožňuje
zažiť na vlastnej koži prospešnosť pravidelnej fyzickej aktivity
na duševné zdravie a pohodu. Fitpark má široké a bezplatné
využitie, nakoľko areál nemocnice je voľne prístupný aj
verejnosti – príbuzným, turistom, cyklistom, rodinám s deťmi aj
mládeži. Fitpark pozostáva z kombinácie piatich fitness
prístrojov určených na komplexné a nenáročné posilňovanie
celého tela, olemovaný zrepasovanými lavičkami.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu fitnes prístrojov a
profily lavičiek.
Cieľom podporeného projektu bolo vybudovanie altánku:
obdĺžnikového tvaru, so zábradlím, so sedlovou strechou a
pálenou škridlou v časti obce Nová Polhora na Brežku. Tu sa
nachádza viacúčelová plocha vhodná na športovanie,
stretávanie sa komunít a detské ihrisko. Altánok je miestom,
kde si môžu posedieť ľudia – starší, mladší, aj rodičia malých
detí dohliadajúci na ich bezpečnosť. Pri spoločných aktivitách
je altánok krytým miestom na pohostenie a občerstvenie
zúčastnených. Finančné prostriedky boli použité na kúpu
stavebného materiálu.

C. Zamestnanecký grantový program, 1. ročník
Po prvýkrát 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 5. júna 2019 bolo predložených 8 verejnoprospešných projektov a celková požadovaná
suma je vo výške 4 000 eur.
Počet predložených žiadostí: 8
Počet podporených projektov: 8
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Vyčlenená suma: 4 000 €
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke hodnotiaca komisia v zložení:
Tomaš Sepp, , Baumit, spol. s r. o.
Eva Tomaschová, Baumit, spol. s r. o.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: podpora a rozvoj
telesnej kultúry; podpora vzdelávania; ochrana a tvorba životného prostredia; ochrana a podpora zdravia.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č.

Podporená
organizácia

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného
podporenej
projektu
sumy

1

Športový klub polície Liga školských krúžkov
Bratislava
2019

500,00 €

2

Scripture Union
Slovakia

500,00 €

3

Občianske združenie Korzo Zálesie - Malý
Naše Zálesíčko
Amfiteáter

500,00 €

4

Jarmila Tothova

Jozef Soboň

490,00 €

5

Peter Kmeť

Spolu za čistý Senec

500,00 €

Malá ruka – veľký svet

Anotácia k podporenému projektu
Cieľom podporeného projektu bolo zapojiť čo najviac
školopovinných detí do aktívneho športovania. To sa podarilo v
spolupráci so Slovenským zväzom hádzanej. V priebehu šk.
roka 2018/19 vytvorili 19 krúžkov na 12 základných školách v
Bratislave, deti sa pravidelne stretávajú na vyzývacích zápasoch
medzi školami, na ktorých sa zúčastňujú nielen deti na ihrisku,
ale aj ich spolužiaci, ktorí im neúnavne fandia. Vyvrcholením
ligy školských krúžkov bol koncoročný turnaj krúžkov dňa
18. 12. 2019.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu tričiek a ich potlač.
Scripture Union Slovakia spolupracuje s viacerými
organizáciami: MAMIklub vo Svätom Jure, s Denným centrom v
Chorvátskom grobe, v CZŠ Narnia Pezinok na neformálnom
vzdelávaní. Pomocou edukačných pomôcok typu Montessori a
GodlyPlay, ktoré zakúpili v rámci projektu, realizovali aktivity
zacielené na rozvoj jemnej motoriky, pohybové a technické
zručnosti. Cieľom podporeného projektu bolo naučiť deti
experimentovať, rozvíjať predstavivosť a podporiť rozvoj
jemnej motoriky. Jednoduché učebné pomôcky, ktoré
využívajú prvky montessori pedagogiky, sú príjemné na dotyk a
dajú sa používať rôznym spôsobom, pri manipulácii sa rozvíja
jemná motorika, pri storytellingu fantázia aj slovná zásoba.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu edukačných
pomôcok a balančných drevených pomôcok.
Na brehu Malého Dunaja priamo v obci Zálesie dlhodobo
budujú KORZO ZÁLESIE – rekreačný priestor s potenciálom
regionálneho turistického centra. Už šesť rokov premieňajú
miesto z bývalej skládky odpadu na miesto oddychu. Tento
priestor hostí Maják so školou na vode, multifunkčné altánky,
Zastávku s rozumom a momentálne je vo výstavbe aj mólo,
ktoré spája dedinu tam, kde nie je možnosť ísť po chodníku,
netradičnou formou nad riekou. Miesto je určené všetkým,
ktorí idú okolo, pre cyklistov, vodákov a ľudí, ktorí majú radi
prírodu a môžu si oddýchnuť pri rieke.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu dubového reziva.
Cieľom finančnej podpory bolo pomôcť Jozefovi S.
vybudovaním vonkajšieho posedenia pre zdravotne
postihnutého človeka.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu lavičky, posedenia a
dlažobných kociek.
Dňa 24. 8. 2019 sa podarilo zorganizovať akciu s podnázvom
„Zdvihni odpad, pozdvihni povedomie!“, ktorú organizovali a
propagovali aj pomocou sociálnych sietí. Podľa FB takmer 200
ľudí prejavilo o akciu záujem, 40 ľudí sa akcie plánovalo
zúčastniť a reálne sa stretlo 19 nadšencov vrátane rodín s
deťmi a tiež niekoľko poslancov mesta Senec. Za 150 minút
vyzbierali 16 vriec odpadu. Začali tiež pracovať na aplikácii
umožňujúcej efektívnejšie a adresné zbieranie odpadu.
Finančné prostriedky boli použité na inzerciu v novinách a na
FB, vývoj aplikácie.
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6

