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Americká obchodná 
komora na Slovensku 

Vzájomne prospešná členská nezis-
ková organizácia združujúca pod-
nikateľské spoločnosti a iné organi-
zácie, ktoré majú spoločný záujem 
rozvíjať vzájomné vzťahy sloven-
ských a amerických subjektov. 
(www.amcham.sk)

European Children and 
Youth Foundations Network 

Medzinárodná nezisková organizá-
cia, založená v roku 2004 v Bruseli, 
ktorej zakladajúcim členom sa stala 
aj naša nadácia. Cieľom európskej 
siete partnerov je výmena skúsenos-
tí s realizáciou podobných progra-
mov a budovanie partnerstiev pri 
získavaní nových zdrojov. 
(www.ecyn.org)

Fórum donorov 

Združenie grantových a donorských 
organizácií, ktoré udeľujú finančné 
prostriedky slovenským mimovlád-
nym organizáciám (MVO). Jeho po-
slaním je zvýšiť efektívnosť udeľova-
nia grantov, napomáhať pri vytváraní 
podmienok na zlepšenie finančnej 
podpory MVO a prispievať k zvyšo-
vaniu kultúry dávania a filantropie 
na Slovensku. 
(www.donorsforum.sk)

International Youth 
Foundation

Medzinárodná nezisková organi-
zácia, ktorá bola založená v roku 
1990 v Baltimore, USA. Nadácia ako 
národný partner sa stala súčasťou 
jej siete v roku 1995. IYF vytvorila 
partnerskú sieť v 70 krajinách sve-
ta, ktoré spoločne hľadajú riešenia 
problémov detí a mladých ľudí v ce-
losvetovom meradle na základe 
poznania miestnych potrieb. Spolu-
pracuje s uznávanými odborníkmi 
a finančne podporuje národné nadá-
cie so zameraním na deti a mladých 
ľudí.
(www.iyfnet.org)

SmE ČLENmI 
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Nadačný fond MyšLienka 

Fond vznikol z iniciatívy a za finanč-
nej podpory spoločnosti ANASOFT. 
Je otvorený aj pre ďalších partnerov. 
Poslaním fondu je podporiť zážitko-
vé vzdelávanie v oblasti technických 
a prírodných vied do slovenského 
vzdelávacieho systému. V spoluprá-
ci s NDS chce spoločnosť ANASOFT 
podporiť prirodzený záujem mladých 
ľudí o svet okolo nás, priblížiť im ne-
tradičným spôsobom prírodné vedy, 
ponúknuť motiváciu pre ich ďalší 
profesionálny rast v oblasti vedy 
a výskumu. V roku 2011 Nadačný 
fond Myšlienka podporil projekt First 
LEGO League na Slovensku. 

Detský fond Leaf 

Detský fond Leaf je nadačný fond 
spoločnosti Leaf, ktorý je zameraný 
na pomoc ľuďom žijúcim v levickom 
okrese. Fond má ambíciu vtiahnuť 
zamestnancov spoločnosti Leaf 
do rozvoja jeho programu a prehlbo-
vať v nich dobrovoľníctvo. Fond chce 
posilniť komunikáciu so širokou ve-
rejnosťou s cieľom prezentovať po-
stoje spoločnosti Leaf k problémom 
v levickom okrese. 

Nadačný fond Samsung 

Nadačný fond Samsung zriadila 
spoločnosť Samsung na podporu 
a pomoc ľuďom žijúcim v okrese 
Galanta a v Trnavskom kraji s am-
bíciou byť viac ako len zamestnáva-
teľ a sponzor. Samsung chce pros-
tredníctvom fondu budovať lojalitu 
svojich zamestnancov, zvyšovať cit-
livosť na problémy komunity a získa-
vať ďalších partnerov k spolupráci. 
V roku 2011 bol z fondu podporený 
Grantový program Hodina deťom, 
Samsung KAMA – Nielen futbal 
a projekt Domov.

NADAČNé FONDy V SPRÁVE NADÁCIE PRE DETI SLOVENSKA

Člen skupiny International Personal Finance

Člen skupiny International Personal Finance Člen skupiny International Personal Finance

Člen skupiny International Personal Finance



  Obsah

  Príhovor správkyne nadácie  5

     7  Ľudia v NDS v roku 

     Povedali o nás... 8

                          Nadačné fondy pri Nadácii pre deti Slovenska  11

     13   Projekty a granty

     Vzdelávanie   22

   Filantropia   32

     61   Annual report 2012

4

  Prí

                          Nadačné fondy pri Nadácii pre deti Slovenska  

     

     Vzdelávanie   

                          Nadačné fondy pri Nadácii pre deti Slovenska  

     

     Vzdelávanie   

                          Nadačné fondy pri Nadácii pre deti Slovenska  

     

     Vzdelávanie   

     



  Príhovor správkyne nadácie 

„Najlepšou investíciou dospelých je investícia do šťastného detstva detí. To, čo v detstve získajú, zostane 
v nich po celý život vo forme vyrovnanej alebo naopak nepokojnej osobnosti.  

Pre nás v Nadácii pre deti Slovenska  je toto konštatovanie východiskom všetkých našich úvah a aktivít. 
Uvedomujeme si, že to najdôležitejšie, čo musíme pre deti robiť, je objasňovať a presadzovať to, čo najviac 
potrebujú. Pocit istoty a bezpečia. Bezpečie však chápeme najmä ako pocit dieťaťa, že ho dospelý rešpektuje, 
pomáha mu hľadať a rozvíjať to v čom je jedinečný. Je to presvedčenie,  že ho má rád bezpodmienečne, 
takého, aký je. Naše aktivity sa usilujú podporovať akúkoľvek iniciatívu, za ktorou možno nájsť práve tento 
prístup. 

V roku 2012 sme hľadali nové formy, ako napĺňať našu víziu a zároveň  aj nových partnerov.  Naším cieľom 
je byť lídrom a prvou voľbou na partnerstvo pre každého, kto chce urobiť detstvo detí na Slovensku 
lepším.  Chceme spájať  všetkých, ktorým na deťoch záleží, lebo len spoločnými silami dokážeme presadiť 
to, čo deti skutočne potrebujú.  Chceme to i naďalej robiť čo najlepšie, aby naši partneri či priaznivci 
mali zo spolupráce s nami  ten najlepší pocit – pre jej zmysel, pre nezabudnuteľné spoločné chvíle i pre 
profesionalitu i vášeň, s akou k spolupráci pristupujeme.  

Ďakujeme každému z Vás za dôveru. Veľmi si ju vážime.“
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Výkonná riaditeľka a správkyňa nadácie



Správna rada

Matej Ribanský, 
Predseda správnej rady 
a riaditeľ Centra reklamy TV Markíza  

Peter Guráň,  
člen Výboru OSN pre práva dieťaťa 

Alena Heribanová, 
moderátorka, 
HERIAL 

Tomáš Kamenec, 
právnik, DEDÁK & Partners, s.r.o.

Dozorná rada Pavol Kárász, Economic Consulting 
      Ľubomír Slocík, Next Level Consulting 
      Ján Užík, Interaudit International 
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Ľudia v NDS  
Dana Rušinová, správkyňa nadácie, dana@nds.sk 
Oľga Hátasová, offi  ce manažérka, olga@nds.sk 
Veronika Masárová, offi  ce manažérka , veronika@nds.sk (od septembra 2012)
Jana Ridillová, PR manažérka, janar@nds.sk 
Ľudovít Čábi, ekonóm, ludo@nds.sk do októbra 2012
Ján Fukas, účtovník, jan.fukas@nds.sk do októbra 2012
Jana Dravecká, fi nančná manažérka, janad@nds.sk (od septembra 2012)
Peter Bernáth, web správca, peter@nds.sk   

Projekty a granty  
Karin Vaňatková, programová manažérka, karin@nds.sk 
Daniel Podhradský, projektový manažér, daniel@nds.sk 

Vzdelávanie
Tatiana Piovarčiová, programová manažérka, tana@nds.sk 
Erika Galanská, projektová manažérka, erika@nds.sk 
Aneta Chlebničanová, projektová manažérka, aneta@nds.sk 
Alena Matúšková, projektová manažérka, alena@nds.sk 
Andrea Geregová, koordinátorka projektov, andrea@nds.sk 

Filantropia 

Alžbeta Padyšáková, programová manažérka, betka@nds.sk 
Lenka Marešová, projektová manažérka, lenka@nds.sk 
Lucia Jakubíková, manažérka zbierok Hodina deťom, luciaj@nds.sk
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 offi  ce manažérka , veronika@nds.sk (od septembra 2012)



Povedali o nás...

Aleš Mičovský, 
výkonný riaditeľ spoločnosti Softec 

„Vážim si prácu Nadácie. Vytvárať priestor pre 
realizáciu mnohých užitočných projektov smerujúcich 

k rozvoju a podpore detí je v tomto našom priestore 

mimoriadne potrebné. Deti sú naša budúcnosť. 
Chceli sme sa aj my zapojiť do tejto práce a 
prispieť tým, čo vieme robiť najlepšie – informačné 

portály. Som veľmi rád, že kolegovia sa do práce 

na Grantovom portáli pustili s nadšením, zvolili a 
vyskúšali si tie najmodernejšie technológie dostupné 

na trhu a výsledok dnes oceňujú nie len pracovníci 

Nadácie, ale aj grantisti.“

René Parák
Riaditeľ pre komunikáciu, 
Telefónica Slovakia, s.r.o.

„Grantový program O2 Think Big nerozdáva iba 
peniaze. Snaží sa vyškoliť mladých ľudí, aby si 
vedeli poradiť a zariadiť všetko potrebné sami 
a prevziať zodpovednosť za svoj projekt. Teší 
nás, keď vidíme, že projekty sú úspešné aj z 

dlhodobého hľadiska. Myslíme si, že je dôležité 
v mladých ľuďoch budovať pocit občianskej 

zodpovednosti voči svojmu okoliu.“ 

8



Michele Bologna
Riaditeľ Externých vzťahov, 
Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel

„Spoločnosť Slovenské elektrárne je hrdým 
partnerom projektu Hodina deťom a konkrétne 
verejnej zbierky Uličnica už 6 rokov, počas 
ktorých Nadácia pre deti Slovenska pomohla 
z vyzbieraných peňazí veľkému množstvu 
detí a stala sa jednou z najznámejších a 
najdôveryhodnejších fi lantropických „značiek“ 
na Slovensku. Sme radi, že môžeme pravidelne 
prispievať k realizácii zbierky a tak nielen 
priamo fi nančne pomôcť, ale motivovať k 
darcovstvu aj jednotlivcov a iné spoločnosti.“

Branislav Cehlárik
Riaditeľ pre komunikáciu,  Zdravotná 

poisťovňa Dôvera

„Je to jednoduché. Deti a zdravie sú to 
najcennejšie čo máme a Dôvera a NDS sú tu 

preto, aby dostali tú najlepšiu starostlivosť. 
Granty projektu Hodina deťom sú cestou k 

lepšiemu a zdravšiemu životu tisícok detí po 
celom Slovensku. Sme o tom presvedčení, preto 
sme sa stali hrdým generálnym partnerom tejto 

fi nančnej zbierky.“
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Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel

„Spoločnosť Slovenské elektrárne je hrdým 
partnerom projektu Hodina deťom a konkrétne „Spoločnosť Slovenské elektrárne je hrdým 
partnerom projektu Hodina deťom a konkrétne „Spoločnosť Slovenské elektrárne je hrdým 

verejnej zbierky Uličnica už 6 rokov, počas 
ktorých Nadácia pre deti Slovenska pomohla 



  Sme členmi 

Americká obchodná komora 
na Slovensku 

Vzájomne prospešná členská nezisková orga-
nizácia združujúca podnikateľské spoločnosti 
a iné organizácie, ktoré majú spoločný záujem 
rozvíjať vzájomné vzťahy slovenských a americ-
kých subjektov. 
(www.amcham.sk)

Fórum donorov
Združenie grantových a donorských organizácií, 
ktoré udeľujú fi nančné prostriedky slovenským 
mimovládnym organizáciám (MVO). Jeho po-
slaním je zvýšiť efektívnosť udeľovania gran-
tov, napomáhať pri vytváraní podmienok na 
zlepšenie fi nančnej podpory MVO a prispievať 
k zvyšovaniu kultúry dávania a fi lantropie na 
Slovensku. 
(www.donorsforum.sk) 

International Youth Foundation

Medzinárodná nezisková organizácia, ktorá 
bola založená v roku 1990 v Baltimore, USA. Na-
dácia ako národný partner sa stala súčasťou jej 
siete v roku 1995. IYF vytvorila partnerskú sieť 
v 70 krajinách sveta, ktoré spoločne hľadajú rie-
šenia problémov detí a mladých ľudí v celosve-
tovom meradle na základe poznania miestnych 
potrieb. Spolupracuje s uznávanými odborníkmi 
a fi nančne podporuje národné nadácie so za-
meraním na deti a mladých ľudí. 
(www.iyfnet.org)

European Children and Youth Foundations 
Network 

Medzinárodná nezisková organizácia, založená 
v roku 2004 v Bruseli, ktorej zakladajúcim čle-
nom sa stala aj naša nadácia. Cieľom európskej 
siete partnerov je výmena skúseností s realizá-
ciou podobných programov a budovanie part-
nerstiev pri získavaní nových zdrojov. 
(www.ecyn.org)
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Nadačný fond MyšLienka   

Fond vznikol z iniciatívy a za fi nančnej podpory 
spoločnosti ANASOFT.  Je otvorený aj pre ďalších 
partnerov. Poslaním fondu je podporiť zážitkové 
vzdelávanie v oblasti technických a prírodných 
vied do slovenského vzdelávacieho systému. 
V spolupráci s NDS chce spoločnosť ANASOFT 
podporiť prirodzený záujem mladých ľudí o svet 
okolo nás, priblížiť im netradičným spôsobom 
prírodné vedy, ponúknuť motiváciu pre ich ďal-
ší profesionálny rast v oblasti vedy a výskumu. 
V roku 2011 Nadačný fond Myšlienka podporil 
projekt First LEGO League na Slovensku.

Detský fond Leaf 

Detský fond Leaf je nadačný fond spoločnos-
ti Leaf, ktorý je zameraný na pomoc ľuďom 
žijúcim v levickom okrese. Fond má ambíciu 
vtiahnuť zamestnancov spoločnosti Leaf 
do rozvoja jeho programu a prehlbovať 
v nich dobrovoľníctvo. Fond chce posilniť 
komunikáciu so širokou verejnosťou 
s cieľom prezentovať postoje spoločnosti 
Leaf k problémom v levickom okrese. 

Nadačný fond Samsung 

Nadačný fond Samsung zriadila spoločnosť 
Samsung na podporu a pomoc ľuďom žijúcim v 
okrese Galanta a v Trnavskom kraji s ambíciou 
byť viac ako len zamestnávateľ a sponzor. Sam-
sung chce prostredníctvom fondu budovať loja-
litu svojich zamestnancov, zvyšovať citlivosť na 
problémy komunity a získavať ďalších partnerov 
k spolupráci. V roku 2011 bol z fondu podpore-
ný Grantový program Hodina deťom , Samsung 
KAMA – Nielen futbal  a projekt Domov.

