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Deti sú to najvzácnejšie v našom živote. PricháDzajú na tento svet ako  
nePoPísané hárky PaPiera, sú tými najzraniteľnejšími meDzi nami. Ukrýva sa  
v nich však obrovský Potenciál, formUjúci bUDúcnosť sPoločnosti.

my v nadácii pre deti slovenska sa snažíme vytvárať na slovensku také podmienky, aby mohli deti  
vyrásť v jedinečnú a sebaistú osobnosť, ktorá vie, čo ju baví a zároveň pozná svoje možnosti. usilujeme 
sa, aby dozreli v kriticky mysliacich dospelých, prinášajúcich jedinečné riešenia. snažíme sa podnecovať 
iniciatívy, ktoré robia deti a mladých ľudí vnímavejších k druhým a aktívnejších vo veciach verejných.

spolupráca dôležitých aktérov spoločnosti so zapojením detí a mladých ľudí je jediným nástrojom na 
dosiahnutie našich cieľov. občianska spoločnosť musí byť prirodzenou súčasťou tohto snaženia a  
partnerom tých, ktorí rozhodujú. Bez neziskových organizácií by mnohé systémové inovácie na sloven-
sku neboli. Bez nich by nejedno dieťa ostalo samé napospas nepriaznivému osudu. neraz suplujú úlohu 
verejnej správy, no čoraz častejšie sú jej partnerom pri poskytovaní verejných služieb, či pri systémo-
vých zlepšeniach starostlivosti o deti a mladých. robíme všetko preto, aby organizácie, ktoré pracujú s 
deťmi a mladými, mohli pôsobiť dlhodobo a systematicky. prinášame finančné nástroje na podporu ich 
aktivít, ale pomáhame im aj zmenou prostredia, či postojov verejnosti. v roku 2014 sme podporili 148  
organizácií a spojili mnohých ďalších, ktorí konajú dobro pre deti a mladých na slovensku.

eea granty a nórske granty, ktorými sme aj v roku 2014 podporili projekty na rozvoj aktívneho občianstva 
detí i projekty pre začleňovanie zraniteľných skupín detí do spoločnosti, sú príkladom nástrojov, ktoré 
dokážu zanechať hlbokú pozitívnu stopu na slovensku. Konferencia Škola pre 21. storočie na podporu 
učiteľov, kampaň „spoznaj svoje dieťa“, projekt Komunity priateľské deťom podporujúci samosprávy, či 
týždeň o právach detí – počúvajme deti, sú len niektoré z dôležitých aktivít, ktoré sme realizovali počas 
roka 2014 so zámerom zmeniť slovensko na lepšie miesto pre život detí a mladých ľudí.

nie sú to aktivity s okamžitým výsledkom, ktorý sa dá odfotografovať a vystavovať. je to podpora  
pomalej, ale trvalo udržateľnej zmeny v nás dospelých, v deťoch i v celej spoločnosti. je to tá najlepšia  
investícia spoločnosti do svojej budúcnosti.

Úprimne si vážime všetkých našich partnerov, ktorí nám v tomto 
úsilí pomáhajú a podporujú nás akýmkoľvek spôsobom.

Ďakujeme vám z celého srdca

Dana rušinová 
správkyňa Nadácie pre deti Slovenska

máj 2015
Dana rušinová

správkyňa nadácie pre deti slovenska

„Najvačší 
potenciál 
pre rozvoj 
spoločnosti 
je v deťoch.“
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deti sú naša budúcnosť a na pravdivosti tejto vety, hoci znie ako klišé, sa roky nič 
nezmenilo. jej význam si v dnešnej dobe uvedomujeme v nadácii pre deti slovenska 
ešte viac.  okolo nás vládne nepokoj, budúcnosť je ťažko predvídateľná, veci menia 
svoju podstatu v krátkom čase,  inakosť je nepriateľom, dobre formulované a masív-
ne prezentované klamstvá získavajú masovú podporu a začínajú ovplyvňovať chod 
našej krajiny.  mnohé rodiny sa ocitajú v kríze, na čo doplácajú predovšetkým deti, 
rodičia strácajú schopnosť viesť svoje deti  do samostatného života, učitelia nena-
chádzajú taký spôsob učenia dnešných žiakov, ktorý by ich presvedčil, že vzdelanie 
je dôležité a môže byť aj zábavou. 