Materské centrum
Hojdana – Ružinov

Zážitková
envirovýchova v
Hojdanáckej záhrade

500,00 €

7

MAD STYLE RACING
BIKE TEAM

Podpora športu,
talentov a mládeže

500,00 €

8

TELOVÝCHOVNÁ
JEDNOTA
DRUŽSTEVNÍK
Zbyňov

Kúpa dresov pre žiacke
500,00 €
družstvo

Cieľom podporeného projektu bola enviro výchova 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
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.
Finančné prostriedky boli použité na materiál a rastliny.
V roku 2019 sa jazdci OZ MAD STYLE RACING BIKE TEAM
zúčastnili na pretekoch Slovenského pohára v zjazde,
Slovenského pohára v endure, pretekoch BMX a pumptrack
pretekov. Zúčastnili sa aj na menších lokálnych pretekoch v SR i
Čechách: Bikefest Kálnica, Rajecko-Teplický triatlon,
Hornonitrianska enduro séria – Bojnice, Enduro Race –
Tvarožná Lhota/Lučina, Česká Enduro séria – Malá Morávka,
Enduro pretek Handlová, Fourcross – Jablonec nad
Nisou, Pumptrack Olomouc... Popri pretekoch sa venovali
spoločným tréningom a sústredeniam. Na jar 2019 absolvovali
sústredenie v Slovinskom Maribore, ktoré bolo prípravou na
pretekársku sezónu. Jazdci vypomáhajú majstrovi sveta Filipovi
Polcovi s pumptrackovými eventami, pričom sa venujú deťom a
učia ich techniku jazdenia. Cykloklub navštevuje 7 detí a
mladých ľudí.
Finančné prostriedky boli použité na štartovné na pretekoch.
Cieľom podpory projektu bolo motivovať detí k aktívnemu
pohybu, naučiť ich pravidelne športovať. Finančne sme
podporili zakúpenie dresov a športových potrieb do
futbalového klubu TJ Zbyňov. Zakúpené dresy sa využívajú na
majstrovské zápasy mládežníckych družstiev klubu.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu dresov a športových
potrieb.
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3. Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu
A. Nadačný fond Kaufland, Otvorený grantový program
Cieľom otvoreného programu je podporovať rôzne projekty verejnoprospešných inštitúcií. V roku 2019 to boli
projekty zamerané na skvalitnenie terénnej sociálnej služby. Tiež sme podporili produkciu dokumentárneho
filmu, ktorý má slúžiť ako osveta k športovaniu pre deti a mladých nádejných hokejistov. Podporený bol aj
vzdelávací projekt zameraný na neformálne vzdelávanie v nemeckom jazyku a zmysluplné trávenie voľného
času pre deti od 6 do 15 rokov.
Počet predložených žiadostí: 4
Počet podporených projektov: 4
Vyčlenená suma: 160 984,08 €
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Lucia Langová, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Erika Turček Pfundtnerová, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: podpora a rozvoj
telesnej kultúry; podpora vzdelávania; ochrana a tvorba životného prostredia; ochrana a podpora zdravia;
poskytovanie sociálnej pomoci.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
Podporená
P.č. organizácia/
fyzická osoba

1

Slovenský Červený
kríž

2

Slovenský Červený
kríž

3

HK Sršne Košice

Názov podporeného
Výška
verejnoprospešného podporenej Anotácia k podporenému projektu
projektu
sumy
Pracovníci a dobrovoľníci SČK sú pri výkone svojej práce väčšinu roka v
teréne. Organizujú rôzne osvetové podujatia v uliciach miest a obcí,
zúčastňujú sa väčších podujatí s partnermi, zabezpečujú zdravotný
dozor. Pripravujú celoslovenské i regionálne súťaže prvej pomoci, dni
zdravia, mobilné odbery krvi. Organizujú cvičenia humanitárnych
jednotiek v exteriéri, poskytujú podporu zložkám Integrovaného
Stany
13 065,48 € záchranného systému SR pri zásahoch v krízových situáciách, počas
chladných mesiacov a vianočných sviatkov organizujú podujatia pre
ľudí bez domova. Pri všetkých týchto udalostiach SČK potrebuje aj
zázemie pre svojich pracovníkov a dobrovoľníkov. Finančné prostriedky
boli použité na zakúpenie 3 moderných stanov, vnútorného LED
osvetlenia a infraohrievačov, aby boli stany využiteľné v teréne počas
celého roka.
Územné spolky SČK poskytujú širokú paletu terénnych sociálnych
služieb na celom území Slovenska. Prepravnú službu v súčasnosti
poskytuje 13 územných spolkov SČK. Nákupom 6 moderných a
špeciálne upravených vozidiel SČK podporilo kvalitu a rozšírilo
poskytovanie prepravnej služby a ďalších terénnych sociálnych služieb
Podpora terénnych
118 918,60 v okresoch Banská Bystrica, Košice – vidiek, Rožňava, Snina, Topoľčany
sociálnych služieb
€
a Trebišov. Cieľovou skupinou boli ľudia, ktorí sú dlhodobo v
SČK
nepriaznivej sociálnej situácii pre svoj vek, zdravotné postihnutie či
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Vďaka prepravnej službe
pomáha SČK znižovať ich izolovanosť a umožňuje im zapájať sa do
spoločenského života. Finančné prostriedky boli použité na nákup 6
nových vozidiel na zabezpečovanie prepravnej služby.
Projekt bol zameraný na produkciu dokumentárneho filmu, ktorý má
slúžiť ako osveta k športovaniu pre deti a mladých nádejných
Dokumentárny film
hokejistov. Čoraz menej detí športuje a aj tí, ktorí začnú, iba ťažko
na podporu hokeja v
hľadajú vzory, motiváciu a vieru v úspešnú kariéru. Dokumentárny film,
10 000 €
Košickom kraji a na
ktorý sleduje príbehy Ladislava Nagya – majstra sveta z roku 2002 a
Slovensku
vďaka tomuto projektu aj 10-ročného začínajúceho hokejistu na ceste
za svojimi snami, môže ponúknuť pre mladých hráčov a fanúšikov na
celom Slovensku nový impulz. Ošiaľ, ktorý majstrovstvá sveta priniesli,
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4

Detská
a mládežnícka
Cesta okolo sveta
organizácia TIK TAK

19 000 €

a atmosféra na každom zápase sú tou najlepšou motiváciou zažiť to na
vlastnej koži. Osobné príbehy hlavných postáv a pohľad do zákulisia
hokejového života zas dôkaz, že to môže dokázať ktokoľvek. Finančné
prostriedky boli využité na pokrytie produkcie druhej dejovej linky
filmu.
Organizácia Tik tak zorganizovala letný pobytový tábor pre deti vo veku
6 – 15 rokov v dvoch turnusoch počas leta 2019.
Počas siedmich dní ponúkli deťom zmysluplné a tvorivé trávenie
prázdninových dní formou neformálneho vzdelávania, zaujímavých
aktivít, hier a súťaží. Deti absolvovali pobyt v malebnom hoteli v srdci
Tatier. Počas výletov navštívili známe tatranské mestečká a zoznámili
sa s tatranskou prírodou, kde si zároveň preverili svoje fyzické sily.
Zoznámili sa s rovesníkmi, našli si nových kamarátov, preverili svoju
samostatnosť, schopnosť postarať sa sám o seba.