  Nadačné fondy v správe 
  Nadácie pre deti Slovenska
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Nadačný fond MyšLienka 

Fond vznikol z iniciatívy a za finanč-
nej podpory spoločnosti ANASOFT. 
Je otvorený aj pre ďalších partnerov. 
Poslaním fondu je podporiť zážitko-
vé vzdelávanie v oblasti technických 
a prírodných vied do slovenského 
vzdelávacieho systému. V spoluprá-
ci s NDS chce spoločnosť ANASOFT 
podporiť prirodzený záujem mladých 
ľudí o svet okolo nás, priblížiť im ne-
tradičným spôsobom prírodné vedy, 
ponúknuť motiváciu pre ich ďalší 
profesionálny rast v oblasti vedy 
a výskumu. V roku 2011 Nadačný 
fond Myšlienka podporil projekt First 
LEGO League na Slovensku. 

Detský fond Leaf 

Detský fond Leaf je nadačný fond 
spoločnosti Leaf, ktorý je zameraný 
na pomoc ľuďom žijúcim v levickom 
okrese. Fond má ambíciu vtiahnuť 
zamestnancov spoločnosti Leaf 
do rozvoja jeho programu a prehlbo-
vať v nich dobrovoľníctvo. Fond chce 
posilniť komunikáciu so širokou ve-
rejnosťou s cieľom prezentovať po-
stoje spoločnosti Leaf k problémom 
v levickom okrese. 

Nadačný fond Samsung 

Nadačný fond Samsung zriadila 
spoločnosť Samsung na podporu 
a pomoc ľuďom žijúcim v okrese 
Galanta a v Trnavskom kraji s am-
bíciou byť viac ako len zamestnáva-
teľ a sponzor. Samsung chce pros-
tredníctvom fondu budovať lojalitu 
svojich zamestnancov, zvyšovať cit-
livosť na problémy komunity a získa-
vať ďalších partnerov k spolupráci. 
V roku 2011 bol z fondu podporený 
Grantový program Hodina deťom, 
Samsung KAMA – Nielen futbal 
a projekt Domov.

NADAČNé FONDy V SPRÁVE NADÁCIE PRE DETI SLOVENSKA
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Nadačný fond MyšLienka 

Fond vznikol z iniciatívy a za finanč-
nej podpory spoločnosti ANASOFT. 
Je otvorený aj pre ďalších partnerov. 
Poslaním fondu je podporiť zážitko-
vé vzdelávanie v oblasti technických 
a prírodných vied do slovenského 
vzdelávacieho systému. V spoluprá-
ci s NDS chce spoločnosť ANASOFT 
podporiť prirodzený záujem mladých 
ľudí o svet okolo nás, priblížiť im ne-
tradičným spôsobom prírodné vedy, 
ponúknuť motiváciu pre ich ďalší 
profesionálny rast v oblasti vedy 
a výskumu. V roku 2011 Nadačný 
fond Myšlienka podporil projekt First 
LEGO League na Slovensku. 

Detský fond Leaf 

Detský fond Leaf je nadačný fond 
spoločnosti Leaf, ktorý je zameraný 
na pomoc ľuďom žijúcim v levickom 
okrese. Fond má ambíciu vtiahnuť 
zamestnancov spoločnosti Leaf 
do rozvoja jeho programu a prehlbo-
vať v nich dobrovoľníctvo. Fond chce 
posilniť komunikáciu so širokou ve-
rejnosťou s cieľom prezentovať po-
stoje spoločnosti Leaf k problémom 
v levickom okrese. 

Nadačný fond Samsung 

Nadačný fond Samsung zriadila 
spoločnosť Samsung na podporu 
a pomoc ľuďom žijúcim v okrese 
Galanta a v Trnavskom kraji s am-
bíciou byť viac ako len zamestnáva-
teľ a sponzor. Samsung chce pros-
tredníctvom fondu budovať lojalitu 
svojich zamestnancov, zvyšovať cit-
livosť na problémy komunity a získa-
vať ďalších partnerov k spolupráci. 
V roku 2011 bol z fondu podporený 
Grantový program Hodina deťom, 
Samsung KAMA – Nielen futbal 
a projekt Domov.

NADAČNé FONDy V SPRÁVE NADÁCIE PRE DETI SLOVENSKA
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Detský fond Leaf je nadačný fond spoločnos-
ti Leaf, ktorý je zameraný na pomoc ľuďom 
žijúcim v levickom okrese. Fond má ambíciu 
vtiahnuť zamestnancov spoločnosti Leaf 
do rozvoja jeho programu a prehlbovať 
v nich dobrovoľníctvo. Fond chce posilniť 

s cieľom prezentovať postoje spoločnosti 
Leaf k problémom v levickom okrese. 



Prehľad grantov a štipendií udelených NDS do roku 2012

Poskytnuté granty v roku 2012 

BRATISLAVA
77 336,24 € NITRA

26 588,00 €

BRATISLAVABRATISLAVA

TRNAVA
14 972,92 €

TRENČÍN
5 123,00 €

ŽILINA
30 253,90 €

BANSKÁ BYSTRICA
38 102,78 €

PREŠOV
18 504,00 €

KOŠICE
73 156,63 €

SPOLU
284 037,47 €

 Rok Počet grantov a štipendíí Udelená podpora v EUR
 1996 10 57 402 €
 1997 28 111 084 €
 1998 47 160 431 €
 1999 48 253 940 €
 2000 225 514 225 €
 2001 174 454 631 €
 2002 135 404 859 €
 2003 232 535 786 €
 2004 178 419 061 €
 2005 147 396 579 €
 2006 142 408 954 €
 2007 158 383 239 €
 2008 143 350 867 €
 2009 189 578 444 €
 2010 134 324 871 €
 2011 138 332 212 €
 2012 125 284 037 €

 Spolu 2 254 5 970 623 €
 2012 125 284 037 €

5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €5 970 623 €
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Projekty a granty  
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Podporujeme modernú školu a komunitu, 
fi nančnú a sociálnu gramotnosť. Pomáhame 
talentovaným, sociálne či zdravotne 
znevýhodneným i všetkým ostatným skupinám 
detí  presadiť sa v živote a žiť plnohodnotne. 
Cez programy a granty podporujeme rozvoj 
zdravej osobnosti dieťaťa.

Grantový program 
Hodina deťom  
-  13. ročník
Manažérka projektu: Karin Vaňatková 
Schválená suma na podporu: 207 725,23 € 
Prerozdelená suma: 205 108,23 € (2617 € – odstúpenie 
od zmluvy zo strany jednej organizácie)
Webová stránka projektu: www.hodinadetom.sk
Podporené organizácie: 54 

Otvorený grantový program Hodina deťom je fi nancovaný 
z verejnej zbierky Hodina deťom. Finančne podporuje 
kvalitné a zaujímavé projekty organizácií pracujúcich s 
deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Prostredníctvom 
podporených projektov sa NDS snaží citlivo a tvorivo 
reagovať na ich aktuálne potreby a problémy. Finančne 
podporuje krízové centrá, voľnočasové aktivity, denné 
stacionáre a iné kvalitné projekt pre deti a mladých ľudí.

Cieľová skupina:
■ Deti a mladí ľudia do 26 rokov.
■ Zdravotne, sociálne, etnicky a inak znevýhodnené 

deti.
■ Nadané deti.
■ Deti v krízových situáciách. 
■ Dospelí dôležití pre deti.

Expertná komisa: 
Barbora Kuchárová, Peter Nedoroščík, Silvia Rummelová, 
Karolína Lapošová, Marián Horanič, Dáša Kráčalová, 
Jana Belišová, Ivana Morvayová, Oľga Komrsková, Jana 
Izraelová, Juraj Hipš, Kristína Kačaljaková, Martina 
Jadroňová, Branislav Kožuch, Anton Michalica, Marcela 

Strhárska, Danka Lovašová, Alexander Mušinka, Marta 
Paligová, Darina Šalagovičová, Lucia Skokanová a odborný 
tím NDS

Cieľ 
■ Rozvíjať osobnosť každého dieťaťa, najmä vedomie 

vlastnej hodnoty a dôstojnosti  
■ Dosiahnuť, aby deti so špecifi ckými potrebami boli 

rešpektované 
■ Rozvíjať zručnosť detí kriticky myslieť a komunikovať 

svoje potreby
■ Rozvíjať efektívne spôsoby spolupráce detí, rodičov, 

učiteľov 
■ Podporovať poskytovanie okamžitej pomoci deťom 

v krízových situáciách, resp. predchádzať ich vzniku

Partner/ programu:   

Vzhľadom na dlhodobý trend, kedy z regiónu Západné 
Slovensko prichádza dvojnásobné množstvo projektov 
a mnohé v oveľa vyššej kvalite ako z ostatných regiónov, 
princíp regionálnej solidarity sme uplatnili ako proporčné 
rozdelenie na základe počtu obyvateľov v daných 
regiónoch nasledovne:

Západné Slovensko   45,77 % 
(Bratislavský, Nitriansky,   95 075,84 €
Trenčiansky, Trnavský kraj)       
 
Stredné Slovensko    25,09 %
(Banskobystrický, Žilinský kraj)  52 118,26 € 
      
Východné Slovensko   29,14 %
(Košický, Prešovský kraj)  60 531,13 €  
       
    

5

Nadačný fond MyšLienka 

Fond vznikol z iniciatívy a za finanč-
nej podpory spoločnosti ANASOFT. 
Je otvorený aj pre ďalších partnerov. 
Poslaním fondu je podporiť zážitko-
vé vzdelávanie v oblasti technických 
a prírodných vied do slovenského 
vzdelávacieho systému. V spoluprá-
ci s NDS chce spoločnosť ANASOFT 
podporiť prirodzený záujem mladých 
ľudí o svet okolo nás, priblížiť im ne-
tradičným spôsobom prírodné vedy, 
ponúknuť motiváciu pre ich ďalší 
profesionálny rast v oblasti vedy 
a výskumu. V roku 2011 Nadačný 
fond Myšlienka podporil projekt First 
LEGO League na Slovensku. 

Detský fond Leaf 

Detský fond Leaf je nadačný fond 
spoločnosti Leaf, ktorý je zameraný 
na pomoc ľuďom žijúcim v levickom 
okrese. Fond má ambíciu vtiahnuť 
zamestnancov spoločnosti Leaf 
do rozvoja jeho programu a prehlbo-
vať v nich dobrovoľníctvo. Fond chce 
posilniť komunikáciu so širokou ve-
rejnosťou s cieľom prezentovať po-
stoje spoločnosti Leaf k problémom 
v levickom okrese. 

Nadačný fond Samsung 

Nadačný fond Samsung zriadila 
spoločnosť Samsung na podporu 
a pomoc ľuďom žijúcim v okrese 
Galanta a v Trnavskom kraji s am-
bíciou byť viac ako len zamestnáva-
teľ a sponzor. Samsung chce pros-
tredníctvom fondu budovať lojalitu 
svojich zamestnancov, zvyšovať cit-
livosť na problémy komunity a získa-
vať ďalších partnerov k spolupráci. 
V roku 2011 bol z fondu podporený 
Grantový program Hodina deťom, 
Samsung KAMA – Nielen futbal 
a projekt Domov.

NADAČNé FONDy V SPRÁVE NADÁCIE PRE DETI SLOVENSKA
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Grantový program Hodina deťom 13. ročník – Podporené projekty

Región – Západné Slovensko                                                                     

Názov organizácie Názov projektu Schválená 
suma

Pomoc ohrozeným deťom Všetci za jedného - jeden za všetkých! 6065,2

Občianske združenie Ain Karim Smajlík-nízkoprahový klub pre deti a mladých 3953,6

Mládež ulice Cesta na vrchol 3500

Detský fond Slovenskej republiky Prevencia v MIXklube 2617

Centrum Slniečko, n.o. Detská linka záchrany 4980

Fond detí,n.f. Hrnčiar 900

Miesto v dome Vystúpme zo začarovaného kruhu 2811

Slovenský Červený kríž Evička a deti 4017,4

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v SR (ZPMP v SR)

Dajme šancu vzdelávať sa mladým ľuďom 
s mentálnym postihnutím

3774,65

Miestne združenie YMCA Nesvady So zdravým duchom k zdravému telu 4682

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov 
Úsmev ako dar

Môžeme niečo dať 6835

Autisticke centrum Andreas n.o. Chceme byť pestrotiene alebo netopierci? 6000

Ulita Sídlisko je naše ihrisko 4000

Špeciálna základná škola Dubnica nad Váhom Poďte s nami do rozprávky 1980

Slovenská humanitná rada Slnko v dlani 2 6160

Združenie STORM Cirkusovanie 4148

Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) zážitkomPREvýchovu 3325

Občianske združenie POKESON Aj ja som súčasťou sveta! 1123

Združenie DETSKÝ SMIECH Poďme spolu do života 3847

Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie

Uvarme si krajší život 3140

Bábky v nemocnici Bábky v nemocnici 4016,99

Základná škola "Cirkusová" škola 4140

OZ Envirosvet Chlieb náš každodenný 3860

Slovenská spoločnosť  pre spina bifida a/alebo 
hydrocefalus 

Samostatnosťou ku zdravému sebavedomiu 5200

Spolu 95 075,84
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Región – Stredné Slovensko                                                                      

Názov organizácie Názov projektu Schválená 
suma

Združenie Slatinka Čiary na mape 5265

Mesto žiar nad Hronom Vytvorme si nové mosty 4340

ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou 
schopnosťou internátna

Muzikoterapia- cesta pomoci deťom s poruchami 
učenia a správania

1426

Základná škola Korňa Dieťa a jeho škola 2039

Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie

Poďme sa hrať 1540,26

Občianske združenie ATHÉNA Som tu aj JA 3512

Náruč - Pomoc deťom v kríze Náruč pre dieťa v kríze 5058

MISIA MLADÝCH Loď života 2510

Návrat Nepijem na jeho zdravie 3490

ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Všetky deti potrebujú porozumenie a rešpekt 2376

Kruh
Spolu komunikujeme, obnovujeme, tvoríme, 
zdieľame. 

3220

21. zbor Korčín OTAN - Oľutuješ to, ak neprídeš! 2220

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze Renesancia 4230

Občianske združenie Paradiso Tradície v Čajovni u Dobročka 1915

Pospolitosť pre harmonický život Čarovné miesta Javoria 3809

Arca Šanca pre Teba 5168

Spolu 52 118,26
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Región – Východné  Slovensko                                                                      

Názov organizácie Názov projektu Schválená 
suma

ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej 
mládeže

Divadlo Hopi hope 3532

Základná škola Park Angelinum 8, Košice Čarovná družina 2596

Alžbetka Daj sa mi napiť z prameňa krás 2971,4

Základná škola Košice Animátor XXS 3353

Detský domov Košice, Hurbanova 42 Radosť a nádej 4000

Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelá-
vania - "Krídla"

Škola do ktorej deti chodia rady 3665,81

DORKA, n.o.
Moja povesť - rozvojový program pre deti z 
centra Dorka

5663,92

OZ Pomocná ruka Stanica 5840

Mesto Snina Phenav tuke paramisa (Povedz mi rozprávku) 4077

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o. Vŕť sa, kolovrátok vŕť 2240

Klub Mládežníckych Športov Skatepark pre všetkých 4740

Spojená škola, Kpt. Nálepku 122, Giraltovce So zvieratkami sa nám ľahšie učí 3100

Komunitné centrum Spolu Chminianske Jaku-
bovany

Krok za krokom 4874

Spoločenstvo evanjelickej mládeže Motivujúce prostredie pre deti v ohrození 5447

Špeciálna základná škola Rómski žiaci v škole - príležitosť, nie ohrozenie. 4431

Spolu 60 531,13
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Grantový program 
Raz ročne spoločne 
Manažérka projektu: Karin Vaňatková
Poskytnutý grant: 4 150 €
Podporené organizácie: 1
 
Cieľom tejto aktivity  je prostredníctvom uzatvoreného 
grantového programu umožniť deťom a mladým ľuďom 
so špecifi ckým chronickým ochorením a ich rodinám stre-
távať sa s ľuďmi s podobným osudom z celého Slovenska, 
vymieňať si skúsenosti, navzájom sa podporovať a moti-
vovať.