naša spoločnosť dnes najviac potrebuje dostať do svojej pozornosti deti a mladých 
ľudí.  to, čo oni najviac potrebujú, aby zvládli dnešnú dobu, a aby nám do bu-
dúcnosti zabezpečili to, že sa nezopakuje v krátkom čase, alebo aspoň nie v takej  
intenzite, je zmena prístupu nás dospelých k nim.  ide o  investíciu do rozvoja osob-
nosti dieťaťa, aby z neho mohla vyrásť  sebaistá osobnosť, vedomá si toho, v čom je 
dobrá i v čom sú jej slabiny, osobnosť, ktorá dokáže kriticky vyhodnotiť informácie, 
ktorá nevníma rôznorodosť situácií, ale i ľudí okolo seba ako ohrozenie, ale ako 
obohatenie. osobnosť, ktorá vie, čo chce, ale zároveň vníma aj to, čo potrebuje jej 
okolie a je ochotná pomôcť, či prispieť k jeho rozvoju. nečaká na povely, ale sama 
prichádza s potrebnými vecami, ktoré v spolupráci s inými vnáša do života. 

slovensko  však ešte len začína objavovať dôležitosť investovania do rozvoja  
takýchto  tzv. „mäkkých“ zručností detí a mladých ľudí, ale aj dospelých.  my v nadá-
cii to vieme už 20 rokov.  všetky naše programy – grantové, vzdelávacie, zbierkové 
či advokačné, majú svoju prioritu v podpore  kvalitnej práce, či budovania partner-
ského vzťahu dospelých s deťmi a mladými ľuďmi.  

v dnešnej dobe je to predovšetkým na nás, organizáciách občianskej spoločnosti, 
aby sme túto dôležitú oblasť rozvoja spoločnosti dlhodobo rozvíjali a udržateľne 
podporovali.  vážime si preto každú priazeň a podporu, ktorú nám preukazujete. 

Ďakujeme

matej ribanský 
predseda Správnej rady  

Nadácie pre  deti Slovenska
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Kto sme
 
sme ľudia, ktorí sa 19 rokov snažia meniť slovensko na lepšiu krajinu 
pre život detí a mladých ľudí. naším poslaním je pomáhať a podpo-
rovať deti, ktoré sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách. spolu 
s partnermi im poskytujeme pomoc, podporujeme ich mnohostranný 
rozvoj, posilňujeme participáciu detí na rozhodovaní a rešpektujeme 
ich ako rovnocenných partnerov. chceme byť mostom medzi tými, 
ktorí chcú pomôcť a tými, ktorí pomoc potrebujú. spolupracujeme    
s ľuďmi a organizáciami, ktorí sú ochotní investovať do rozvoja detí  
a veria v ich silu a potenciál. podporujeme organizácie, ktoré dlhodo-
bo a systematicky pracujú s deťmi a mladými ľuďmi, ale realizujeme 
aj vlastné inovatívne projekty. chceme, aby sa deti cítili dobre doma,  
v škole aj v komunite, kde žijú a vyrastajú. chceme, aby mohli vyrásť 
v sebaisté a jedinečné dospelé osobnosti, ktoré dokážu viesť napĺňa-
júci osobný a profesionálny život a byť prínosom aj pre svoje okolie. 
naším cieľom je podporovať trvalé a pozitívne zmeny v živote detí  
a mladých ľudí na slovensku.

naŠa vízia
 
„Každé dieťa musí mať človeka, ktorý ho miluje, pocit istoty, zázemie 
rodiny a priateľov, možnosť sebapoznania a budovania sebaistoty, 
pozitívny vzor, príležitosť rozvíjať svoje schopnosti...“
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ľudia v nadácii pre deti slovenska v roku 2014
Tím Nadácie pre deti Slovenska

Martina Slušná
pr manažérka 

(do septembra 2014)

Peter Bernáth
web správca a grafik

Andrea Geregová
koordinátorka projektov 
vzdelávacieho centra

Lucia Jakubíková
programová manažérka 

Hodiny deťom

Dana Rušinová
správkyňa nadácie

Rasťo Očenáš
projektový manažér 

vzdelávacieho centra

Jaroslav Krafka
manažér tv šou 
Hodina deťom

Petronela Uskobová
účtovníčka 

Jana Dravecká
finančná manažérka 

Alena Matušková
projektová manažérka
vzdelávacieho centra

Daniel Podhradský
programový manažér pre 

program aktívne občianstvo 
a inklúzia, oblasť deti 

a mládež, eea grants & 
norway grants

Michal Jakubčo
pr manažér

(od septembra 2014)

Aneta Chlebničanová
programová manažérka 
vzdelávacieho centra

Karin Vaňatková
programová manažérka 
pre grantové programy

Matej Višňovec
manažér zbierok
Hodiny deťom

Správna rada Nadácie pre deti Slovenska

Emília Vášáryová  

ambaSádormi 
Hodiny deťom boli do roku 2014

Ladislav Chudík

dozorná rada

Pavol Kárász

Regina Ovesny-Straka
poisťovňa Kooperativa, a.s.