A. Nadačný fond Kaufland, Zamestnanecký grantový program 2. kolo
Zámerom je podporiť talentované deti zamestnancov spoločnosti Kaufland a realizáciu aktivít umožňujúcich
rozvoj ich talentu. Chceme nachádzať a finančne podporiť mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov
alebo vedcov, ktorí navštevujú základnú školu, gymnázium, strednú odbornú školu alebo odborné učilište, s
cieľom vytvoriť priestor na rozvoj ich potenciálu a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.
Podporu rozvoja mladých talentovaných ľudí považujeme za hlavný predpoklad pre rýchlejší rozvoj celej
spoločnosti. Veríme, že investícia do podpory ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa raz môžu stať priekopníkmi
vo svojom odbore, je správna a bude dobre využitá.
Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli vyhlásiť druhý ročník Zamestnaneckého grantového programu, ktorého
cieľom je finančne podporiť deti zamestnancov spoločnosti Kaufland – mladého, výnimočne nadaného umelca,
športovca alebo vedca navštevujúceho základnú alebo strednú školu a uľahčiť mu tak rozvoj jeho potenciálu.
Počet predložených žiadostí: 60
Počet podporených projektov: 58
Vyčlenená suma: 22 050 €
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Lucia Langová, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Karin Marková, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Gabriel Čuka, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Erika Turček Pfundtnerová, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Alena Valašková, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: podpora a rozvoj
telesnej kultúry; podpora vzdelávania; ochrana a podpora zdravia; zachovanie kultúrnych hodnôt.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č.

Podporená
fyzická
osoba

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu
Raz bude ako
Vanessa Mae
Chcem tancovať na
majstrovstvách
sveta

Výška
podporenej
sumy

Anotácia k podporenému projektu

1

Marek D.

300,00 €

Podpora pre talentovanú 10-ročnú huslistku Alexandru zo Žikavy, ktorá
aj tancuje a spieva aj v súbore.

2

Oľga G.

500,00 €

Podpora pre 14-ročnú Lauru, ktorá sa venuje tancu a dosahuje v ňom
výborné výsledky i na medzinárodnej úrovni.

3

Daniel T.

Tenisová akadémia

500,00 €

4

Monika H.

Wakeboarding

500,00 €

Podpora talentovanej tenistky Tamarky, ktorá trénuje so staršími
spoluhráčkami, ich najčerstvejšie víťazstvo je 1. miesto
západoslovenského kola FedCupu do 10 rokov.
Podpora pre Emmu – vicemajsterku Slovenska 2019 vo wakeboardingu v
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5

Dana B.

Nádejný huslista

250,00 €

6

Milan Š.

Florbalová hviezda

500,00 €

7

Martina K.

Tenis

500,00 €

8

Mária P.

Podpora na hudobný
nástroj bicie nástroje
a bass gitara

250,00 €

9

Eleonóra K.

Mladý Jackie Chan

500,00 €

10

Eleonóra K.

Karate Kid

500,00 €

11

Janka K.

Animák 2

200,00 €

12

Anna D.

Futbalový sen

450,00 €

13

Ľuba B.

Milujem aerobik

500,00 €

14

Miriam B.

Plnenie sna

500,00 €

15

Jana V.

Kde je vôľa, tam je
cesta...

500,00 €

16

Petra L.

Tancom ku šťastiu

500,00 €

17

Rastislav B.

ROPE SKIPPING

500,00 €

18

Dušan M.

Malá plavkyňa

500,00 €

19

Pavel M.

Karate

500,00 €

20

Lucia T.

Máme radi hokej

500,00 €

21

Jana I.

Podpora štúdia na
umeleckej škole

100,00 €

22

Jana Š.

Filipova podpora

500,00 €

23

Alena B.

Sen o zlatej medaile

500,00 €

24

Alena B.

Dobrý plavec

500,00 €

25

Marcela P.

Športom ku zdraviu

200,00 €

26

Mária D.

Majster KATA :-)

430,00 €

27

Karolína K.