Tento rok sme sa zúčastnili na rehabilitačnom pobyte po-
byte v Turčianskych Tepliciach,  ktorú pre účastníkov tábo-
ra organizoval donor – tesa tape. Súčasťou nami podpore-
ného projektu bola aj návšteva Daniela Heviera. 

„Ešte dlho vo mne doznieval týždeň, ktorý som strávil v 
Turčianskych Tepliciach s deťmi postihnutými hemofíliou. 
Písal som s nimi spoločne knihu... príbeh, ktorý by sa štyli-
zovaným spôsobom dotýkal témy ich života - teda ich dia-
gnózy... Ďakujem za túto lekciu, ktorú som dostal hneď na 
začiatku môjho stretnutia s týmito obdivuhodnými ľuďmi.“  
(Daniel Hevier)

Cieľová skupina:
■ Deti do 18 rokov so špecifi ckým chronickým ochore-

ním 
■ Blízki príbuzní, rodičia či súrodenci týchto detí 

Partner programu: 

18

Názov 
projektu 

Názov 
organizácie Mesto Anotácia Odporúčaná 

suma EUR

Rehabilitačný 
tábor detských 
hemo� likov

Slovenské 
hemo� lické 
združenie

Bratislava

Rehabilitačný tábor detských 
hemo� likov má rehabilitačný 
charakter so zameraním na zlepše-
nie celkového zdravotného stavu; 
smeruje hlavne k zlepšeniu hybnos-
ti pohybového aparátu a zvýšeniu 
fyzickej kondície, čo je predpokla-
dom k zníženiu počtu krvácavých 
príhod. Tábor je určený pre 55 detí a 
mladých osôb (6-18 rokov) s vrode-
ným krvácavým ochorením. 

4 150 €

Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná Odporúčaná 



Projekt DOMOV III 
– najdôležitejšie 
miesto na zemi  

Manažér projektu: Daniel Podhradský
Projekt bol podporený sumou: 36 438,00 €
Poskytnuté granty: 12 244,00 €
Podporené organizácie: 1 

DOMOV – najdôležitejšie miesto na zemi od roku 2008 po-
máha najohrozenejšej skupine mladých ľudí – odchádza-
júcim z detských domovov. Hlavným cieľom je komplexné 
a systémové riešenie problému mladých dospelých na ich 
ceste z detského domova k úplnému osamostatneniu sa a 
vytvorenie prechodného bývania, ktoré nebude len stre-
chou nad hlavou, ale mladým ľuďom pomôže pripraviť sa 
na samostatný štart do života. Do projektu bolo doteraz 
zapojených viac, ako 50 mladých dospelých.

V roku 2010 sa vďaka silnému strategickému partnerovi, 
spoločnosti Samsung Electronics Slovakia začal projekt 
Domov II. Domov III začal v roku 2012 a realizujeme ho 
prostredníctvom Rady pre poradenstvo v sociálnej práci. 
Vďaka nemu mladí dospelí získavajú vzdelanie, životné 
zručnosti, samostatné bývanie a sprevádzanie na trhu 
práce. Jedným z významných úspechov projektu je stolár-
ska dielňa, v ktorej sa úspešne okrem pracovnej terapie a 
pracovnej praxe pokračuje vo výrobe na zákazky, ktorá za-
čala minulý rok, a prispieva tak k jej fi nančnej nezávislosti. 

Cieľová skupina:
■ Mladí ľudia, ktorí odchádzajú z detských domovov a zo 

dňa na deň sa musia stať sebestačnými.  Zvyčajne sú 
bez sociálnych väzieb, podpory rodiny a s nižším vzde-
laním.

Podporené organizácie: 
■ Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice 

Generálny partner: Nadačný fond  

 „Chcem dokázať, že deti z detského domova netreba odsud-
zovať, ale treba im dať šancu, aby mohli svoj sen naplniť. 
Niekedy sa v duchu usmievam, že aj vďaka tomuto projektu 
sa zo šedej myšky stala krásna labuť, ktorá je schopná šťast-
ne žiť svoj život.“ 
Daniela (zapojená do projektu; vyrastala v detskom do-
move)
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Nadačný fond MyšLienka 

Fond vznikol z iniciatívy a za finanč-
nej podpory spoločnosti ANASOFT. 
Je otvorený aj pre ďalších partnerov. 
Poslaním fondu je podporiť zážitko-
vé vzdelávanie v oblasti technických 
a prírodných vied do slovenského 
vzdelávacieho systému. V spoluprá-
ci s NDS chce spoločnosť ANASOFT 
podporiť prirodzený záujem mladých 
ľudí o svet okolo nás, priblížiť im ne-
tradičným spôsobom prírodné vedy, 
ponúknuť motiváciu pre ich ďalší 
profesionálny rast v oblasti vedy 
a výskumu. V roku 2011 Nadačný 
fond Myšlienka podporil projekt First 
LEGO League na Slovensku. 

Detský fond Leaf 

Detský fond Leaf je nadačný fond 
spoločnosti Leaf, ktorý je zameraný 
na pomoc ľuďom žijúcim v levickom 
okrese. Fond má ambíciu vtiahnuť 
zamestnancov spoločnosti Leaf 
do rozvoja jeho programu a prehlbo-
vať v nich dobrovoľníctvo. Fond chce 
posilniť komunikáciu so širokou ve-
rejnosťou s cieľom prezentovať po-
stoje spoločnosti Leaf k problémom 
v levickom okrese. 

Nadačný fond Samsung 

Nadačný fond Samsung zriadila 
spoločnosť Samsung na podporu 
a pomoc ľuďom žijúcim v okrese 
Galanta a v Trnavskom kraji s am-
bíciou byť viac ako len zamestnáva-
teľ a sponzor. Samsung chce pros-
tredníctvom fondu budovať lojalitu 
svojich zamestnancov, zvyšovať cit-
livosť na problémy komunity a získa-
vať ďalších partnerov k spolupráci. 
V roku 2011 bol z fondu podporený 
Grantový program Hodina deťom, 
Samsung KAMA – Nielen futbal 
a projekt Domov.

NADAČNé FONDy V SPRÁVE NADÁCIE PRE DETI SLOVENSKA

čala minulý rok, a prispieva tak k jej fi nančnej nezávislosti. 
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Samsung KAMA 
(Nielen futbal) 2   
Manažér projektu: Daniel Podhradský
Projekt bol podporený sumou: 7 000 €
Podporená organizácia: LP DOMINO
Webová stránka projektu: www.lpdomino.sk 

Realizačným partnerom projektu je futbalový klub LP 
DOMINO, kde  trénuje 500 chlapcov a mladých mužov. 
Popri športe sa zameriavajú na budovanie tímu a 
osobnostný rast pod vedením dobrovoľníkov. Finálový 
zápas je vyvrcholením ich tréningovej aktivity.
Špeciálne celoslovenské turnaje Samsung KAMA hráva 
300 chlapcov z 18 stredísk mimovládnej organizácie 
DOMKA.

V tomto roku sa tím zúčastnil na 22. medzinárodných 
saleziánskych športových hrách v Krakove (PGS), kde 
chlapci obsadili druhé miesto.

Cieľová skupina:
■ Chlapci, ktorí trénujú vo futbalovom klube LP DOMINO 

(200) a chlapci zo stredísk Domky z celého Slovenska 
(300).

Partner: Nadačný fond   

„Ďakujem, že ste ma opäť zobrali na PGS. Bolo tam super. 
Skvelá atmosféra, tréneri, výprava. Ja som tam strávil 
krásne chvíle a dúfam, že som aj ku pár krásnym prispel 
a skrátka som strašne rád, že som tam mohol byť. Každo-
pádne toľkú radosť, úprimnosť a pravdivosť sa nedá zažiť na 
každom kroku a aj práve tieto spomienky sa snažím vryť si 
do pamäti.“ (Ondrej, 18. rokov)
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Nadačný fond MyšLienka 

Fond vznikol z iniciatívy a za finanč-
nej podpory spoločnosti ANASOFT. 
Je otvorený aj pre ďalších partnerov. 
Poslaním fondu je podporiť zážitko-
vé vzdelávanie v oblasti technických 
a prírodných vied do slovenského 
vzdelávacieho systému. V spoluprá-
ci s NDS chce spoločnosť ANASOFT 
podporiť prirodzený záujem mladých 
ľudí o svet okolo nás, priblížiť im ne-
tradičným spôsobom prírodné vedy, 
ponúknuť motiváciu pre ich ďalší 
profesionálny rast v oblasti vedy 
a výskumu. V roku 2011 Nadačný 
fond Myšlienka podporil projekt First 
LEGO League na Slovensku. 

Detský fond Leaf 

Detský fond Leaf je nadačný fond 
spoločnosti Leaf, ktorý je zameraný 
na pomoc ľuďom žijúcim v levickom 
okrese. Fond má ambíciu vtiahnuť 
zamestnancov spoločnosti Leaf 
do rozvoja jeho programu a prehlbo-
vať v nich dobrovoľníctvo. Fond chce 
posilniť komunikáciu so širokou ve-
rejnosťou s cieľom prezentovať po-
stoje spoločnosti Leaf k problémom 
v levickom okrese. 

Nadačný fond Samsung 

Nadačný fond Samsung zriadila 
spoločnosť Samsung na podporu 
a pomoc ľuďom žijúcim v okrese 
Galanta a v Trnavskom kraji s am-
bíciou byť viac ako len zamestnáva-
teľ a sponzor. Samsung chce pros-
tredníctvom fondu budovať lojalitu 
svojich zamestnancov, zvyšovať cit-
livosť na problémy komunity a získa-
vať ďalších partnerov k spolupráci. 
V roku 2011 bol z fondu podporený 
Grantový program Hodina deťom, 
Samsung KAMA – Nielen futbal 
a projekt Domov.
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Nadačný fond MyšLienka 

Fond vznikol z iniciatívy a za finanč-
nej podpory spoločnosti ANASOFT. 
Je otvorený aj pre ďalších partnerov. 
Poslaním fondu je podporiť zážitko-
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vzdelávacieho systému. V spoluprá-
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posilniť komunikáciu so širokou ve-
rejnosťou s cieľom prezentovať po-
stoje spoločnosti Leaf k problémom 
v levickom okrese. 

Nadačný fond Samsung 

Nadačný fond Samsung zriadila 
spoločnosť Samsung na podporu 
a pomoc ľuďom žijúcim v okrese 
Galanta a v Trnavskom kraji s am-
bíciou byť viac ako len zamestnáva-
teľ a sponzor. Samsung chce pros-
tredníctvom fondu budovať lojalitu 
svojich zamestnancov, zvyšovať cit-
livosť na problémy komunity a získa-
vať ďalších partnerov k spolupráci. 
V roku 2011 bol z fondu podporený 
Grantový program Hodina deťom, 
Samsung KAMA – Nielen futbal 
a projekt Domov.

NADAČNé FONDy V SPRÁVE NADÁCIE PRE DETI SLOVENSKA
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Grantový program 
Detský fond Leaf 4   
Manažér projektu: Daniel Podhradský
Projekt bol podporený sumou: 10 000,00 €
Poskytnuté granty:  6 324,00 €

Projekt od roku 2007 prostredníctvom nadačného Det-
ského fondu Leaf podporuje projekty z levického okresu a 
podnecuje spoluprácu v komunite. Zameriava sa predov-
šetkým na oblasti ako zdravie a zdravý životný štýl, vzde-
lávanie a voľný čas.

Cieľová skupina:
■ Deti a mladí ľudia do 26 rokov v levickom regióne.

Expertná komisia: 
 Petr Milan, Martina Zomborská,  Jozef Vetor, Karin Vaňat-
ková, Daniel Podhradský

Projekt a jeho význam ocenili nielen učitelia levických 
škôl, ale aj zástupcovia samosprávy, iných organizácií, ako 
aj riaditelia škôl. Výraznou mierou sme prispeli k propagá-
cii nových možností prevencie násilia a agresívneho sprá-
vania detí. Významná pomoc a podpora pri realizácii bola 
poskytnutá od partnerov projektu, škôl a Mládežníckeho 
centra Kontakt.

Partner: 
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Názov organizácie/Mesto Názov projektu Schválená suma.. 

Atlantis, Levice
"Komu sa nelení, toho veda očarí" - netradičné 
aktivity pre deti

1 250,00 €

Základná škola Levice, Saratovská 85, Levice Dino má zelenú 970,00 €

Informačné centrum mladých, Levice "Nehádajme sa, dohodnime sa!" 1 580,00 €

KONTAKT - Mládežnícke centrum, Levice Aby boli ako stromy 1 364,00 €

Základná škola Levice, Ul. sv. Michala 42, Levice Naša snaha nie je márna 1 160,00 €

Spolu 6 324,00 €



Vzdelávanie 



Vzdelávame dospelých dôležitých pre deti, 
pedagógov, pracovníkov MVO a dospelých 
v oblasti rozvoja sociálnych kompetencií. 
Nadácia pre deti Slovenska spolupracuje 
so školami pri tvorbe vzdelávacích programov 
a spoločne s odborníkmi prináša inovácie.

Poznaj svoje peniaze 
Manažérka projektu: Aneta Chlebničanová 
Projekt bol podporený sumou: 40 000 €
Webová stránka projektu: www.poznaj.sk

Projekt  Poznaj svoje peniaze je unikátny model  sociálno-
fi nančného vzdelávania pre študentov stredných 
a základných škôl, ocenený na Slovensku i v zahraničí. 
Priniesol atraktívnu formu vzdelávania prostredníctvom 
e-learningu. Účastníci programu získavajú vedomosti 
a zručnosti v oblasti osobných fi nancií a zároveň 
podporujeme  učiteľov vo využívaní Vysoko efektívneho 
učenia/ITV, ktorého garantom na Slovensku je Asociácia 
S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie.

V roku 2012 sme začali pracovať so skupinou učiteľov 
základných škôl. Pripravovali sme metodiku pre II .stupeň  
základných škôl. Pre prvý stupeň 
základných škôl sme pripravili 
modelový týždeň – alebo 
ukážky integrovaných blokov 
Vysoko efektívneho učenia/ITV 
v programe ,,Poznaj svoje peniaze“.

Školy a študenti zapojení do programu:
počet škôl    145
počet učiteľov    242
počet skupín    528
počet študentov    6 351

Cieľová skupina:
■ Pedagógovia ZŠ, pedagogóvia SŠ.
■ Deti a mladí ľudia od 6 – 20 rokov.