vienna insurance group

Tomáš Kamenec 
dedáK & partners

Peter Guráň
výbor osn pre 
práva dieťaťa

Martin Kultan
dovera, zdravotná poisťovňa

Lubomír Slocík

Matej Ribanský
predseda správnej rady

nadácie pre deti slovenska

Anton Ondrej
samsung electronics 

slovakia

Ján Užík

Helena Krajčiová Tomáš Maštalír

ambaSádormi 
Hodiny deťom sa stali v decembri 2014

Veronika Masárová
office manažérka

Peter Lenčo
advokácia

Tatiana Piovarčiová
expertka vzdelávacieho 

centra

Lívia Domonkos
fundraising
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v rámci 6. ročníka grantového pro- 
gramu Škola rodinných financií 
sme podporili 21 projektov v sume        
22 541,00 €

Kampaň Hodiny deťom „veľké sny 
potrebujú malú pomoc“ sa stala 
kampaňou mesiaca

január

Hostili sme iii. Benefičný ples Ho-
diny deťom, ktorý sa konal v tren-
čianskych tepliciach s výťažkom     
3 045 €

pripojili sme sa k medzinárodnému 
dňu bezpečnejšieho internetu, do 
ktorého sa zapojilo 40 škôl

mladí basketbalisti klubu junior        
z levíc hrali s podporou detského 
fondu cloetta

spúšťame nový projekt progra-
mu „Komunity priateľské deťom“ a 
upriamujeme ešte väčšiu pozornosť 
na nereflektované potreby detí a 
mládeže v samosprávach

správna rada diskutovala o inová- 
ciách programu Hodina deťom

FeBruár

ro
K 

20
14

Hugo opäť oslávil meniny

vitafit kútiky ste mohli nájsť v hyper-
marketoch tesco extra, kde sa deti 
učili o zdravej výžive hravou formou

v považskej Bystrici a zvolene pre-
behli 2 workshopy na tému „novo- 
vynárajúce sa potreby detí a mláde- 
že“ a ako ich zmapovať  v komuni-
tách pre predstaviteľov samospráv

za nami je 15. ročník verejnej zbier-
ky „Hodina deťom“. niesla sa v du- 
chu motta „veľké sny  potrebujú 
malú pomoc“ a celkový výnos do-
siahol sumu 191 957,86 €

apríl

04
sme zanietení pre moderné škol-
stvo, preto sme spojili sily a zorga-
nizovali konferenciu “Škola pre 21. 
storočie“, ktorú poctila návštevou 
aj susan Kovalik z usa, autorka 
programu „vysoko efektívne učenie“

na Konferencii Školy - centrá roz-
voja regiónov, ktorú v trnave zor-
ganizovala spoločnosť samsung, 
sme vystúpili s príspevkom o úlohe 
predprimárneho a primárneho vzde-
lávania z pohľadu najlepšieho záuj-
mu dieťaťa

v trnave sme školili koordinátorov 
Komunity priateľskej deťom

diskutovali sme o odbornom vzde-
lávaní v rámci workshopu americkej 
obchodnej komory 

Grantový program dôvera podporil 
7 individuálnych žiadostí a 9 projek-
tov v sume 14 000 € zameraných 
na zlepšovanie podmienok v oblasti 
zdravia a zdravého života

v rámci 1. ročníka grantového pro-
gramu Komunity priateľské deťom 
sme podporili 24 projektov v sume 
7 200 €

z grantového programu poznaj svo-
je peniaze sme podporili 5 projektov 
v sume 1 050 € zameraných na roz-
voj sociálno-finančnej gramotnosti 
na stredných školách

máj

Hodina deťom podporila 38 projek-
tov v sume 153 566,29 €

vzdelávaním nových lektorov vo 
zvolene odštartoval už 6. ročník 
projektu Škola rodinných financií