Folklór a hra na
gitaru

400,00 €

kategórii dievčat do 15 rokov.
Podpora 17-ročného huslistu Marcela, ktorý úspešne reprezentoval ZUŠ
na rôznych súťažiach, momentálne študuje na konzervatóriu v Banskej
Bystrici.
Podpora pre Šimona, ktorý má 9 rokov a je florbalistom a členom Klubu
SK Victory Stars Dubnica nad Váhom.
Ashley je 13-ročná tenistka, ktorá preukazuje svoj talent na slovenských
i zahraničných turnajoch v tenise.
Bubeník Matúš hráva na bicích nástrojoch 4 roky, k základnej zostave si
dokúpil ďalšie zostavy, aby tak ešte viac mohol rozvíjať svoje nadšenie
pre hudbu.
10-ročný Peter sa venuje karate od svojich 5 rokov. Za posledný rok
napredoval natoľko, že sa dokázal posunúť až o 2 stupne dopredu,
pričom dosiahol technický stupeň 1. DAN kakyu I. (čierno-biely opasok).
Šimon sa venuje karate už skoro 5 rokov. V priebehu posledného roka
dosiahol 4. kyu (zelený opasok). Jeho snom je byť raz ako obľúbený
hrdina z filmu Karate Kid.
Podporený Lukáš študuje v maturitnom ročníku na Strednej súkromnej
umeleckej škole v Bratislave v odbore animovanej tvorby. Po ukončení
školy chce pokračovať v štúdiu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU.
Podpora pre Petra, ktorý pôsobí vo futbalovom klube MFK ZVOLEN.
Pravidelne sa zúčastňuje súťaží a snaží sa pracovať sa zlepšení svojich
futbalových schopností.
Lenka sa už tretí rok venuje športovému aerobiku. Opakovane sa
umiestnila na prvých priečkach na slovenských a česko-slovenských
pohároch v individuálnej kategórii v rámci svojej vekovej kategórie.
Podporený futbalista Samko chodí často na zahraničné turnaje – do
Česka a Maďarska, ktoré sú veľmi dôležité pre ďalší rozvoj hráča.
Adam trénuje za klub v Českej republike FK fotbal Třinec. V danom
športe dosahuje výborné výsledky a v budúcnosti by sa rád vydal na
dráhu profesionálneho hráča.
Podpora pre Elu, ktorá tancuje v tanečnej skupine Bambula v Trenčíne.
V apríli 2019 sa v regionálnom kole v Leviciach kvalifikovali na
Majstrovstvá Slovenska Showtime Dance 2019, kde v máji 2019 získali
zlaté umiestnenie.
Podporená Nelka má talent v športovej disciplíne skákania cez švihadlo v
tíme FUN SKIPPERS. Doposiaľ získala 6 zlatých, 4 strieborné a 1 bronzovú
medailu.
Podpora pre 12-ročnú Simonu, ktorá sa venuje plávaniu. Na súťažiach u
nás aj v zahraničí získava ocenenia a medaily.
Dominik má 10 rokov a karate sa venuje od 5 rokov. V roku 2019 získal
3. miesto v kata i v kumite na medzinárodnej súťaži Kachikan cup, 3.
miesto v kategórii kata družstvá na Majstrovstvách Slovenska, 1. miesto
v kumite a 2. miesto v kata na Bratislavskom pohári.
Podporený Riško je členom hokejového klubu HOBA Bratislava.
Súčasťou hokejovej prípravy sú pravidelné tréningy, ktoré musí
absolvovať 4x do týždňa.
Podpora pre Ninu, ktorá je umelecky založená a okrem kreslenia sa
venuje aj spevu a hre na gitaru. Pozitívny vzťah k umeniu rozhodol aj pri
voľbe štúdia na strednej škole.
12-ročný Filip je brankár, už tretí rok chytá za FK Čadca, ktorý pôsobí v
druhej lige. Bol vybratý do výberu Kysúc. Získal aj ocenenia za
najlepšieho brankára niekoľkých turnajov.
Podpora pre Dominiku, ktorá má 11 rokov, vyniká v plávaní, aktívne
trénuje a pravidelne sa zúčastňuje plaveckých pretekov. Tento rok sa jej
podarilo kvalifikovať na majstrovstvá Slovenska.
Podporený Maroš je plavec, v plaveckej skupine vyniká po technickej aj
rýchlostnej stránke. Jeho najsilnejšia disciplína sú prsia a znak.
Podporený 15-ročný Štefan sa aktívne venuje florbalu, futbalu a
posilňovaniu.
Maxim má 10 rokov, karate sa venuje druhý rok. Doteraz dosiahol 8.
stupeň vyspelosti v karate, viacnásobnú účasť na klubových súťažiach.
Podpora pre Samuela, ktorý má 16 rokov, tancuje v Detskom folklórnom
súbore Vienok, s ktorým sa zúčastnil niekoľkých medzinárodných
festivalov a súťaží, kde získali ocenenia.
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28

Janka Č.

Kone

200,00 €

29

Jozef K.

Svet očami Simonky

290,00 €

30

Martin A.

Kristínka Antal –
talentovaná
výtvarníčka

380,00 €

31

Renata Ž.

Podpora talentu

300,00 €

32

Jozef P.

Preskoč rekord

500,00 €

33

Tatiana B.

Brankár

400,00 €

34

Radoslav J.

Útok na prvé miesto
v rebríčku

500,00 €

35

Andrea D.

Podpora
futbalového talentu

500,00 €

36

Zoran S.

Alex Capoeira

450,00 €

37

Iveta L.

Tenisový frajer

350,00 €

Adriana K.

Vodnopólový sen

450,00 €

39

Marek M.

Chiara Mišagová súťažný tenis

400,00 €

40

Michal K.

Univerzálny
futbalista 2

400,00 €

41

Marek K.

Futbalový talent

450,00 €

42

Diana Š.

Keď srdce bije pre
hokej

400,00 €

42

Róbert Ď.

Tanec je radosť

400,00 €

44

Soňa F.

Podpora tréningov
jazdy na koni

250,00 €

45

Erika K.

Žijem hádzanou

300,00 €

46

Marián K.

Rope skippping

250,00 €

47

Marián K.

Rope Skipping

250,00 €

48

Anna Ď.

Fitneska

100,00 €

49

Iveta G.