Expertná komisia: 
Mária Hankociová, Tatiana Piovarčiová, Kvetoslava Danko-
vá, Valika Dorková

Partner programu: 

„Na tréningu som si uvedomila, že si často hľadám dôvody 
ako sa ,,nedá“ učiť hravou a zážitkovou formou účtovníctvo  
a teraz viem, že sa to dá robiť v každom predmete. Z učenia 
je potrebné mať radosť, budem sa snažiť, aby to tak študenti 
cítili...“ (lektorka)

 „Je potrebné, aby sme vedeli, že na peniaze musia naši 
rodičia makať,“ účastníčka Študentskej konferencie Poznaj 
svoje peniaze
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Celkom iná mediálna 
výchova 
 
Manažérka projektu: Erika Galanská
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €

Projekt bol  pokračovaním predošlých dvoch ročníkov 
úspešnej spolupráce Nadácie Orange a Nadácie pre deti 
Slovenska v oblasti ochrany detí pred nevhodným obsa-
hom na internete a jej rozšírením do 2 nových regiónov 
Slovenska .

Hlavným cieľom a prínosom projektu bolo implementovať 
tému ochrany detí na internete ako celoročnú tému vzde-
lávania detí a mladých ľudí – do  vyučovania zapojených 
škôl,  do mimoškolskej činnosti a zároveň do bežného fun-
govania rodiny.  

Cieľová skupina:
■ Učitelia základných a stredných škôl.
■ Rodičia. 
■ Pracovníci mimovládnych organizácií.
■ Študenti vysokej školy.

Partner projektu:    

Spolupracujúca organizácia - Asociácia S. Kovalikovej 
– Vzdelávanie pre 21. Storočie na Slovensku

„ Tréning bol plný praktických ukážok, ktoré pomohli uvedo-
miť si ich zámer , ale aj situáciu emocionálneho rozpolože-
nia, teda reakcie detí a vžiť sa do ich pocitov. Skvelá inšpi-
rácia, z ktorej budem, dúfam, čo najdlhšie čerpať.“ (účastník 
tréningu na  ZŠ s MŠ Rosina )
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Škola rodinných fi nancií  

Manažérka projektu: Alena Matúšková
Projekt bol podporený sumou: 69 980,28 € 
Poskytnuté granty: 22 541,92 €
Podporené organizácie: 26 
Webová stránka projektu:  
www.skolarodinnychfi nancii.sk

Škola rodinných fi nancií (ŠRF) je prvý komunitný projekt 
fi nančného vzdelávania na Slovensku. Projekt je od roku 
2011 akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR. Lektori pomáhajú účastníkom seminárov 
zorientovať sa vo fi nančných produktoch na trhu, byť zod-
povedný za svoje fi nancie a vedieť pracovať s rodinným 
rozpočtom.

Cieľová skupina
■ Populácia nad 15 rokov – deti odchádzajúce z det-

ských domovov, mládež a dospelí v krízových a komu-
nitných centrách, mamičky na materskej dovolenke, 
občania zo sociálne slabších komunít, nezamestnaní, 
seniori, ostatná verejnosť.

Bilancia projektu za rok 2012:
■ 2 709 preškolených účastníkov 
■ 1326 odučených hodín
■ 26 realizovaných projektov podporených sumou 
 22 541,92 €
■ realizovanie 4 seminárov ako služieb pre organizácie 
■ 13 vyškolených nových lektorov SRF
■ 1 hodnotiace stretnutie pre lektorov

■ dva 3-trojdňové kurzy pre nových lektorov
■ jeden 6-týždňový e-learningový kurz pre lektorov
■ nová forma aplikácie vedomostí – 8 organizácií reali-

zovalo Praktický čin

Partner projektu: 

Partneri projektu: 
Únia materských centier, Asociácia užívateľov služieb 

Expertná komisia:
Ing. Mária Hankociová, Ing. Valéria Dorková,  Ing. Kve-
toslava Danková, Mgr. Pavol Škoda

„Čím dlhšie projekt robím, tým mi dáva širšie možnosti - 
nové ponuky, vzdelávanie v zariadeniach, o ktorých som ne-
vedela.  Nachádzam nové formy ako zaujať a zdokonaľujem 
vzdelávanie na základe nových skúseností a nových komu-
nít ľudí. „ lektorka Alena Haštová
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Člen skupiny International Personal Finance

Člen skupiny International Personal Finance Člen skupiny International Personal Finance

Člen skupiny International Personal Finance

■ 1 hodnotiace stretnutie pre lektorov 1 hodnotiace stretnutie pre lektorov 1 hodnotiace stretnutie pre lektorov



Podporené organizácie

Názov projektu Organizácia Mesto Odporúčaná 
suma

Tréning finančnej gramotnosti pre 
domovákov

Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc Prešov 1300,00

Finančné vzdelávanie komunít mesta 
Považská Bystrica

Obchodná akadémia Považská Bystrica 1943,00

Vedomosťami proti kríze, Spoločenstvo 
poznania, o,z,  v latinčine Societas gnosis, o.z. 

Spoločenstvo poznania, o,z Bratislava 650,00

Učme sa orientovať vo svete peňazí Aktív-Relax Dolný Kubín 648,00

Premeny III. OZ Mamám Slovenska Hýľov 650,00

Ja sa to naučím! SOŠ Levická 40  Nitra 600,00

Niečo chcieť znamená už polovicu mať Detský Domov sv. Klementa Hofbauera Podolínec 383,00

Rozvíjanie finančnej gramotnosti 
obyvateľstva

 ARCUS Rajec 1300,00

Finančný teplomer Obec Bohúňovo Bohúňovo 650,00

Moc peňazí Obec Bretka Bretka 1298,50

Škola rodinných financií - finančná zručnosť Stredná odborná škola dopravná Martin Martin 1903,00

ŠRF v krízovom centre 
Krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov. 
n.o.

 Banská Bystrica 1000,00

Škola rodinných financií v meste Lučenec Mesto Lučenec Lučenec 647,52

Chcem zmeniť svoj život Občianske združenie Kultúra  Rajec 500,00

Zvyšovanie finančnej gramotnosti  ARCUS Rajec 1949,90

Dnes mysli na zajtra Nová Nádej Slovensko Bratislava 1300,00

Banka nápadov Odysea Mysle  Komárno 1020,00

Vstaň z prachu Arcidiecezna Charita Košice Košice 650,00

Zvyšovanie finančnej gramotnosti u 
obyvateľov hornej Oravy  

PERSONA Bratislava 500,00

Správca svojich peňazí 
Občianske združenie pre trvalo udržateľný 
rozvoj regiónov Slovenska 

Košice 649,00

Spoločne sa naučíme hospodáriť  Podpoľanie Detva 500,00

Finančná gramotnosť študentov odboru 
sociálna práca a jej aplikácia v praxi

 Katolícka univerzita v Ružomberku, TF Košice 500,00

Cesta bez prekážok Občianske združenie av VIO Košice 500,00

Andre žeba furti mušinel tehel varesave lóve Člověk v tísni, o.p.s Bratislava 500,00

Škola rodinných financií ZŠ P. Kellnera Hostinského Rimavská Sobota 500,00

Správna výchova, šikovnosť znamená 
sebestačnosť - zisk 

Slovenský Červený kríž  Poprad 500,00

Spolu 60 531,13
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bežná
populácia 2 %

Zloženie účastníkov
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študenti 33 %

deti z DeD 6 %

nezamestnaní 4 %

klienti reed./DC 1 %
klienti KC 1 %seniori 3 %

ženy na MD  7%
klienti KC 4 %

sociálne
znevýhodnení 
16 %

pracovníci
organizácie 2 %

iní 21 %



FIRST LEGO League 5 
Manažér projektu: Daniel Podhradský
Projekt bol podporený sumou: 23 702,00 €
Poskytnuté granty: 3 325,00 €
Podporené organizácie:  7
Weboví stránka projektu: www.fl l.sk

FIRST LEGO League (FLL) je  najväčšia robotická súťaž 
pre základné a stredné školy na svete. FLL učí deti stavať a 
programovať roboty zo stavebnice LEGO Mindstorms NXT 
a nenásilnou formou vnikať do tajov mechaniky a fyziky. 
Jedinečnosť súťaže FLL spočíva aj v tom, že deti počas 
prípravy na ňu pracujú v tímoch, učia sa spolupracovať, 
navzájom sa rešpektovať,  samostatne a kriticky myslieť, 
hľadať informácie na internete a konzultovať ich s odbor-
níkmi. Tiež sa učia svoj výskum kreatívne spracovať a pre-
svedčivo ho prezentovať  pred odbornou komisiou.
V roku 2012 prebehol už 5. ročník súťaže FLL, ktorý bol 
výnimočný tým, že semifi nálové kolo súťaže pre krajiny V4 
a Bulharsko sa konalo na Slovensku, v Žiari nad Hronom.

Cieľová skupina:
■ Deti vo veku 10 až 16 rokov zo základných škôl, stred-

ných škôl, centier voľného času a iných detských orga-
nizácií, ako aj deti zamestnancov fi riem.

Expertná komisia:  
Stanislav Čekovský, Jana Ohrablová, Alena Matušková, 
Pavel Petrovič, Jana Púchyová, Jozef Gašparec, Jozef 
Svetlík, Helena Gáfriková

Vďaka podpore Nadačného fondu Myšlienka dostali školy 
možnosť získať stavebnice LEGO v hodnote 475,00 €.

Generálny partner:
Eduxe, Ministerstvo školstva SR , Fakulta matematiky, fy-
ziky a informatiky UK v Bratislave, Fakulta riadenia a infor-
matiky ŽU v Žiline, Centrum voľného času Junior v Banskej 
Bystrici, Centrum voľného času v Žiari nad Hronom, Stroj-
nícka fakulta TU v Košiciach

„Finančnú situáciu vo verejných školách asi nie je potrebné 
opisovať. Zriaďovateľ nám � nančné prostriedky maximálne 
okresáva, častokrát takmer nepokryjú normálny chod školy. 
Naša � nančná situácia nám tak nedovolila kúpiť stavebni-
cu LEGO  a zapojiť sa do tejto výnimočnej súťaže. O to viac 
ďakujeme Nadácii a jej partnerom, že sme mohli získať sta-
vebnicu cez grant a rozvíjať tak potenciál v našich talento-
vaných študentoch .“  (FLL Tím GyMy, Myjava)
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Škola/Mesto Názov tímu Schválená suma.. 
Gymnázium Myjava, Jablonská 301/5, Myjava GyMy 475,00 €

Gymnázium Alejova 1, Košice Galeje 475,00 €

Základná škola s VJM Gyulu Juhásza, J. Jesenského 41, Levice Mikrobiz 475,00 €

Základná škola Martinská 20, Žilina Martinačikovia 475,00 €

Základná škola Jozefa Horáka, Dobšinského 17, Banská Štiavnica Slimáci 475,00 €

Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori, 
Heyrovského 2, Bratislava

Montessori team Slovensko 475,00 €

Gymnázium Viliama Pauliniho – Tótha, Malá Hora 3, Martin Trotlíci 475,00 €

Spolu 3 325,00 €



BUS - Nová cesta 
pre budovanie, 
porozumenie 
a rozvoj zručností   

Manažérka projektu: Erika Galanská 
Projekt bol podporený sumou:  37 874 €
Poskytnuté granty: 13 680 €
Podporené školy/organizácie: 27

Projekt BUS - Nová cesta pre budovanie poro-
zumenia a rozvoja životných zručností je zame-
raný na pomoc deťom zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia, chudobným ľuďom a deťom z 
detských domovov. Pomáha im odhaliť príčiny 
ich súčasného stavu a  prináša do komunít so-
ciálno-fi nančné vzdelávanie formou praktických 
činov a aktivít bežného života.

Expertná komisia: 
Erika Galanská, Táňa Piovarčiová, Pavol Škoda

Cieľová skupina:
■ Lektori a pracovníci s deťmi a mládežou.

Partneri projektu :

Tabuľka podporených organizácií

29

Škola/Mesto Schválená 
suma.. 

Centrum voľného času Relax               300,00 € 

Európska asociácia právničiek na Slovensku               700,00 € 

Občianske združenie ARCUS               700,00 € 

OZ Jablonka            1 700,00 € 

Náruč - Pomoc deťom v kríze               300,00 € 

Občianske združenie Pajštún            1 200,00 € 

OZ Pomocník - Spišské Podhradie               580,00 € 

Spoločnosť pre pomoc deťom detského domova               600,00 € 

Cirkevná stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda               300,00 € 

SOS Záhorie               600,00 € 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím S               300,00 € 

Základná škola Park Angelinum               300,00 € 

Základná škola Plavé Vozokany               200,00 € 

Zemiansky mlyn               900,00 € 

Základná škola Korňa               350,00 € 

Základná škola s materskou školou, Bratislava               300,00 € 

Základná škola s materskou školou, Bratislava               300,00 €               

Základná škola Valča               300,00 € 

Základná škola Valča               300,00 € 

Základná škola Valča               300,00 € 

Náruč - Pomoc deťom v kríze               600,00 € 

Rodičovské združenie pri Základnej škole, Martin               300,00 € 

Základná škola s materskou školou Palín 104               600,00 € 

Detský domov Lastovička               300,00 € 

Základná škola, Kvačany               600,00 € 

OZ Envirosvet               500,00 € 

Obec Jablonové               250,00 € 

Spolu 13 680,00 €



Think Big  
 

Manažérka projektu: Aneta Chlebničanová 
Projekt bol podporený sumou: 20 582,97 €
Podporené organizácie: 39
Webová stránka: www.o2thinkbig.sk

Think Big je príležitosťou pre mladých ľudí zapojiť sa do 
vytvárania pozitívnych zmien vo svojom okolí - skrášliť 
prostredie, v ktorom žijú. Vymyslieť novú a zmysluplnú 
náplň priestorom, na ktorých sa stretávajú, upraviť špor-
tové plochy, zorganizovať zaujímavé kultúrne alebo spo-
ločenské podujatie. 

Nadácia pre deti Slovenska spolupracuje v projekte Think 
Big s Nadáciou Ekopolis a pripravuje a realizuje časť ,,Vz-
delávanie“  pre organizácie a mladých ľudí z podporených 
projektov.

Naším cieľom je pripraviť a zrealizovať inovačný vzdeláva-
cí program pre mladých ľudí 
v komunite zameraný 
na rozvoj sociálnych 
a osobných kompetencií. 
V roku 2012 sme rozšírili sieť 
spolupracujúcich organizácií 

v projekte Think Big. Na tréningoch sa preukázal potenciál 
mladých ľudí meniť svoje prostredie a vzťahy v komuni-
tách spoločne pre deti a mladých ľudí. 

Cielová skupina:
■ Mladí ľudia vo veku 15 – 24 rokov.

Expertná komisia: 
Lucia Skokanová, Tatiana Piovarčiová, Alena Matúšková

Partner projektu: 

 „Najviac sa mi páčila zážitková tréningová forma tohto ško-
lenia,“ účastníčka projektu.