Kampaňou k mdd „spoznaj svoje 
dieťa“ sme upozorňovali na jedineč-
nosť každého dieťaťa, ale zároveň aj 
na jeho potreby a dôležitosť rozvíja-
nia životných zručností

v rámci projektu poznaj svoje penia-
ze prebehla Študentská konferen-
cia, na ktorej žiaci a študenti prezen-
tovali svoje vedomosti z finančného 
sveta

slávnostne sme otvorili skate-park 
v nových zámkoch, postavený aj s 
podporou Hodiny deťom 

plánovali sme novú stratégiu na roky 
2015-17

správna rada schvaľovala výsledky 
nadácie za rok 2013 a priebežný 
stav plnenia plánu a rozpočtu za rok 
2014

jÚn

06
zorganizovali sme workshop „Ko- 
munity priateľské deťom“ s cieľom 
naučiť sa mapovať reálne potreby 
detí
 
takmer 2000 detí z 29 miest na 
slovensku získalo počas Global 
money Week vedomosti a praktic-
ké skúsenosti s tým, ako sa orien-
tovať vo svete peňazí

v rámci ii. výzvy eea Grantov a 
nórskych grantov programu pre 
mimovládne organizácie sme pod-
porili 17 projektov v celkovej hod-
note 481 551 €

ako člen Koalície pre deti sloven-
sko sme sa podieľali na príprave 
celoštátnej stratégie ochrany a 
podpory ľudských práv v sloven-
skej republike za oblasť práv dieťaťa

marec

03 050201
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2. augusta sa uskutočnil charity 
Golf cup vo veľkej lomnici, ktorý 
už po štvrtý raz podporil Hodinu 
deťom sumou 9 708 €

55 detí s hemofíliou prežilo krás-
ne dni na tábore v trenčianskych 
tepliciach. tábor bol podporený 
z programu raz ročne spoločne  
s podporou spoločnosti tesa tape, 
s.r.o. 

pripravovali sme okrúhle stoly o 
vytváraní deťom a mladým ľuďom 
priateľských komunít

auGust

08
zaslali sme pripomienky a podne-
ty k návrhu novelizácie zákonov  
v oblasti regionálneho školstva, kde 
sme zdôraznili, že prioritou vzde-
lávacieho systému musí byť dieťa 
- žiak 

zúčastnili sme sa na medzinárod-
nom pracovnom stretnutí k téme 
ochrany práv detí v aktivitách mi-
movládnych organizácií s podporou 
eea grantov a nórskych grantov a 
európskych štrukturálnych fondov, 
organizovaného inštitútom Human 
rights monitoring institute vo vil-
niuse

jÚl

07
Škola rodinných financií sa rozrást-
la o nových lektorov, ktorí obhájili 
záverečné práce a ukončili inten-
zívny 56 hodinový kurz. ŠrF učí 
hospodáriť napríklad aj s rodinným 
rozpočtom ľudí zo sociálne slabých 
skupín na celom slovensku

dana rušinová diskutovala s euro-
poslancami v Bruseli o právach detí 
na pozvanie eurochildu 

v grantovom programe srdce plné 
zdravia sme podporili 3 projekty 
sumou 9460 €, vďaka čomu mohli 
poradcovia výživy viesť deti k zdra-
vému životnému štýlu

spustili sme  jedinečný e-learningo-
vý program na výučbu sociálno-fi-
nančného vzdelávania v rámci pro-
jektu poznaj svoje peniaze

septemBer

09
ro

K 
20

14

roadshow srdce plné zdravia pre-
svišťala slovenskom a 500 detí sa 
dozvedelo ako správnym životným 
štýlom predchádzať ochoreniam 
srdca

Hľadali sme nových ambasádorov 
Hodiny deťom. stali sa nimi herci 
Helena Krajčiová a tomáš maštalír

ako člen Koalície pre deti sme sa 
podieľali na príprave zákona o det-
skom komisárovi

oKtóBer

48 učiteľov ukončilo 1. cyklus  pi-
lotného projektu inovatívneho vzde-
lávania učiteľov mŠ, zŠ, sŠ  trnav-
ského a nitrianskeho kraja „učíme 
s radosťou“ s podporou nadačné-
ho fondu samsung

pred komunálnymi voľbami sme 
pripravili kampaň, ktorej cieľom 
bolo dať priestor deťom a mladým 
ľuďom, aby vyjadrili svoje názory na 
fungovanie samosprávy

v rámci kampane počúvajme deti, 
organizovanej pri príležitosti 25. 
výročia podpísania dohovoru o 
právach dieťaťa, prijal prezident 
andrej Kiska zástupcov Koalície 
pre deti, ktorej členom a iniciáto-
rom je nadácia pre deti sloven-
ska. diskutovalo sa o problémoch  
v oblasti presadzovania, ochrany a 
napĺňania práv detí a mladých ľudí 
na slovensku

dominik drdul, reprezentant mla-
dých európanov s postihnutím a 
náš grantista, vystúpil v európskom 
parlamente s prejavom o právach 
detí so zdravotným znevýhodnením