Malá umelkyňa

350,00 €

38

9-ročná Laura sa venuje jazde na koni a aby sa mohla v tomto športe
zlepšovať, podporili sme ju financiami na nákup jazdeckého oblečenia.
Podporená Simonka sa venuje viacerým koníčkom, najviac ju baví
výtvarné umenie, kde dosiahla aj úspech na národnej či medzinárodnej
úrovni.
Kristínka vyniká vo vytváraní obrazov formou maľby a grafiky. Podpora
bola využitá na vzdelávanie v ateliéri AJAMO pod vedením skúsenej
výtvarníčky.
Podporená Adelka sa venuje atletike – skoku o žrdi už 7 rokov. Na MSR v
hale v 2018, 2019 Bratislave sa umiestnila na 1. mieste, v kategórii
staršie žiacky, MSR v kategórii mladšie dorastenky na 3. mieste.
Podpora pre Štefana, ktorý sa venuje atletike 7 rokov. Dosiahol
v krajských aj celoslovenských súťažiach kvalitné výsledky a aj v
budúcnosti by sa chcel naďalej venovať atletike a zlepšovať sa v nej.
12-ročný Adrián je členom futbalového tímu OŠK Dolná Krupá v skupine
žiakov U15 na pozícii brankár. So svojím tímom vyhral prvé miesto v
skupine.
Podporená Magdaléna dosahuje vynikajúce výsledky v olympijskej
lukostreľbe a jej cieľ je reprezentovať Slovensko na Olympijských hrách
mládeže 2022 v Dakare.
Tobias má 7 rokov a tretí rok sa venuje futbalu. Na futbalových
turnajoch prípravky sa pravidelne umiestňuje medzi najlepšími
strelcami.
Podpora pre Alexa, ktorý sa venuje športu capoeira. Je majster
Slovenska, majster Českej republiky, získal 2. miesto na majstrovstvách
Katalánska v Barcelone a 4. miesto na majstrovstvách Poľska v Opole.
Podporený Lucas sa venuje tenisu, chodí na turnaje a hoci má len 6
rokov, získal už 1 medailu a 2 diplomy.
Podpora pre Alexa, ktorý má 14 rokov a venuje sa vodnému pólu, kde
momentálne hrá v skupine starší žiaci a kadeti. Najväčší úspech bol
medzinárodný turnaj v Prahe, kde skončili na druhom mieste.
Podporená Chiara je aktívna hráčka tenisu, aktuálne na 19. mieste v
celoslovenskom rebríčku. V tomto roku vyhrala turnaje v Topoľčanoch a
Jaslovských Bohuniciach. Na Majstrovstvách SR družstiev obsadila so
svojím klubom 8. miesto.
Pre podporeného 9-ročného Adama bola predchádzajúca futbalová
sezóna úspešná, spolu so svojím tímom sa umiestňoval na popredných
priečkach na turnajoch a mal aj niekoľko individuálnych ocenení ako
najlepší brankár turnaja, najlepší hráč mužstva a najlepší hráč turnaja.
Podpora pre Nicolasa, ktorý má 7 rokov a od svojich 5 rokov chodí do
futbalovej školy Mareka Hamšíka FK JUPIE. Je útočník a rád dáva góly.
Na turnajoch býva najlepším strelcom svojho mužstva.
Podpora pre Vladimíra, ktorý má 11 rokov a venuje sa hokeju. Je
hosťujúcim hráčom za HKM Zvolen, kde hrá súťaž Liga mladších žiakov –
5. ročník – pod záštitou Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Podporená Barbora sa venuje latinskému tancu, prepracovala sa až na
Juniorskú majsterku SR. Vyhrala Veľkú cenu PL, bola absolútnou
víťazkou Moravského pohára, prvá bola aj v posledných dvoch ročníkoch
Dunajského pohára. V rámci svojej vekovej kategórie je na špičke.
Podpora pre Mišku, ktorá sa venuje jazde na koni, úspešne zložila skúšky
na jazdeckú licenciu a momentálne pracuje individuálne s trénerkou na
svojom pokroku, aby vo veku cca 14 rokov mohla začať súťažiť.
Lucia má 16 rokov, ôsmy rok sa venuje hádzanej, pôsobí v miestnom
klube HK Slovan Duslo Šaľa. Momentálne je hráčkou 1. ligy v kategórii
mladších dorasteniek.
Podpora pre 12-ročnú Sofiu v rope skippingu. Dosiahla už niekoľko
ocenení doma i v zahraničí. Úspešne sa nominovala na majstrovstvá
sveta v Nórsku.
Podporený Jakub sa venuje rope skippingu 2 roky, dosiahol už niekoľko
ocenení doma aj v zahraničí. Taktiež získal nomináciu na majstrovstvá
sveta v Nórsku.
Podpora pre 7-ročnú Timeu, ktorá navštevuje športový krúžok fitness.
Snaží sa postupne zlepšovať v tom, čo ju baví a rada by sa zúčastňovala
súťaží.
Podporená Dominika navštevuje ZUŠ v Brezne, odbor spev a hra na
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50

Juraj B.

M+M+M

250,00 €

51

Marcela P.

Matematik

150,00 €

52

Martin K.

Katka a karate

500,00 €

53

Jaroslava Č.

Kreatívne kreslenie

150,00 €

54

Andrea D.

Podpora talentu

250,00 €

55

Ľubomír Š.

Hip-hopový talent

400,00 €

56

Zuzana P.

Hudba

400,00 €

57

Iveta Z.

Futbalista

200,00 €

58

Andrej K.

Klavírny majster

300,00 €

husle. Od útleho veku tancuje a spieva v detskom folklórnom súbore
Šťastné detstvo v Brezne. Reprezentuje ZUŠ na rôznych akciách a
súťažiach.
Podpora pre Mateja venujúcemu sa taekwondu. Na tréningy chodí 2x do
týždňa, po tréningu zostáva ešte aj na ďalších tréningoch, ktoré
organizuje ILYO Taekwondo Trenčín – zápasnícky a poomsae.
16-ročný Dominik vyniká v matematike. Navštevuje gymnázium, na
základnej škole bol premiantom a získal rad matematických diplomov.
Podporená Katka sa od siedmich rokov venuje karate. V posledných
rokoch začala vynikať najmä v oblasti kumite, kde získala niekoľko
medailí z majstrovstiev Slovenska, Európy, či sveta.
Podpora pre 15-ročnú Jarku, ktorá sa venuje maľovaniu a animačnej
tvorbe. Študuje odbor animačná tvorba na súkromnej škole umeleckého
priemyslu vo Zvolene.
Podporený Adrián od svojich ôsmich rokov navštevuje Súkromnú
základnú umeleckú školu ArsAkademy – tanec. So svojou tanečnou
skupinou sa zúčastňujú tanečných súťaží na Slovensku, kde získali už
mnohé ocenenia.
Podpora pre Leu, ktorá má nadanie a talent pre hip-hopový tanec.
Tancu sa venuje 10 rokov. Zúčastňuje sa množstva súťaží, v ktorých
získava ocenenia.
Podporený Filip je aktívny v hudbe už 10 rokov. Hrá na gitare, spieva,
hrá na bicie nástroje a taktiež aj na klavíri.
Podpora pre Samka, ktorý má 10 rokov a venuje sa futbalu. Jeho tím
získal 1. miesto XXII. ročník futbalového turnaja O pohár riaditeľa
Železiarní Podbrezová.
Podporený Matej sa venuje 7 rokov hre na klavíri, dosiahol už niekoľko
úspechov na rôznych súťažiach, pričom najvýznamnejší úspech zatiaľ
zaznamenal v máji 2019, kde sa v klavírnej súťažnej prehliadke v
Sládkovičove v IV. kategórii umiestnil v zlatom pásme.
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4. Nadačný fond Zuzany Čaputovej pri Nadácii Centra pre filantropiu
Zámerom podpory v Nadačnom fonde bolo podporiť mimovládne organizácie, ktoré sa venujú téme: ľudom
bez domova. V zimnom období sme podporili mimovládne organizácie, ktoré riešia problémy ľudí bez domova
komplexným prístupom. Riešiť problém komplexne znamená riešiť ho na všetkých jeho úrovniach, od
materiálnej, cez zdravotnú a právnu, až po sociálnu zložku. Zapojiť sa musí tak bezdomovec sám, ako aj
spoločnosť.
Podporili sme aj neziskovú organizáciu, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej
paliatívnej, hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. V Centre
pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave bezplatne poskytujú 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.
Počet podporených projektov: 7
Vyčlenená suma: 15 000 €
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: realizácia a ochrana
ľudských práv alebo iných humanitných cieľov; ochrana a podpora zdravia; podpora sociálnej pomoci.
Podporené mimovládne organizácie:
P.č. Podporená organizácia/ fyzická osoba
1
2
3
4
5
6
7

Oáza – nádej pre nový život, n. o.
Diecézna charita Nitra
Občianske združenie DOBRÝ PASTIER – KLÁŠTOR POD
ZNIEVOM
Vagus, občianske združenie
Depaul Slovensko, nezisková organizácia
Proti prúdu
PLAMIENOK, n. o.