„Vaše tréningy mi pri projektovaní veľmi pomohli. Na škole-
niach som spoznala veľa zaujímavých ľudí a aj tí ma inšpi-
rovali, aby som pokračovala v realizovaní svojich nápadov. 
Vzdelávacie školenia na celom programe veľmi oceňujem“ 
účastníčka podporeného projektu Vrak(ing).
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Vitafi t
Manažérka projektu: Alenka Matúšková
Projekt bol podporený sumou: 24 423,564 €
Prerozdelená suma :  5 220,00 €

Pilotný projekt Vitafi t má preventívny charakter v oblas-
ti zdravého životného štýlu a správnej životosprávy detí. 
Pilotný projekt sa realizoval v r. 2011-2012 v 3 mestách 
Slovenska - Bratislava, Banská Bystrica, Košice. Bolo vy-
školených 14 vysokoškolských študentov  ako poradcov 
zdravia. Vyškolení poradcovia zdravia na základných 
školách s deťmi komunikovali o zdraviu prospešných 
a škodlivých potravinách, ich vplyve na zdravie, škodlivos-
ti reklám a význame pohybu a správnej životosprávy. 

V kútikoch, ktoré boli vytvorené na ploche obchodných 
reťazcov TESCO, interaktívne pracovali s deťmi a komu-
nikovali aj  s ich rodičmi. Vysvetľovali základy správneho 
stravovania a životného štýlu a možnosti účasti detí v ro-
dine na zdravšom spôsobe stravovania.

Vzhľadom na umiestnenie kútikov v časti pre dojčatá, až 
18 % návštevníkov boli rodičia s deťmi do 3 rokov a z 82 

% bola prevaha detí predškolského veku. v kútikoch bolo 
odučených 194  hodín  a 454 oslovených detí.

Cieľová skupina:
■ deti od 6 do 12  rokov
■ mladí ľudia, rodičia, dospelí

„Semináre mali hravú, dynamickú formu, čo nám pomohlo 
pri zostavovaní samotných blokov.“OZ Librum, Elizabeta

„Projekt je výnimočný tým, že sa zdravší spôsob stravovania 
približuje rodičom a deťom zážitkovou formou. Deti cez hry 
a súťaže začnú rozmýšľať o význame zdraviu prospešných 
potravín, o potravinách, ktoré by mali obmedziť a o dôle-
žitosti pitného režimu,“ Dana Rušinová, správkyňa Nadácie 
pre deti Slovenska

Partner projektu: 
Asociácia S. Kovalikovej -– Vzdelávanie pre 21. Storočie na 
Slovensku

Projekt podporuje:   

V  pilotnom ročníku grantového kola boli podporené 3 organizácie sumou 5 220,00 €:
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V mesiacoch máj-jún 2012 poradcovia zdravia realizovali  24 blokov  pre deti od 6 do 12 rokov na základných školách 
v mestách Bratislava a Zvolen.

Združenie Základná škola Počet blokov Počet žiakov

OZ Librum  
ZŠ Ružová dolina, ZŠ Kulíšková, ZŠ 
Dubová Bratislava

6 101

Združenie Slatinka
P. Jilemnickéhok, M. Rázusa, ZŠ na 
Nám. mládeže  Zvolen

11 230

Spolok medikov mesta Košice L. Novomeského 8 101

Spolu 24 432

Názov projektu Organizácia Mesto Odporúčaná suma
Nebojme sa vitamínov! Spolok medikov mesta Košice Košice 1740,00 €

Dobroty pre zdravie detí Občianske združenie Librum Bratislava 1 740,00 €

Potravaotrava Združenie Slatinka Zvolen 1 740,00 €

Schválené suma spolu 5 220,00 €



Filantropia



Filantropia znamená dobročinnosť, darovanie 
fi nancií, tovaru, času alebo úsilia pre podporu 
verejne prospešného účelu, s jasne defi novanými 
cieľmi. Vďaka fi lantropii jednotlivcov a fi riem 
môže Nadácia pre deti Slovenska podporovať 
mnohostranný rozvoj osobností detí.

Hodina deťom 

Manažérka projektu: Alžbeta Padyšáková 
Hrubý výnos verejnej zbierky:  239 022,72 €
Webová stránka: www.hodinadetom.sk

Hodina deťom už 13. rokov pomáha výhradne deťom a mla-
dým ľuďom na Slovensku. Jej pomoc je určená všetkým de-
ťom bez výnimky, či ide o deti zdravé, nadané, sociálne alebo 
zdravotne znevýhodnené. Základným cieľom je iniciovanie a 
podpora trvalých, pozitívnych zmien v živote detí a mladých 
ľudí na Slovensku. Hodina deťom od svojho vzniku podporila 
1 470 projektov celkovou sumou 4 317 222,23 €.

Cieľová skupina :
■ Deti a mladí ľudia do 26 rokov žijúci na Slovensku.

Generálny partner:

Zbierky Hodiny deťom – 14. ročník a ich výnos 
(01.03.2012 – 31.03.2013):
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Prostredníctvom Čiastka EUR
SMS a pevná linka 140 545,66

zbierky v spolupráci s dobrovoľníkmi na celom Slovensku 53 456,06

Zbierky fi remné dary a mzdové účtarne 19 131,36

aukcia Hodina Fotografi e Deťom 12 750,00

vrátené a nerozdelené granty 8 513,64 

Internet 1 759,33

Bankomaty 2 866,67

Spolu – hrubý výnos 239 022,72

Zdroj: NDS, 31.3.2013

zbierky v spolupráci s dobrovoľníkmi na celom Slovenskuzbierky v spolupráci s dobrovoľníkmi na celom Slovensku



Televízna šou 
Hodiny deťom 

Manažérka projektu: Alžbeta Padyšáková

Tento rok sa po prvý raz projekt Hodina deťom stal súčas-
ťou Televíznej šou Slovensko ADVENT 2012. Umelci tri ho-
diny zabávali všetkých, ktorí šou sledovali priamo v štúdiu 
Slovenskej televízie v Bratislave, odkiaľ RTVS program 
vysielala. Bavili sa aj diváci doma pri televíznych obrazov-
kách. DOSPELÍ SA MENILI NA EŠTE LEPŠÍCH  a do zbierky 
Hodina deťom prispeli formou sms alebo telefonátom so 
známymi osobnosťami. 

Zbierky 
Hodiny deťom
 
Manažérka projektu: Lucia Jakubíková

Hodina deťom umožňuje získavať fi nancie na podporu 
detí a mladých ľudí na Slovensku prostredníctvom rôznych 
typov zbierok. Najvýraznejšia je celoslovenská celonárod-
ná zbierka Uličnica. Podporiť Hodinu deťom sa rozhodli 
aj rôzne organizácie tak, že zorganizovali spontánnu zbi-
erku. Svojich priaznivcov stále má aj jedna z najstarších 
foriem prispievania, ktorou je poukázanie časti mzdy cez 
mzdové učtárne. 
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Celonárodná zbierka 
v uliciach na celom 
Slovensku
Najrozsiahlejšou je celonárodná zbierka v uliciach, ktorá 
vo vybraný deň v roku spája darcov, dobrovoľníkov i ob-
darovaných. Dňa 16. 11. 2012 sa nám podarilo prekonať 
hranicu 3000 zapojených dobrovoľníkov a do našej zbier-
ky sa zapojilo až 3102 mladých ľudí. Zbierka prekonala aj 
ďalšiu hranicu – uskutočnila sa v 106 obciach a mestách 
Slovenska. 

Tisíce štedrých ľudí prispeli celkovou sumou 27 108,62 €. 
Úprimne im za to ďakujeme a veríme, že aj malý farebný 
odznačik nášho maskota Huga, priateľa detí, ktorý dostali 
od dobrovoľníkov, im pripomenie spolupatričnosť a ocho-
tu pomáhať, ktorou v tento piatok žilo celé Slovensko. 

V celonárodnej zbierke Uličnica zbierali:
Ešte raz úprimne ďakujeme všetkým darcom, partnerom a 
dobrovoľníkom za všetko, čím prispeli do zbierky. Tešíme 
sa, že vďaka vám môžeme pomáhať deťom a mladým na 
celom Slovensku.
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Subjekt Vyzbieraná suma
Alžbetka, n.o. 148,97 €

anonymné 168,61 €

ART EST o.z. 211,00 €

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Drieňová, Bratislava 92,93 €

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Revúca 157,45 €

Centrum Rafael, s.r.o. 20,00 €

Centrum voľného času Cvrček, Moldava nad Bodvou 126,94 €

Centrum voľného času Domček, Krupina 88,56 €

Centrum voľného času Junior v Bojniciach 33,42 €

Centrum voľného času Orgovánová, Košice 90,11 €

Centrum voľného času Relax Rimavská Sobota 171,28 €

Centrum voľného času, Šafárikova, Rožňava 431,25 €

Cirkevná spojená škola Vranov n.Topľou 352,01 €

Demeter Jozef 175,25 €

DO Fénix - Mlynky 78,61 €

DOMKA - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava 1 718,38 €

Domka - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Humenné 115,80 €

DOMKA - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice 364,82 €

Domka - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Prešov 24,90 €

Domka - združenie saleziánskej mládeže, Stredisko Zvolen 88,00 €

Domka - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Žilina 96,34 €

Dopravná akadémia Žilina 145,72 €

Evanjelická spojená škola, Prešov 56,74 €

Evanjelické gymnázium, Banská Bystrica 174,06 €



Subjekt Vyzbieraná suma
Expression, O.Z. 150,22 €

Gymnázium Alejová, Košice - Juh 269,12 €

Gymnázium Andreja Vrábla 169,81 €

Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava 105,56 €

Gymnázium M.M.Hodžu, Liptovský Mikuláš 264,30 €

Gymnázium Rajec 275,96 €

Gymnázium Selyeho Komárno 82,71 €

Gymnázium Snina 121,20 €

Gymnázium sv.Františka z Assisi, Žilina 358,60 €

Gymnázium V. Mihálika Sereď 416,33 €

Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok 92,68 €

Chabanová Barbora 100,00 €

Informačné centrum mladých Banská Štiavnica 54,00 €

Klub detskej nádeje 140,47 €

Klub mládežníckych športov, Žilina 86,77 €

Komunitné centrum SPOLU 24,00 €

Koprivňák Michal 10,00 €

Krajči Michaela, Ing. 16,57 €

Laura, združenie mladých, Banská Bystrica 104,64 €

Liptovská šachová škola pri Liptovskom šachovom zväze, Liptovský Mikuláš 190,04 €

Mesto Snina 110,09 €

Mestský úrad Čadca 5,00 €

Miesto v dome, o.z. 71,98 €

Obchodná akadémia Hlohovec 144,84 €

Obchodná akadémia Levice 174,76 €

Obchodná akadémia Modrý Kameň 172,14 €

Obchodná akadémia, Bardejov 214,65 €

Obchodná akadémia, Dudova, Bratislava 439,76 €

Obchodná akadémia, Kapušianska, Michalovce 68,14 €

Obchodná akadémia, Lučenec 162,73 €

Obchodná akadémia, Šurany 232,50 €

OZ Arca 50,01 €

OZ Chyťme sa za ruky 313,88 €

OZ Kruh Banská Štiavnica 112,48 €
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Subjekt Vyzbieraná suma
OZ Kultúra 76,78 €

OZ Nádej 137,28 €

OZ Okáčik 601,76 €

OZ Pegas 120,00 €

OZ Pomocná ruka 576,10 €

OZ Slatinka 110,40 €

OZ Storm; Piaristické gymnázium Nitra; Stredná škola Cintorínska, Nitra 564,21 €

Pedagogická a sociálna akadémia, Trenčín 158,56 €

Piaristická spojená škola F.Hanáka 128,93 €

Privat Banka, Bratislava 226,53 €

Rada mládeže Nitrianskeho kraja, Topoľčany 363,45 €

Relevant, n.o. 41,01 €

SHA ESO Euroškola Michalovce 58,01 €

Slovenská rada rodičovských združení 54,60 €

Slovenský skauting, 12. zbor Scarabeus Žilina 140,68 €

Slovenský skauting, 120.zbor Humenné 30,43 €

Slovenský skauting, 21.zbor Korčín Zvolenská Slatina 214,09 €

Spojená cirkevná škola sv.Františka z Asissi, Malacky 547,83 €

Spojená škola - Obchodná akadémia, Svidník 247,61 €

Spojená škola - stredná odborná škola podnikania, Banská Bystrica 152,40 €

Spojená škola Kremnička, Banská Bystrica 192,66 €

Spojená škola, Kpt. Nálepku, Giraltovce 282,81 €

Stredná odborná škola Andyho Warhola, Medzilaborce 87,83 €

Stredná odborná škola dopravná, Prešov 71,53 €

Stredná odborná škola drevárska Bratislava 26,83 €

Stredná odborná škola Hnúšťa 86,50 €

Stredná odborná škola Humenné 118,79 €

Stredná odborná škola Hviezdoslavova, Rožňava 92,09 €

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Humenné 118,79 €

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťany 106,06 €

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska, Martin 35,44 €

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Žiar nad Hronom 33,62 €

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova, Prešov 512,04 €

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb vidieku Žilina 347,51 €
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Subjekt Vyzbieraná suma
Stredná odborná škola polytechnická, Trnava 237,07 €

Stredná odborná škola, Grešákova, Košice 105,61 €

Stredná odborná škola, Ivánska cesta Bratislava 84,87 €

Stredná odborná škola, Kežmarok 208,45 €

Stredná odborná škola, Košická, Prešov 93,48 €

Stredná odborná škola, Levice 255,30 €

Stredná odborná škola, Vrbové 228,74 €

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 40,03 €

Stredná priemyselná škola stavebná, Hurbanovo 67,88 €

Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina 48,07 €

Stredná umelecká škola Kežmarok 69,23 €

Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Levice 46,80 €

Stredná umelecká škola, Vodárenská, Prešov 25,06 €

Stredná zdravotnícka škola, Levoča 135,42 €

Stredná zdravotnícka škola, Trenčín 236,29 €

Stredná zdravotnícka škola, Trnava 281,72 €

Stredná zdravotnícka škola, Žilina 130,97 €

Súkromná hotelová akadémia, Bratislava - Podunajské Biskupice 85,73 €

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Bratislava 49,50 €

Súkromná stredná odborná škola, Kežmarok 209,45 €

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29 augusta, Poprad 322,65 €

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Bratislava 31,99 €

Súkromná stredná umelecká škola, Nitra 25,00 €

Súkromné gymnázium Gagarinova I. Topoľčany 59,96 €

Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Galanta 177,36 €

Ševčíková Lucia 195,32 €

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava 716,21 €

YMCA Nesvady 210,00 €

Základná škola a Materská škola Cinobaňa 101,71 €

Základná škola a Materská škola Mútne 182,00 €

Základná škola a Materská škola Slatina 38,40 €

Základná škola Bátovce 244,95 €

Základná škola Gašpara Drozda, Chrenovec - Brusno 416,62 €

Základná škola Horná Kráľova 335,35 €
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Subjekt Vyzbieraná suma
Základná škola Janka Matúšku, Matúškovo 147,36 €

Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská, Košice 439,93 €

Základná škola Kátlovce 236,50 €

Základná škola Korňa 150,81 €

Základná škola Kráľovský Chlmec 119,44 €

Základná škola Kremnica 212,50 €

Základná škola Melčice Lieskové 101,60 €

Základná škola Neporadza 85,00 €

Základná škola Odorín 78,16 €

Základná škola Opatovce nad Nitrou 60,00 €

Základná škola Podhoroď 145,35 €

Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Lučenec 210,00 €

Základná škola s materskou školou, Štiavnické Bane 190,24 €

Základná škola s materskou školou, Kľačany 274,24 €

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Plešivec 40,44 €

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Malý Horeš 86,56 €

Základná škola SNP, Horná Ždaňa 30,00 €

Základná škola Sološnica 125,00 €

Základná škola Staničná, Lozorno 321,56 €

Základná škola Trstené pri Hornáde 353,21 €

Základná škola, Hutnícka, Spišská Nová Ves 405,98 €

Základná škola, Nobelovo námestie, Bratislava 110,22 €

Základná škola, Poltár 100,82 €

Základná škola, SNP, Humenné 150,68 €

Základná škola, Školská, Levice 135,58 €

Spolu 27 108,62 €
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Spontánne zbierky 

Počas 14. ročníka Hodiny deťom sa po celom Slovensku 
uskutočnilo až  52 spontánnych zbierok. Ich organizátori 
sa rozhodli spojiť vlastnú akciu so zbierkou, prípadne vy-
mysleli a usporiadali špeciálne zbierkové podujatie. Veľmi 
si vážime ich iniciatívu a ochotu pomáhať. Prostredníc-
tvom týchto podujatí a štedrosti darcov sa vyzbieralo 16 
627,84 €.
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Organizátor Vyzbieraná suma 
(€)

ACIS s.r.o. 250,00 €

anonymný darca 32,00 €

ASTRIU SERVICE BUSINESS COMUNICATIONS s.r.o.  - zamestnanci 319,00 €

Cafe JAZZ Club, INVESCO CHS s.r.o. 450,00 €

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Revúca 15,22 €

Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava 140,20 €

Dlugošová Aneta 1,00 €

Dolník Martin 10,00 €

Dopravný podnik Bratislava 6,63 €

EKOFIN Bratislava 100,00 €

Gata Ladislav 20,00 €

GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. 4 105,52 €

Gymnázium Juraja Hronca, Spojená škola, Bratislava 16,90 €

Horváth Jozef 20,00 €

Hubáčová Stanislava 147,16 €

Chovanec Dávid 10,00 €

Kandra Kamil 1,00 €

Krajňák Jaroslav 1,00 €

Kumpan Martin 15,00 €

Kurthy Róbert 10,00 €

Lepulicová Barbora 8,00 €

Levčíková Katarína 7,00 €

Maťašová Beáta 15,00 €

Mestské kultúrne stredisko Šaľa 157,81 €

Molnár Atila 20,00 €

Motus Matej 14,00 €
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Organizátor Vyzbieraná suma 
(€)

Občianske združenie Pomocná ruka 68,44 €

Obchodné Centrum Galéria Košice 1 320,00 €

Omastová - Lichardová 10,00 €

Orange Slovensko a.s. 7 026,00 €

Pavlík Štefan 20,00 €

Phoenix Corporations s.r.o. 555,00 €

Poláková Eva 20,00 €

Pompa Vladimír 1,00 €

Poradenské centrum Iná možnosť, Košice 88,22 €

Potocký Imrich 20,00 €

Punč pomoci na Staromestských vianočných trhoch v Bratislave 52,00 €

Simoník Tomáš 1,00 €

Srnka Marian 20,00 €

Srnková Gabriela, Mgr. 10,00 €

SUPRA-ELEKTRO, s.r.o. 100,00 €

Svehla Tibor, Mgr. 20,00 €

Školský internát pri Strednej odbornej škole technickej, Vranovská, Bratislava 45,00 €

Špeciálna základná škola Dubnica nad Váhom 135,00 €

Technik Akademik 100,00 €

Základná škola kniežaťa Pribinu 428,11 €

Základná škola s materskou školou, Spišský Hrhov 66,41 €

Základná škola Tekovské Lužany 30,00 €

Základná škola, Kvačany 23,20 €

Základná škola, Levice 66,02 €

Základná škola, Smižany 500,00 €

Zaťko Juraj 10,00 €

Spolu 16 627,84 €



Zabav sa zbierkou 
 
 V polovici 14. ročníka zbierky Hodina deťom sme ako súčasť 
spontánnych zbierok úspešne s našim partnerom, mladým 
tímom stojacim za portálom zones.sk, spustili pilotný ročník 
kampane Zabav sa zbierkou.

Cieľom bolo podporiť fi lantropiu, spoluprácu a kreativitu u 
študentov – motivovať ich, aby sa ako trieda spojili a spo-
ločne vymysleli a zorganizovali vlastnú zbierku pre Hodinu 
deťom. Sedem tried, približne 140 mladých ľudí, sedem 

pedagógov, 3805 „lajkov“ na sociálnej sieti, veľa zábavy a 
stovky vyzbieraných eur na pomoc rovesníkom. Aj o tomto 
bol prvý ročník Zabav sa zbierkou.

Tím dievčat zo Základnej školy z Raslavíc sa okrem dobrého 
pocitu mohol tešiť aj darčeku v podobe zábavnej hodiny, 
ktorú im odučil herec Richard Stanke. Chlapci zo Strednej 
odbornej školy strojníckej za svojich 1919„lajkov“ zas zís-
kali možnosť zúčastniť sa moderovania rannej šou v Rádiu 
Europa2.
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Škola Obec Trieda  Vyzbieraná 
suma 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany 1.B                     24,89 € 

Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica 2.C                     70,54 € 

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica 2.E                      81,29 € 

Škola pre mimoriadne nadané deti a 
Gymnázium

Bratislava Septima B                   199,19 € 

Základná škola Blatné 9.A                      26,10 € 

Základná škola Raslavice 9.B                   437,96 € 

Základná škola s materskou školou Gbely 7.A                        6,13 € 



Individuálne dary  

Možnosťou, ako prispieť na Hodinu deťom, je aj forma in-
dividuálneho darcovstva. Môže ísť o jednorazový dar, ako 
aj pravidelnú mesačnú podporu v ľubovoľnej výške.  V 14. 
ročníku prispeli darcovia do zbierky Hodina deťom celkovou 
sumou 7 878,85 €.

Naše úprimné poďakovanie patrí darcom:

Banáš J.
Bieliková Alžbeta
Bodnár Michal
Bogi Vincent
Brašová Ingrid, Ing.
Cemericka Robert
Copik Jozef
Cunderová Mária
Čiž Blažej, Ing.
Dualský Tibor
Duga Peter
Dugasová Kvetoslava
Ďurica Peter
Fintor Slavomir
Fukas Ján
Fuzak Martin
Fuzáková Denisa
Gonda Pavel
Graus Ladislav
Hargašová Dana, Bc.
Herich Jaroslav
Holba Jan
Holý Tomáš
Horoba František
Horváthová Monika
Hudáková Klaudia
Hudec Ivan
Chodúr Martin
Chovanec Dávid
Jakubíková Lucia
Jurík Tomáš, Ing.
Kakašová Anna
Kala Branislav, Ing.

Kanávor Zoltán Ing.
Karasz František
Karchnak P.
Karlíková Jitka, Ing.
Kližan Jaroslav, Ing.
Kovačič Štefan
Krebs Martin
Krkoška Radovan
Kubinyi Andrea Klára
Kukliš Pavol
Kumpan Martin
Kurthy Róbert
Lepulicová Barbora
Likavec Ján
Lubyová Helena
Lukáč Boris
Mališková Romana
Maník Miroslav, Ing.
Martinčeková Kamila
Mastik Jozef
Matejov Milan, Ing.
Mentova Anetta
Mereš Michal

Mestský úrad Čadca
Mihalik Pavol
Mihlačin Jozef, Ing.
Mikolaj Michal
Minárik Vladimír
Mondlová Elena
Nagyová Sláva
Nahálka Lubomír
Náhly Peter Ing.
Nemeth Tomáš
Novák Jaromír
Obetko Milan
Opatovská Daniela
Oribčák Peter, Mgr.
Oriešková Júlia
Orinčák Peter, Mgr.
Padyšáková Alžbeta
Papranec Norbert
Papso Rudolf
Paracka Miloslav, Ing.
Pašková Amália
Pavlica František
Peller Viktor
Peres Sámuel
Piechovic J.
Ploskuňák Juraj
Pojtek Michal
Polek Martin
Polivčak Dávid
Pulmann Branislav
Rábek Andrej
Roštár Michal
Rudinská Gabriela

Savel Tibor
Sedlakova Klaudia
Semánek Branislav
Slivon Dušan
Stroblová Martina
Svitek Emil
Szadvári Jozef
Štroblová Martina
Tóth Zoltán Gábor
Vaško Michal
Vašš Marcel
Veselovský Pavel Ing.
Vnenk Pavol, Ing.
Vostál Viliam, Ing.
Začková Zuzana, Mgr.
Zaťko Juraj
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Horváthová Monika

Mereš MichalMereš Michal



Zbierky cez mzdové 
učtárne a dary 
právnických osôb 

V rámci 14. ročníka sme opäť oslovovali vedenia a za-
mestnancov firiem, aby prostredníctvom mzdovej učtárne 
venovali Hodine deťom ľubovoľnú čiastku zo svojej mzdy.  
Mzdové učtárne tak priniesli výnos  8 854,62  €. Okrem toho 
venovalo taktiež 16 právnických osôb samostatné dary na 
účet Hodiny deťom a prispelo tak sumou 5 769,46  €.
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Spoločnosť Suma
ACCENTURE s.r.o. 932,88 €

ACCENTURE TECHNOLOGY  s.r.o. 773,22 €

AGROSERVIS - TECHNOLÓGIE s.r.o. 40,00 €

Agroservis - Západ s.r.o. 116,00 €

AGROSERVIS spol. s r.o. 300,00 €

AXESS spol. s r.o. 900,00 €

Belimex a.s. 83,00 €

Colný úrad Bratislava 70,00 €

Dell s.r.o. 3 534,11 €

DM Drogerie Market IČO 31393781 4 266,12 €

INTECH Komárno spol. s r.o. 8,00 €

Ipsos Tambor SR s.r.o. 10,00 €

LUKAN BB, s.r.o., IČO 31622950 75,00 €

MEDIAN SK, s.r.o. 885,00 €

Mestská časť Bratislava - Ružinov 525,4

Mestské lesy s.r.o., IČO 31642365 112,02 €

Mestský úrad Čadca 38,00 €

Nadácia pre deti Slovenska 44,00 €

PESTPAL s.r.o. 36,00 €

Prvá bratislavská pekárenská a.s. 60,00 €

Rolsit Trading s.r.o. 10,00 €

Rolsit Trading Slovakia, spol. s r.o. 80,00 €

SecuriLas, s.r.o. 248,79 €

Sedlačko&Partners s.r.o. 1 000,00 €

Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. 275,00 €

UNIAGRO Zvolenská Slotina s.r.o. 92,00 €

ZŠ s MŠ Novozánocká 129, Nitra 50,00 €

Železnice Slovenskej republiky 59,54 €

Spolu 14 624,08 €



Ďakujeme partnerom 14. ročníka Hodiny deťom 
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Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio FM, Rádio Devín, A SMS, Bánovská televízia, Bardejovská televízia, Carisma TV, Devínskonovoveská televízia, Gemerská 
regionálna televízia, Hlohovská televízia, Ikar, Kežmarská televízia, Levická televízia, L-Rádio, Ľubovnianska televízia, Mesto Malacky, Mestské TV štúdio Rožňava, 
MM partners, Noviny Poprad, Pardon Banská Bystrica, Považskobystrické novinky, Rádio Beta, Rádio Frontinus, Rádio Hit FM, Rádio Kiss, Rádio LUMEN, Rádio 
Prešov, Rádio Sity, RTV Krea, Televízia Prešov, Televízia Východ, Televízia Zemplín, TV Liptov, TV Pezinok, TV Poprad, TV Považie, TV Štrba, Týždenník Pokrok, 
www.24hod.sk, www.mamaaja.sk, www.mamatata.sk, www.matura.sk, www.modarevue.sk, www.pcnews.sk, www.privatne.sk, www.stuzkova.eu, 
Záhorácke rádio

Generálny partner

Hodinu deťom podporili

Generálny mediálny partner

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri

Hlavní fi nanční partneri

03

Partneri

Hlavní partneri



Benefi čná aukcia 
Hodina deťom
 
Manažérka projektu:  Lenka Marešová 
Vyzbieraná suma: 12 700 €

Už jedenásty rok Nadácia pre deti Slovenska realizuje Bene-
fi čnú aukciu Hodina deťom, ktorá spája fi lantropiu s ume-
ním. V bratislavskom hoteli Carlton sa 28. novembra 2012 
uskutočnil 11. ročník tohto podujatia, pod skúseným vede-
ním licitátorskej dvojice, Niny Gažovičovej a Mateja „SAJFU“ 
Cifru.

Tento ročník bol výnimočný aj tým, že sa uskutočnila pod 
záštitou Americkej obchodnej komory a po prvýkrát sa v 
dražbe objavili nielen fotografi e od známych slovenských 
autorov, ale aj iné umelecké diela a grafi ky. Známi sloven-
skí a zahraniční umelci do aukcie venovali spolu 35 diel.  Za 
najvyššiu cenu 2 000 € sa predalo dielo Marko Vrzgula – 
Čučoriedkový sorbet. 

Generálny partner: 

V spolupráci s:
Carlton Hotel Bratislava
Aukčná spoločnosť SOGA

Pod záštitou: 
American Chamber of Commerce in the Slovak Republic

Partneri: 
Maxgallery, Espera, Coca-Cola, Holywood Art, Linwe/KRAFT, 
Prvá Stavebná sporiteľňa, Radisson Blue
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2  percentá deťom   

Získaná suma: 170 174,21 €
Manažérka projektu: Lenka Marešová

Získané 2 % asignovanej dane sú primárne určené na po-
moc deťom a mladým ľuďom prostredníctvom našich najz-
námejších projektov a programov.

Využitie zdrojov z 2 % asignovanej dane získaných v roku 2012
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Program - 2 % použité v roku 2012 Suma Percento
GP DF LEAF 15,25 € 0,01%

Nika Alejníková 2 421,25 € 1,42%

Raz ročne spoločne 3 000,00 € 1,76%

First Lego League 2 436,39 € 1,43%

Novovynárajúce sa potreby detí... 2,78 € 0,00%

Poznaj svoje peniaze 13,95 € 0,01%

Škola rodinných fi nancií 19 264,28 € 11,32%

Eventy HD 5 911,03 € 3,47%

Kampaň deťom 11 583,56 € 6,81%

Mediálna kampaň HD 12 544,37 € 7,37%

Riadenie a správa NDS 22 784,89 € 13,39%

Program - 2 % použité v roku 2013 Suma Percento
Riadenie a správa NDS 5 379,83 € 3,16%

First Lego League 4 265,91 € 2,51%

Kampaň Hodina deťom 15 088,97 € 8,87%

DOMOV IV 15 383,00 € 9,04%

GP Škôlky 33 000,00 € 19,39%

Nielen futbal 7 000,00 € 4,11%

GP Šport do škôl 10 000,00 € 5,88%

Nika Alejníková 78,75 € 0,05%

170 174,21 €

POSTAVTE SA 

NA HLAVU...
...iba tak...

www.2percentadetom.sk

A ZMENTE 
detom zivot

A ZMENTE A ZMENTE 
v

detom zivot
vdetom zivot

v





Východiská pre zostavenie 
účtovnej závierky 

Účtovná závierka bola zostavená za predpo-
kladu nepretržitého trvania nadácie. Nadácia 
uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania 
v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi 
účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú 
založené alebo zriadené za účelom podnikania.

Účtovanie prijatých a poskytnutých 
grantov

V čase prijatia grantu podpísaním zmluvy o da-
rovaní nadácia zaúčtuje grant na ťarchu účtu 
pohľadávok a v prospech fondov organizácie vo 

vlastnom imaní s výnimkou prostriedkov, ktoré 
sa nadácia v zmysle zmluvy o darovaní zaviaza-
la prerozdeliť tretím stranám, pričom tieto pro-
striedky sa zaúčtujú v prospech účtu ostatných 
záväzkov. Pri vzniku nákladovej položky nadácia 
zaúčtuje náklad na ťarchu príslušného náklado-
vého účtu a v prospech účtu záväzkov. Zároveň 
zaúčtuje sumu v rovnakej výške na ťarchu účtu 
fondov a v prospech účtu výnosov.

Kompletná účtovná závierka so správou audíto-
ra je k nahliadnutiu v nadácii.
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Hospodárenie nadácie
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Súvaha – Aktíva 

Súvaha (v celých €) Rok 2012 Rok 2011
MAJETOK   

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 277 024 411 325

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0

Softvér 0 0

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok    0 0

Dlhodobý hmotný majetok 277 024 300 881

Pozemky 5 661 5 661

Stavby 270 491 291 034

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných veci 617 867

Dopravné prostriedky 255 3 319

Dlhodobý fi nančný majetok 0 110 444

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s  
podstatným vplyvom  10 444

Ostatný dlhodobý fi nančný majetok     100 000

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 1 077 114 885 869

Zásoby 0 0

Dlhodobé pohľadávky 0 0

Krátkodobé pohľadávky 52 504 32 597

Pohľadávky z obchodného styku 605 1 607

Ostatné pohľadávky 0 0

Iné pohľadávky 51 899 30 990

Finančné účty 1 024 610 853 272

Pokladnica 1 078 5 892

Bankové účty 651 870 233 456

Krátkodobý fi nančný majetok 371 662 613 924

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 145 101 146 194

Náklady budúcich období 2 184 1 048

Príjmy budúcich období 142 917 145 146

Majetok spolu  1 499 239 1 443 388



Súvaha – Pasíva 

51

Súvaha (v celých €) Rok 2012 Rok 2011
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE   

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 1 065 040 1 018 902

Imanie a peňažné fondy 132 501 138 399

Základné imanie 129 784 129 784

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu 2 717 395

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  8 220

Fondy tvorené zo zisku 1 182 387 1 129 747

Ostatné fondy 1 182 387 1 129 747

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -249 244 -242 746

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -604 -6 498

CUDZIE ZDROJE SPOLU 131 869 129 818

Rezervy 903 784

Krátkodobé rezervy 903 784

Dlhodobé záväzky -9 3 051

Záväzky zo sociálneho fondu -9 -32

Ostatné dlhodobé záväzky  3 083

Krátkodobé záväzky 130 840 125 983

Záväzky z obchodného styku 13 018 14 717

Záväzky voči zamestnancom 3 285 2 636

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdratovnými poisťovňami 748 1 172

Daňové záväzky 1 124 855

Ostatné záväzky 112 665 106 603

Bankové výpomoci a pôžičky 135  

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 302 330 294 668

Výdavky budúcich období 480  

Výnosy budúcich období 301 850 294 668

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu  1 499 239 1 443 388



Výkaz ziskov a strát 2012
Výnosy a náklady NDS v roku 2012 
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Výkaz ziskov a strát (v celých €) Rok 2012 Rok 2011
NÁKLADY   

Spotreba materiálu 16 552 20 952

Spotreba energie 7 550 5 533

Opravy a udržiavanie 5 132 9 118

Cestovné 2 120 6 430

Náklady na reprezentáciu 2 217 2 240

Ostatné služby 264 403 301 408

Mzdové náklady 47 759 46 760

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 9 807 10 805

Zákonné sociálne náklady 1 395 1 590

Daň z motorových vozidiel 88  

Daň z nehnuteľností 196 171

Ostatné dane a poplatky 310 337

Zmluvné pokuty a penále  11

Ostatné pokuty a penále 60 179

Odpísanie pohľadávky  0

Úroky 192 476

Kurzové straty 11 1

Dary 6 0

Iné ostatné náklady 13 058 3 765

Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého  hmotného majetku 23 855 25 728

Náklady na precenenie cenných papierov   

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek  -14 425

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 284 037 332 212

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 1 000

Náklady spolu 679 748 753 291



53

Výkaz ziskov a strát (v celých €) Rok 2012 Rok 2011
VÝNOSY   

Tržby z predaja služieb 6 958 5 601

Úroky 12 334 12 884

Kurzové zisky  16

Iné ostatné výnosy  3 957

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého  hmotného 
majetku 0 0

Výnosy z dlhodobého fi nančného majetku 8 521  

Výnosy z krátkodobého fi nančného majetku  315

Výnosy z precenenia cenných papierov 7 368 2 575

Výnosy z nájmu majetku 8 899 2 532

Prijaté príspevky od organizačných zložiek 0 0

Prijaté príspevky od iných organizácií 484 565 565 835

Prijaté príspevky od fyzických osôb 8 102 14 268

Príspevky z podielu zaplatenej dane 145 464 141 317

Výnosy spolu 682 211 749 300

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM 2 463 -3 991

Daň z príjmov 3 067 2 507

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ -604 -6 498



Výsledok hospodárenia NDS je tvorený 
nasledovnými výnosmi a nákladmi
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(v celých €) Rok 2012 Rok 2011
úroky 12 334 12 884

výnosy z krátkodobého fi nančného majetku  315

výnosy z dlhodobého fi nančného majetku 8 521  

kurzové zisky  16

výnosy z precenenia 7 368 2 575

náklady z precenenia 0 0

kurzové straty -11 -1

daň z príjmov -3 066 -2 507

výnosy z nájmu majetku 8 899 2 532

VH projektov -23 878 -30 695

mimoriadne výnosy  3 956

mimoriadne náklady 13 058 -256

zmluvné pokuty a penále 0 0

odpisy majetku -23 829 -9 745

odpisy dar. maj 0 0

tvorba opravných položiek k pohľadávkam  14 426

tvorba opravných položiek k majetku 0 0

odpis nevymožiteľných pohľadávok 0 0

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA SPOLU -604 -6 499

odmena správcu nadácie za rok 2012 bola 4 812,43odmena správcu nadácie za rok 2012 bola



Základný fond a nadačné imanie

Zmeny v nadačnej listine 
a v zložení orgánov nadácie
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Základný fond nadácia buduje už od roku 1998. 
Účtovná hodnota základného fondu bola k 01. 01. 
2012 868 396 EUR.
V roku 2012 sa prostriedky základného fondu čerpali vo 
výške 0 EUR. Základný fond bol zvýšený z titulu likvidácie 
spoločnosti LOTKA s.r.o. a úhrady pohľadávky voči tejto 
spoločnosti vo výške 2 821 EUR.
Účtovná hodnota základného fondu je k 31. 12. 2012 
871 217 EUR.

Účtovná hodnota nadačného imania bola k 01. 01. 
2012 119 296 EUR.

V roku 2012 sa prostriedky nadačného imania čerpali vo 
výške 0 EUR. 
Účtovná hodnota nadačného imania je k 31. 12. 2012 
119 296 EUR.
Prostriedky základného fondu a nadačného imania sú in-
vestované do:
■ podielových fondov VÚB Asset Management
■ podielových fondov Tatra Asset Management
■ krátkodobých termínovaných vkladov.
O profesionálne spravovanie investícií sa stará Investičný 
výbor nadácie. 

V roku 2012 neboli vykonané zmeny v nadačnej listine a v 
orgánoch nadácie.



Prehľad o činnosti Nadačných fondov spolu 
s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov
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Nadačný fond Myšlienka 
spravovaný Nadáciou pre deti Slovenska

V roku 2012 nadácia v zmysle Zákona č. 34/2007 Z.z. o na-
dáciách spravovala nadačný fond Myšlienka. 
K 1.1.2012 bol zostatok vo fonde 364 EUR. V roku 2012 
bol stav prostriedkov vo fonde navýšený vo výške 
17 000 EUR.  Navýšenie prostriedkov fondu sa uskutoč-
nilo na základe poskytnutých prostriedkov od spoločností:
■ ANASOFT APR, spol. s r.o. vo výške 15 000 EUR
■ Ministerstvo školstva SR vo výške 2 000 EUR
V roku 2012 bolo čerpanie fondu v celkovej výške 
14 648 EUR.  Prostriedky fondu boli použité na realizáciu 
projektu Prvá legová liga - First Lego League. Stav vo fon-
de k 31.12.2012 je 2 716 EUR.

Detský fond LEAF

V roku 2012 nadácia v zmysle Zákona č. 34/2007 Z.z. o na-
dáciách spravovala nadačný fond s názvom Detský fond 
LEAF. 
K 1.1.2012 bol stav vo fonde 30 EUR. V roku 2012 
bol stav prostriedkov vo fonde navýšený vo výške 
8 324 EUR. Navýšenie prostriedkov fondu sa uskutočnilo 
na základe poskytnutých prostriedkov od spoločnosti Leaf 
Slovakia, s.r.o. V roku 2012 bolo čerpanie fondu v celko-
vej výške 8 354 EUR.  
Prostriedky fondu boli použité na:
■ manažment nadačného fondu vo výške 2 030 EUR
■ poskytnuté granty vo výške 6 324 EUR
Stav vo fonde k 31.12.2012 je 00 EUR.

Nadačný fond Samsung

V roku 2012 nadácia v zmysle Zákona č. 34/2007 Z.z. o na-
dáciách spravovala nadačný fond s názvom Nadačný fond 
Samsung. 
Nadačný fond Samsung bol vytvorený v spolupráci so spo-
ločnosťou SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.
K 1.1.2012 bol stav vo fonde 63 442 EUR.V roku 2012 
bol stav prostriedkov vo fonde navýšený vo výške 
65 383 EUR. Navýšenie prostriedkov fondu sa uskutočni-
lo na základe prijatého podielu zaplatenej dane od spo-
ločnosti SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.
V roku 2012 bolo čerpanie fondu v celkovej výške 
61 953 EUR.  Prostriedky fondu boli použité na:
■ realizáciu mediálnej kampane verejnej zbierky Hodina 

deťom vo výške 1 656 EUR
■ na realizáciu projektu DOMOV III vo výške 34 786 EUR
■ na realizáciu projektu Nielen futbal vo výške 7 000 

EUR
■ na realizáciu grantového programu Hodina deťom vo 

výške 20 000 EUR.
Stav vo fonde k 31.12.2012 bol 65 383 EUR



Prehľad darcov s darom presahujúcim 331 €
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Fyzické osoby:
Guľáš Dušan, Ing.
Nadácia Orange
Ribanský Matej, Mgr. 
Chodúr Martin
Štasselová Lucia
Severini Tinka
Kočner Marián
Slocík Ľubomír 
Lančarič Pavol, Ing. 
Bubeník Miroslav
Jurík Tomáš, Ing.
Hubáčová Stanislava
Čiž Blažej, Ing.
Vereš Radomír
Szadvári Jozef

právnické osoby:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Orange Slovensko, a.s.
Provident Financial, s.r.o.
Nadácia Slovenskej sporiteľne
United Way Worldwide
Nadácia Ekopolis
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
ANASOFT APR, spol. s r.o.
Leaf Slovakia s.r.o.
Nadácia Pontis
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
dm drogerie markt, s.r.o.
Dell s.r.o.
tesa tape s.r.o. - organizačná zložka Slovensko
Krajský školský úrad v Bratislave
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Accenture, s.r.o.
Obchodné Centrum Galéria Košice
MEDIAN SK, s.r.o.
IBM Slovensko, spol. s r.o.
Francesca Creation, s.r.o.
GlaxoSmithKlein Slovakia s.r.o.
Sedlačko&Partners s.r.o.
AXESS, spol. s r. o.
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spo-
luprácu
Creative Web, s.r.o.
CSR Europe
Mestská časť Bratislava - Ružinov
KLACSKA s.r.o.
Základná škola, Smižany
INVESCO CHS, s.r.o.
Základná skola kniežaťa Pribinu
SecuriLas, s.r.o.
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... právnickým 
osobám
ACIS s.r.o.
ASTRIU SERVICE BUSINESS COMUNICATIONS 
s.r.o.  
Avion Shopping Park, Bratislava
Barocc Communication Group, s.r.o.
BILLA, s.r.o.
Cafe JAZZ Club, INVESCO CHS s.r.o.
Centrum vedecko-technických informácií, 
Bratislava
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Daphne  Group, s.r.o.
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
DO Fénix
DOMKA - združenie saleziánskej mládeže
Dopravný podnik Bratislava
EKOFIN Bratislava
Europa SC, a.s.
Eurorafting, s.r.o.
Eurovea International Trade Centre, Bratislava
Francesca Creation, s.r.o.
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
IKAR, a.s.
Kursalon Trenčianske Teplice
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Mestské kultúrne stredisko Šaľa
MLYNY, a.s. 
MM PARTNERS SLOVAKIA, spol. s r. o.
MO Plusko
Občianske združenie Pomocná ruka
Obchodné Centrum Atrium Optima, Košice
OC Danubia, Bratislava
OC Galéria, Košice
OC Laugaricio, Trenčín
OC Retro
Orange Slovensko a.s.
Panox, s.r.o.
Panta Rhei, s.r.o.