Výška podporenej
Mesto
sumy
2 000,00 €
Košice/Záhrada Bernátovce/pošta Valaliky
2 000,00 €
Nitra
2 000,00 €

Kláštor pod Znievom

2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €

Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Strana 52 z 54

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
Nadačný fond Slovanet
Nadačný fond Kaufland
Poskytnuté príspevky právnickým osobám
Členský príspevok: LOTKA Slovensko
Matching projektu na crowdfundingovej platforme STARTLAB
Projekt HK Sršne Košice z daru Kaufland
Centrum pre filantropiu n.o.
Nadačný fond Slovanet
Poskytnuté dary vecné
Vecný dar – Ultrazvukový prístroj pre Národný onkologický ústav
Vecný dar – automobil pre Veronika Z.
Vecný dar – 1 kus PC Precision 7920 Tower + 2ks monitor pre Vedecký park Univerzity
Komenského v BA
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
Podporené projekty z 2% podielu zaplatenej dane
Podporené projekty z 2% podielu zaplatenej dane: NF BAUMIT
Podporené projekty z 2% podielu zaplatenej dane: NF Kaufland
Podporené projekty z 2% podielu zaplatenej dane: NF Slovanet
Náklady na správu nadácie
Audit
Notár
Právne poradenstvo
Poštovné, kolky a iné poplatky
Bankové poplatky
Konzultačné služby a propagácia verejnoprospešného účelu
Prenájom priestorov
Tvorba a update web stránky, programovanie a software
Administrácia nadácie
Ostatné režijné náklady
Náklady nadácie celkom
Ostatné náklady
Daň z kreditných úrokov

11 750,00
11 550,00
500,00
29 677,65
5 000,00
2 500,00
10 000,00
3 500,00
8 677,65
52 610,20
34 440,00
7 711,00
10 459,20
329 074,23
112 824,80
32 190,00
183 637,08
422,35
72 434,32
1 008,00
71,44
3 290,00
180,70
275,40
4 905,45
3 935,20
8 686,54
49 541,94
539,65
495 546,40
0
0

X. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu
PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU
Tržby z predaja služieb
Výnosy z použitia fondu – NF Zuzany Čaputovej, z toho:
Náklady na správu fondu
Vecný dar (spoločnosť Siemens s.r.o.) – automobil pre Veronika Z.
Finančné dary Slovanet, a. s.
Finančné dary Siemens s r. o.
Finančný dar Kaufland
Finančný dar Centrum pre filantropiu n.o.
Grant do Nadácie SPP, matching projektov na crowdfundingovej platforme STARTLAB
Spolu prijaté príspevky – granty a dary od organizácií
Úroky prijaté

v EUR
6 150,00
119,00
119,00
7 711,00
20 377,65
17 200,00
14 466,84
5 000,00
2 500,00
59 544,49
0,00
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Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane
Ostatné výnosy z činnosti – Výnos z crowdfundingovej platformy STARTLAB
Príjmy nadácie celkom

5 000,00
385 597,38
31 442,53
495 546,40

XI. Návrh rozpočtu Nadácie CpF na rok 2019 schválený Správnou radou – Rozpočet Nadácie CpF na rok 2019,
odsúhlasený Správnou radou č. 7/2019 zo dňa 28.3.2019
XII. Ostatné informácie
- V roku 2019 správca Nadácie CpF ani členovia iného orgánu nepoberali odmeny za výkon funkcie.
- V roku 2019 nedošlo k zmenám v nadačnej listine.
- V roku 2019 nedošlo k zmene členov správnej rady.
- Ing. Caroline Lišková PhD. písomne emailom zo dňa 4. novembra 2019 odstúpila z pozície revízorky
nadácie.
- Dňa 7.novembra 2019 správna rada zvolila za členky dozornej rady Nadácie Centra pre filantropiu:
o Mgr. Luciu Gregorovú,
o RNDr. Beátu Majerníkovú, PhD.,
o Mgr. Luciu Kyseľovú.
-

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/
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I.
Všeobecné údaje
(1)

Údaje o
Nadáci Centra pre filantropiu
Baštová 5, 81103 Bratislava

Údaje o

25.05.2012

jednotky

(2)

Informácie o
, dozorných orgánov a iných
štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a
Mgr. Zuzana Thullnerová

Správky a nadácie

Štatutárne orgány:
(Štatutár, správna rada, predsedníctvo)

Dozorný orgán:
(Dozorná rada, revízor)

Mgr. Lucia Gregorová

lenka Dozornej rady NCpf

RNDr. Beáta Majerníková, PhD., Mgr. Lucia Kyse ová

lenky Dozornej rady NCpf

(3)
Rozvoj darcovstva, filantropie, charity, dobrovo níctva a ob ianskeho aktivizmu, ochrana a podpora vzdelávania, vedy,
života a zdravia, ochrana životného prostredia, udských práv a iných humanitárnych cie ov,
zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podpora sociálnej pomoci.

(4)

Priemerný
vyslaných
k

vedúcich
a
4 o
obdobie

(5)

Informácia o organizáciách v

(6)
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žiadne

III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a

7

II
Informácie o
(1)

Informácia

ÁNO

závierka zostavená za splnenia

.