Phoenix Corporations s.r.o.
Poradenské centrum Iná možnosť, Košice
Rádio Europa2
Slovenský skauting
SUPRA-ELEKTRO, s.r.o.
Technik Akademik
Tesco Stores SR a.s.
Tulip Center Martin
Základná škola J. Urbana, Košice
Základná škola Matky Alexie v Bratislave
Združenie Montana
ZOC MAX Dunajská Streda
ZOC MAX Poprad
ZOC MAX Prešov
ZOC MAX Skalica
ZOC MAX Trnava
ZOC MAX Žilina

... jednotlivcom
Andruskó Imre
Babej Marián
Bačíková Andrea
Balážová Monika
Bálešová Vlasta
Barancová - Paulíková Martina
Barátová Helena
Bariak Michal
Beláková Bereková Miriam
Belišová Mária
Bernáth Tibor
Biskupičová Júlia
Blecharžová Ivana
Bodžárová Erika
Borovská Zuzana
Botorčeová Alžbeta
Botorčeová Alžbeta
Braslavská Tatiana
Brédová Renáta
Búčiová Jarmila
Budaj Peter
Bujanská Beáta
Búryová Lucia
Cerovský Martin
Cingálková Daša
Čechová Mária

Červeň Peter
Čicmancová Beata
Čišková Hedviga
Čurillová Katarína
Daková Judita
Darázsová Dagmar
Dávidková Tatiana 
Demková Ida
Demková Lucka
Demovič Ľuboš
Desiatniková Zuzana
Dolná Veronika
Dolná Veronika
Dovalová Dana
Drtilová Svetlana
Dugovičová Zuzana
Ďurišová Ľubica
Džuganová Kvetoslava
Egriová Anna
Fedorčíková Renáta
Ferancová Janette
Frťalová Jaroslava
Fulierová Jana
Gašpar Igor
Gondeková Jarmila
Gondová Anna
Gunišová Silvia
Haleková Monika
Halgašová Ivana
Hanesová Katarína
Hanuliaková Danica
Havran Pavol
Heldáková Katarína
Heldová Petra
Herczog Gabriela
Hlaváč Jaroslav
Horváthová Lucia
Horváthová Zuzana
Horvátová Viera
Hugáňová Andrea
Chabanová Barbora
Chovanová Lucia
Chvátalová Veronika
Ivan Juraj
Ivan Kordík
Jakubcová Alexandra
jakubičková Ingrid
Jakubík Oliver
Jana Mináriková
Jánošová Tatiana
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Jánošová Tatiana
Jausch Miroslav
Jedináková Nadežda
Jendrálová Kristína
Jurgovianová Anna
Juríková Magdaléna
Kadliečková Janetta
Kalmárová Lívia
Kárová Elena
Kárová Elena
Karovičová Petra
Kicová Viera
Kišová Jana
Kluvancová Marta
Komárová Annamária
Koncošová Monika
Korenko Rastislav
Koreňová Adriena
Koreňová Mária
Kovács Ildikó
Kováčová Silvia
Kožiaková Anna
Kráľová Katarína
Kráľová Denisa
Krippelová Zuzana 
Križo Viktor
Kuchár Ondrej
Kulichová Viera
Labanc Jozef
Labovská Helena
Lachová Michaela
Laudová Miroslava
Lazorová Iveta
Lenarčič Jozef
Lepaková Miroslava
Líšková Katarína
Líšková Marta
Lobotková, Valburga
Ľubomír Kovaľ
Lukáč Milan
Lukáčová Emília
Mačátová Izabela
Maglodská Alžbeta
Macháčková Anna
Macháčková Jana
Maláková Mária
Marcela Hollá
Marcineková Naďa
Marcinova Jana

Margitfalviová Klaudia
Markovič Milan
Maršálková Tatiana
Martinková Elena
Matejová Eva
Mičurová Miroslava
Mihálik Pavol
Mihóková Iveta
Michal Pavel
Michaliaková Katarína
Mikulová Viera
Mockovčiaková Dana
Mokrošová  Ľubica
Moravčíková Denisa
Mudríková Eva
Naňo Peter
Nemčeková Martina
Nigutova Natalia
Ogurčák Miloš
Ondrejkovová Lýdia
Ondrušová Hana
Oravcová Zuzana
Packová Agata
Pažitnajová Mária
Pčolová Emília
Peľaková Jana
Petronela Gáfriková
Petrovicova 
Píšová Alena
Poláčková PhDr.Anna
Pomikalová Eulália
Porhajašová Katarína
Prchalová Erika
Pribula Marek
Pristašová Martina
Prištiaková Ľubica
Pučíková Ivana
Revajová Michaela
Rogožníková Andrea
Rohrbacherová Zuzana
Rozborilová Katarína
Rozporková Jana
Rudnayová Andrea
Rumannová Martina
Rybanská Lucia
Sárkozyová Alžbeta
Schvarc Ľubomír
Slašťanová Mária
Sobek Ľubomír

Soňa Prasličková
Sosková Ľudmila
Srničková Jaroslava
Stanislav Krchnák
Stanke Richard
Stanke Richard
Sudorová Alena
Suchalová Soňa
Šankweilerová Marta
Šimková Bibiána
Škrabanová Monika
Šoltysová Inga
Štasselová Lucia
Štefancová - Gregorová Dáša
Štefková Dana
Šuňavcová Ivana
Švec Aleš
Takáč Igor
Takáčová Miroslava
Takáčová Miroslava
Takáčová Miroslava
Takáčová Daniela
Tatárková Lenka
Tatárová Katarína
Tatárová Katarína
Timočková Michaela
Tóthová Erika
Tóthová Jana
Tóthová Anna
Tóthová Denisa
Tudíková Ľuba
Tužinská Ivica
Tvrdá Zuzana
Uhláriková Estera
Valach Michal
Valentová Andrea
Vallová Andrea
Vargová Zuzana
Vávrová Miroslava
Vereščáková Jana
Voľar Vincent
Vričan Marcel
Waldnerová Petra
Zadžorová Helena
Zacharová Katarína
Zacharová Katarína
Zálešáková Anna
Zemanová Sylvia
Zuzana Asszonyiová
Žišková Mária
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Children of Slovakia Foundation (CSF)

For 17 years the Foundation connects those who 
want to help with those in need of help. The pro-
gram aims are derived from the international 
survey „Newly emerging needs of children in Slo-
vakia“ published in 2010 and we still keep focus 
on them. Among the threats and needs belong:

ENDOWEMENT FUNDS administered 
by the Children of Slovakia Foundation

Nadačny fond MyšLienka 
(MysLienka Endowment Fund)

Detský fond Leaf 
(Leaf Children‘s Endowment Fund)

Nadačný fond Samsung 
(Samsung Endowment Fund)

■ Parents‘ engage very loosely in the upbringing 
of their children.

■ Increase in aggressiveness.
■ The possibility of negative impact through 

communication technologies and media.
■ Ineff ective methods of education in schools.
■ Possibilities and problems connected to the 

spending of leisure time.
■ Pressure on performance and success of chil-

dren.

Moreover, in 2012 we were seeking for new forms 
how to fulfi ll our vision – the best investment of 
adults is the investment to happy childhood of 
children – and therefore searching for new part-
ners as well.
Our aim is to be a leader and fi rst choice for the 
partnership for those, who want to make chil-
dren’s childhood in Slovakia better. 
We want to connect everybody, who cares about 
children, because only together we can enforce 
what children really need. 



Projects and Grants
The Children of Slovakia Foundation is one of the few 
NGOs in Slovakia that has been dedicated to support 
projects with a preventive impact. We are convinced 
that the prevention of problems is more eff ective 
than solving them after they occur. Long term support 
enable us to build up stable partnerships as well as 
developing, testing and implementing innovative 
solutions. Therefore the projects we run and support are 
focused also on this important part.

Children‘s Hour Grant program
www.hodinadetom.sk
The Children‘s Hour Grant program is from the beginning of 
2000 the largest grant program of the Children of Slovakia 
Foundation. Thanks to the annual money collection the 
Foundation can continue to address those questions that are the 
most urgent ones. The grant program has been contributing to 
the professionalization and stabilization of organizations that 
work with children and youth, encouraging cooperation with 
interfacing organizations from various sectors with the goal of 
helping children and youth, drawing attention to the problems 
which they face in Slovakia. The CSF also acknowledges those 
persons that are crucial for the development of these children.

Once a Year Together Grant program
The grant program Once a Year Together is aimed to support 
the children under the age of 18 suff ering from a specifi c 
chronic illness (in e.g. oncologic illness, cystic fi bro-sis, muscular 
dystrophy, hemophilia), that live in Slovakia. Due to the specifi c 
nature of the chronic illness these children lack the opportunity to 
meet together. The treatment of this illness cannot be systematic 

HOME III - The Most Important Place on Earth
It has been 5 years since we established the project HOME - 
The Most Important Place on Earth. The project supports the 
community model of young people that are leaving orphanages 
and systematically supports specifi c individuals in seeking 
accommodation, education (seminars of social and personal 
competences, educational program for fi nancial literacy), tutor 
support (terrain social worker), support in the orientation on the 
labor market as well as „networking“ of the crucial partners.

Samsung KAMA (Not Only Football) 2
The goal of the project is to develop the healthy potential of 
youth in Slovakia. The partner for implementation is football 
club LP Domino. Within the framework of this project 500 boys 
and young men train 3 - 4 times a week. Weekly meetings are 
organized by volunteers; it serves to build up the team and 
personal growth. The fi nal football match is the awaited climax 
of the season.

Grant Program Childrens‘fund Leaf III
The project has existed since 2007. It supports projects from 
the Slovak region Levice, and encourages cooperation within 
the community there. It is focused especially on the fi eld of the 
health and healthy lifestyle, education and free time. The project 
this year focused on the prevention of the aggressive behaviour 
and violence and its importance appreciated not only teachers 
from the schools in Levice, but city hall representants and 
organizations, and school directors as well.  
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Education
For 17 years we have been successful in establishing 
and maintaining long term partnerships with NGOs, 
state bodies, and businesses which respond to the 
newly emerging needs of children. Our goal in the 
educational sector is aimed to extend the use of 
innovative and tested methods of pedagogy not only in 
the formal sector- schools and expert state institutions. 
It also enters into other program fi elds that aff ect 
children - families, informal leisure time centers, and 
other groups. The traditional methods of education 
and trainings have been found no longer eff ective 
due to the newly emerging needs that children face, 
and which have been pointed out by the CSF in the 
internationally published survey „Newly emerging 
needs of children“, published in 2010.

Get to Know Your Money
www.poznaj.sk
The fi rst e-learning program of fi nancial education in Slovakia, 
which addresses the development of the fi nancial intelligence 
and literacy, managed to acquire a new strategic partner in 2011 
- The Foundation of Slovenska sporitel‘na. Program’s primary aim 
was to educate high school students, but now 
it continues to develop needs of children 
within elementary schools as well. It is also 
becoming a leading project in the specifi c 
fi eld of fi nancial education within Slovakia.

New Media Education and Protection 
from in inappropriate content
The Survey of Newly Emerging Needs of 
Children in Slovakia points out the risks 
children face when working with 
informational-communication 
technologies as well as the 
impact the media have on their 
development. It describes various 
situations in which today‘s children 
fi nd themselves - younger and younger 
children are starting to use the computer, 
babies playing with cell phones, young person 
closes the doors of his room only to accept food 
from „the outside world“, group violence, cyber 

bullying, recording violence on cell phones and posting them 
online, children in commercials, and commercials aimed at the 
youngest children, children’s virtual friendships, new identities 
and many more.

We are focused on the preventive work and educate teachers, 
parents, social workers and university students on media literacy 
with a cooperation of Susan Kovalik Association – Education of 
the 21. century. 

School of Family Finances
www.skolarodinnychfi nancii.sk
The School of Family Finances is the fi rst community project of 
fi nancial education. Its goal is to improve the quality of fi nancial 
literacy in communities. Financial education is an eff ective 
preventive tool against economic and social problems. The 
program off ers permanent and up-to-date education by a lector, 
which assists the attendants in comprehending the information 
about the fi nancial market, rational fi nancial management, 
and creation of the family budget with the minimal risks of bad 
decisions.

FIRST LEGO League 
www.fl l.sk

FIRST LEGO League is the largest international 
robotic competition for elementary and 

secondary schools. Its goal is to motivate 
group of children lead by an adult to create 
a team capable to build LEGO robots 
which would fulfi ll small missions on the 
tournaments. The missions are linked to 
the main topic of the competition that 
is announced every year by the central 

coordinator. Besides that the team 
has to develop a research project 

that is consulted with experts 
from the related fi eld. In 2012 
the semi-fi nal tournament for 

Visegrad countries and Bulgaria 
took place in Slovakia.
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BUS II - Next Way with the BUS -Building, 
Understanding and Skills
Project BUS II - Next Way with the BUS - Building, Understanding 
and Skills helps poor people and children from orphanages. Many 
times they are excluded from society due to the poverty. The 
project helps them to integrate into society through explaining 
the causes of their current situation followed by a set of practical 
tools that can be used to get out of it in e.g. the development 
of fi nancial literacy, strengthening of personal competences. In 
2012 the training was enriched through the social competences 
seminar, which brings an innovation to the standard 

Vita Fit 
The project teaches children how to be more responsible for their 
health, to improve their quality of living and ability to make decision 
in favor of the healthy lifestyle. At the same time the project spread 
the information about an importance of the healthy food and 
increases the interest of their parents to eat in healthier way. It 
trains animators how to explain importance of healthy food and its 
infl uence on children and they communicate these ideas on special 
playgrounds for children within TESCO stores.

Think Big 
www.o2thinkbig.sk
How to cross the boarders
Thing big is an opportunity for young people to participate on 
the activities in the environment they live in, to spend their time 
in an useful way and to change the environment, where they 
meet with each other - the sport areas, community centers, 
etc. Children of Slovakia Foundation in this project prepare and 
realize educational trainings for young participants. 

The educational program aims to develop their life skills and 
help them to create a network of cooperating organizations 
from NGOs, schools, psychological clinics, educational centers, 
organizations of specifi c interest and encourages them to 
continue in cooperation even after the termination of the project 
on their own activities.

Philanthropy
Children‘s Hour

One of the fundamental activities of Children of Slovakia 
Foundation is its fundraising activity. Raising the 
fi nancial resources through Children’s Hour collection we 
support a long term granting program focused on life 
quality of children and youth within Slovakia. 
At the same time we try to develop fellowship and 
integrity of expert and general public towards the 
vulnerability of children. By carrying out the fundraising 
activities, CSF develops a philanthropic trend in society. 
The Children‘s Hour continues to be the most intense and 
long term fundraising activity in Slovakia.

Children‘s Hour TV show
www.hodinadetom.sk
The Children‘s Hour is a yearlong fi nancial collection that 
concentrates and divides resources for prevention and 
intervention to help children and youth in Slovakia. It manages 
to establish and stabilize numerous high quality projects which 
systematically support individuals or groups in helping children 
and youth in Slovakia.
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Joining philanthropy with TV entertainment is a concept upon 
which the Children of Slovakia Foundation built three hours 
TV show that is being annually broadcasted live around 6th 
December . The most famous celebrities from Slovak and Czech 
media, culture and social life brought many beautiful and touching 
moments. Those who are in need of help can for a moment catch a 
glimpse of the world of those that off er help. The participants and 
the callers have created a solid chain of solidarity and respect to 
help children. Creation of short documentary footage by Slovak’s 
best directors enables CSF to inform public on how their resources 
are being used in various projects. The Children‘s Hour continues 
to raise its trustworthiness also thanks to the participation of 
numerous celebrities without any requirements for salary.

Children’s Hour Benefi t 
Auction of Art works
Children’s Hour Benefi t Auction of Art works had auctioned 
photographs from renowned Slovak and foreign photographers 
and for fi rst time in 2012 art works as well.

The extraordinary initiative of the artists to donate their 
masterpieces makes the auction an amazing event during 
November, the Month of Photography in Slovakia. There were 
auctioned 35 photographs and art works and for fi rst time the 
Auction was organized under the auspices of American Chamber 
of Commerce in the Slovak Republic. 

2 percent for Children
The Children of Slovakia Foundation organizes a campaign with 
a goal to collect fi nances from private and legal persons‘ income 
taxes. The collected 2 % from tax income are assigned primarily to 
help children and youth without parents, with handicaps, or come 
from a socially poor background which we support in our projects.

Collections of Children‘S 
Hour - national money 
collection
On the 6th year of the national street collection, 16th November 
2012, we have registered a total number of 3102 volunteers 
within 106 cities and towns in Slovakia. The volunteers collect 
all the money to the special yellow paper boxes and gave the 
donators a yellow badge in return with the clown Hugo, mascot 
of Children‘s Hour. They collected this year fi nancial contributions 
in amount of 27 108, 62 €.
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