NIE

(2)

s uvedením dôvodu týchto zmien a
bez zmien

záväzkov, základného imania a
Druh zmeny

Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného
imania a výsledku hospodárenia

Dôvod

(3)

položiek majetku a záväzkov v

žiaden

Majetok a záväzky
a)

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

žiaden

b)

žiaden

c)

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

žiaden

d)

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

žiaden

e)
f)

žiaden
dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

žiaden

g)
h)

žiaden
zásoby obstarané kúpou

žiaden

i)
j)

žiaden
zásoby obstarané iným spôsobom

žiaden

k)

menovitá hodnota

l)

menovitá hodnota

m)

menovitá hodnota

n)

úverov

o)

menovitá hodnota
menovitá hodnota

súvahy

p)

deriváty

žiaden

q)

majetok a

žiaden

r)

prenajatý majetok a

žiaden

(4)

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku
uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a
žiadne
Doba odpisovania [v rokoch]

Druh dlhodobého majetku

(5)

–
Opravné položky
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Sadzby odpisov

:

sa

Odpisová metóda

žiaden
Rezervy

8

III
súvahe
(1)
a)

Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné
položiek tohto majetku v

b)

:

žiadne
prvotnom

opravných položiek k
uvádza sa stav oprávok a
bežného ú

c)
k

1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej

Softvér

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

práva

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie -

0,00 €

prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €

presuny

0,00 €
0,00 €

obdobia
Oprávky –

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

obdobia
prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €
0,00 €

obdobia

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Opravné položky –

0.00 €

prírastky

0.00 €

úbytky

0,00 €

obdobia

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0.00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0.00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0.00 €

Zostatková hodnota
obdobia
obdobia

Samost.
Pozemky

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

veci
a súbory
hnut. vecí

PestovaDopravné
prostriedky

celky
trvalých
porastov

Základné
stádo
a
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obst.
dlhodob.
hmotného
majetku

Poskyt
predd. na
dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - stav
0,00 €

prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €

presuny

0,00 €

Stav na konci bežného
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0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Oprávky – stav na
0,00 €

prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €

Stav na konci bežného

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Opravné položky – stav
0,00 €

prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €

Stav na konci bežného

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zostatková hodnota

Stav na konci bežného

(2)

P

dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého
žiaden

lhodobého majetku

(3)

Výška majetku

Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý majetok

(4)

obmedzené právo s

Spôsob poistenia

Údaje o

bežné
priebehu bežného

k

žiaden
Výška poistenia

jeho umiestnenie v

žiaden

jednotlivých pol

zmenách,

4 o zmenách jednotlivých položiek dl
Podielové
cenné
papiere
a podiely
v obchodnej
v ovládanej
osobe

Podielové
cenné
papiere
a podiely
v obchodnej
s podstatným
vplyvom

Dlhové
cenné
papiere
držané do
splatnosti

podnikom
v skupine a
ostatné

Ostatný
dlhodobý

Obstaranie
dlhodobého

majetok

majetku

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý

Spolu

majetok

Prvotné ocenenie
Stav na
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na
obdobia
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Opravné položky
Stav na
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na
Stav na
obdobia

k

4 o
Podiel
Podiel na
základnom
imaní (v %)

Názov

jednotky na
hlasovacích
právach

Hodnota vlastného imania ku koncu

(v %)

(5)

Informácia o výške tvorby, zníženia a
a
.
žiaden

Dlhodobý
majetok

bežného
obdobia

(6)

o významných položkách

bezprostredne
predchádzajúceho

obdobia

opravných položiek k

Tvorba opravnej
položky
(zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho

opis dôvodu ich tvorby, zníženia
Stav na konci
bežného
opravnej položky

Opis dôvodu ich tvorby,

obdobia

a o
výsledok hospodárenia

.

bezvýznamné
T

k

6 o
Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho

Pokladnica

152,98 €

17,72 €

490327,93 €

412117,07 €

490480,91 €

412134,79 €

Ceniny
dobou viazanosti dlhšou ako jeden
rok
Peniaze na ceste
Spolu
© MVOServis s.r.o.
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Prírastky

Stav na konci bežného

Úbytky

obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie

0,00 €

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

0,00 €

roka držané do splatnosti

0,00 €
0,00 €

Obstarávanie krátkodobého

0,00 €
0,00 €

Zvýšenie/ zníženie hodnoty
(+/-)

0,00 €

0,00 €

Vplyv ocenenia na výsledok
hospodárenia bežného

0,00 €

Vplyv ocenenia na vlastné imanie

Majetkové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere na obchodovanie

(7)

opravných položiek k zásobám

vádza

zníženie alebo
dôvod tvorby, zníženia alebo

opravných položiek k zásobám.
žiaden
7 o vývoji opravných položiek k zásobám

k

Druh zásob

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

obdobia

Zníženie opravnej
položky

Stav na konci
položky

obdobia

polotovary
vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnutý preddavok na zásoby
Zásoby spolu

(8)

nadväznosti na položky súvahy a v
bezvýznamné
Opis

Suma

STARTLAB

Príspevky na projekty zaevidované na crowdfundingovej platforme STARTLAB.sk

Vrátené finan né príspevky

Vrátené finan né príspevky z prostriedkov 2%

(9)

opravných položiek k

T

343,69 €

,

alebo

28545,10 €

zníženie alebo
, zníženia
žiadne

vývoji opravných položiek k

obdobia

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Stav na konci
položky

obdobia

obchodného styku

© MVOServis s.r.o.
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žiadne
latnosti a po lehote splatnosti.
po lehote splatnosti

(10)
o

Stav na konci
obdobia

(11)

ie

28888,79 €

683,96 €

28888,79 €

683,96 €

budúcich období.

bezvýznamné

Opis

nákladov

Suma

príjmy budúcich období

(12)

Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a

bežné
, prioritný majetok v neziskových
a podobne; za jednotlivé položky sa
zostatok na konci bežného

a)

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov
bežného
bežného
a zostatok na konci bežného
zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

b)
T

bežného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci
bežného
obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie

6638,00 €

6638,00 €

z toho:

0,00 €

nadácii
6638,00 €

6638,00 €

prioritný majetok

0,00 €
0,00 €
50000,00 €

15119,00 €

34881,00 €

Fond reprodukcie

0,00 €
precenenia majetku a záväzkov

0,00 €

Fondy zo zisku
Rezervný fond

0,00 €

Fondy tvorené zo zisku

0,00 €

Ostatné fondy

0,00 €

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

0,00 €
0,00 €

obdobie
Spolu

(13)
T

6638,00 €

Informácia o rozdelení

zisku alebo vysporiadaní

50000,00 €

15119,00 €

0,00 €

41519,00 €

straty vykázanej v

Názov položky

Prídel do základného imania
Prídel do f
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
© MVOServis s.r.o.
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Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

(14)
a)

Opis a výška cudzích zdrojov, a to:
údaje o jednotlivých druhoch rezerv,
zníženie, použitie alebo
bežného
uvedie predpokladaný rok použitia rezervy
bezvýznamné

T

bežného
a zostatok rezervy na konci bežného

tvorbe a použití rezerv
Druh rezervy

bežného

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných
rezerv

Tvorba rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Použitie rezerv

240,00 €

624,00 €

240,00 €

0,00 €

624,00 €

240,00 €

624,00 €

240,00 €

0,00 €

624,00 €

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu

0,00 €

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv

0,00 €

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv

0,00 €

Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu

b)

Stav na konci
bežného

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

240,00 €

624,00 €

240,00 €

0,00 €

624,00 €

údaje o
a

- Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky
bezvýznamné

Významné položky ostatných a iných záväzkov
325001 2% granty
325002 ostatné záväzky - vyplatenie príspevkov STARTLAB

Prírastky

Úbytky

4246,00 €

0,00 €

4246,00 €

0,00 €

44359,25 €

106790,42 €

44359,25 €

106790,42 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

c)

po lehote splatnosti,

bezvýznamné
Stav na konci
obdobia

Záväzky do lehoty splatnosti

106790,42 €

48605,25 €

106790,42 €

48605,25 €

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky spolu

d)

bezvýznamné
1.
2.
3.

do jedného roka vrátane,
od jedného roka do piatich rokov vrátane,

© MVOServis s.r.o.
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d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov

bezprostredne predchádzajúceho

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

106790,42 €

48605,25 €

Krátkodobé záväzky spolu

106790,42 €

48605,25 €

0,00 €

0,00 €

106790,42 €

48605,25 €

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

e)

žiadne

a

vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond

obdobie

obdobie

Stav k

Tvorba zo zisku

Stav k

f)

návratných

ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty

v cudzej mene a hodnoty v
žiadne
T

bankovýc

Druh cudzieho zdroja

Mena

Forma

Výška úroku v %

Suma istiny na
konci bežného
obdobia

Suma istiny na
konci
bezprostredne
predchádzajúceho
obdobia

Krátkodobý bankový úver

Dlhodobý bankový úver
Spolu

bezvýznamné

g)
výdavkov budúcich období

(15)
a)
b)
c)
d)
e)

Opis

významných položkách výnosov budúcich období v
zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,

Suma

žiadne

zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

© MVOServis s.r.o.
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T

významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho

Prírastky

Stav na konci

Úbytky

obdobia

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

0,00 €

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

0,00 €

dlhodobého majetku obstaraného z

0,00 €
z prostriedkov Európskej únie

0,00 €

dotácie z

0,00 €

grantu

0,00 €

podielu zaplatenej dane

223562,10 €

174254,11 €

223562,10 €

174254,11 €

128430,19 €

192636,62 €

128430,19 €

192636,62 €

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane

0,00 €

ostatné

(16)

Údaje o

to

žiadne

a)
Suma istiny

b)

suma istiny a
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3.

T
Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho

Záväzok

Stav na konci

Istina

obdobia

Celková suma dohodnutých platieb
do jedného roka vrátane
od jedného roka do piatich rokov vrátane

IV
Informácie,
(1)

strát

tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a
výrobkov, služieb
tržieb za vlastné výkony a tovar

Služby

(2)

6150,00 €

Opis a

položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

bezvýznamné
Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných
výnosov
Finan né dary a výnosy z použitia fondu pod a osobitného predpisu
Prijatý vecný dar automobil od Siemens
Výnosy z crowdfundingovej platformy Startlab
Príspevky z podielu zaplatenej dane
© MVOServis s.r.o.

Suma
64663,49 €
7711,00 €
31442,53 €
385579,38 €
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(3)

dotácií a

priebehu bežného

žiadne
Suma

(4)

Opis a

osobitne sa uvádza hodnota
bezvýznamné

Opis významných položiek

Suma

celková hodnota kurzových ziskov

ostatné

(5)

Opis a
bezvýznamné

, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady

Suma

Finan né a vecné dary, príspevky z 2%

423112,08 €

Externý dodávatelia služieb

49541,94 €

Web služby, domény a hosting stránok NCpf

7596,54 €

Prenájom kancelárskych priestorov a komunikácia

5213,05 €

Konzulta né služby a propagácia

4905,45 €

Právne poradenstvo a notár

3361,44 €

Finan né služby a audit

1283,40 €

Iné

532,50 €

(6)
T

e a výške použitia podielu zaplatenej dane
výške použitia podielu zaplatenej dane

.

žiaden

Použitá suma z bezprostredne
Granty fyzickým a právnickým osobám

Použitá suma bežného

195393,09 €

133681,14 €

Zakúpenie USG prístroja pre NOÚ BA z prostriedkov 2%

17240,00 €

Zakúpenie 1kus PC Precision 7920 Tower + 2ks monitor pre Vedecký park UK BA

10459,20 €

Náklady na prevádzku organizácie

17709,81 €

11096,14 €
174254,11 €

(7)

Opis a

bezvýznamné

osobitne sa uvádza hodnota
Suma

celková hodnota kurzových strát

ostatné

(8)

Vú
v
a)
b)
c)
d)
e)

ej jednotke

nemá povinnos

sa uvedie vymedzenie a

súvisiace audítorské služby,
ostatné neaudítorské služby.

© MVOServis s.r.o.
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T

nákladoch vynaložených v súvislosti s

závierky

Jednotlivé druhy nákladov za

Suma
624,00 €

súvisiace audítorské služby

ostatné neaudítorské služby
Spolu

624,00 €

Opis údajov na
bezvýznamné
Významné položky

Hodnota majetku

VI
(1)

Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa
inými aktívami sú napríklad práva zo
bodením od dane z príjmov.

žiadne
Opis iných aktív

(2)

Hodnota

Opis a hodnota iných pasív
:

žiadne

a)
b)

odobné, že na splnenie tejto povinnosti bude

Opis iných pasív

(3)
výška a
a)
b)
c)
d)
e)

Hodnota

bezvýznamné
to
devízových termínovaných obchodov a

v

neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis,

podobných zmlúv,
iné povinnosti.

Opis významn

© MVOServis s.r.o.

Výška

Spriaznené osoby
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(4)

(5)

správe alebo vo

Informácie o
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žiadne

bezvýznamné
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