28. 11. prebehla tradičná zbierka  
v uliciach „Hodina deťom“

v rámci projektu Komunity priateľ-
ské deťom sme sa zúčastnili na štu-
dijnej ceste vo Švajčiarsku

novemBer

v rámci kampane počúvajme deti 
sme v nr sr zorganizovali diskusiu 
expertov z mimovládnych organizá-
cií s členmi výboru pre vzdelávanie, 
vedu, mládež a šport o stave vzde-
lávania  na slovensku 

staronovou členkou správnej rady 
sa stala regina ovesny-straka, 
generálna riaditeľka poisťovne Ko-
operativa

v rámci grantového programu  
dôvera sme podporili 6 individuál-
nych žiadostí a 9 projektov v sume 
14 000 €, zameraných na zlepšo-
vanie podmienok v oblasti zdravia a 
zdravého života

v rámci 6. ročníka grantového 
programu detského fondu cloetta 
sme podporili 8 projektov z okresu 
levice sumou 10 000 €, ktoré zlep-
šili možnosti trávenia voľného času 
detí a mladých ľudí

zorganizovali sme sériu diskusií o 
indikátoroch kvality práce s deťmi  
a mládežou v oblasti voľného času 
a neformálneho vzdelávania. disku-
sie prebehli v Banskej Bystrici, tren-
číne a ružomberku

Kalendárny rok sme ukončili našou 
legendárnou tv šou „Hodina de-
ťom“

decemBer
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podporujeme rodinu, ŠKolu a Komunitu, FinančnÚ a sociálnu Gramotnosť, pomáHame pri 
znevýHodnení a v Kríze. prostredníctvom naŠicH GrantovýcH proGramov pomáHame deťom 
presadiť sa v živote a žiť plnoHodnotne. podporujeme mimovládne orGanizácie, ŠKoly, 
centrá voľnéHo času, nemocnice a ĎalŠie verejné i neverejné orGanizácie a jednotlivcov. 

veľmi si vážime podporu našich partnerov, vďaka ktorým môžeme finančne podporiť stovky výnimočných nápadov, myšlienok 
a činov na celom slovensku. vďaka týmto projektom sa slovensko mení na lepšie miesto pre život detí a mladých ľudí.

Grantový proGram Hodina deťom 15. ročníK
Hodina deťom finančne podporuje kvalitné a inovatívne projekty organizácií, ktoré dlhodobo a systematicky pracujú s deťmi a 
mladými ľuďmi do 30 rokov, s deťmi so špecifickými potrebami a s deťmi v krízovej situácii. Hodina deťom podporuje aj projekty 
napomáhajúce dospelým, ktorí sú pre život detí dôležití, v ich zmene prístupu k deťom a mladým ľuďom.

cieľ
• rozvíjať jedinečnú osobnosť každého dieťaťa, najmä vedomie vlastnej hodnoty a dôstojnosti
• dosiahnuť, aby deti so špecifickými potrebami boli rešpektované a ich potreby napĺňané
• rozvíjať zručnosť detí kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby
• rozvíjať efektívne spôsoby spolupráce detí, rodičov, učiteľov a ďalších profesionálov
• podporovať poskytovanie okamžitej pomoci deťom v krízových situáciách, resp. predchádzať ich vzniku

v hodnotiacom procese sa nadácia pre deti slovenska riadi princípmi - kvalita, profesionalita, spolupráca, etika a regionálna 
solidarita.

expertná komisia, ktorá posudzovala projekty v roku 2014 pracovala v tomto zložení: 
Barbora Kuchárová, marián Horanič, andrea tóthová, zuzana Bernáthová, ruth michalíková, mária Kozlíková, zuzana 
milatová, peter Kulifaj, martina jadroňová, radoslav Kačur, antónia matušková, martina  Gymerská, dagmar Filadelfiová, 
marcela strhárska, danka lovašová, marta paligová, mária spišáková, magdaléna Hugecová a odborný tím nadácie  
pre deti slovenska.

výnos 15. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom (1.4. 2013 – 31.3. 2014):191 957,86 €. 
čistý výnos zo zbierky bol prerozdelený medzi 38 projektov.

Grantové proGramy 
nadácie pre deti slovensKa

tabuľka 1*

partneri projektu:

--------------
▼

15.
ročNík 38

projeKtov153 566,29€

-----
---------▼
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Grantový proGram 
raz ročne spoločne -  7.ročníK
Grantový program raz ročne spoločne je vzhľadom na aktuálnu výšku podpory uzatvoreným grantovým programom. Hľadáme 
ďalších donorov, ktorí by nám umožnili grantový program opätovne otvoriť aj pre ďalšie cieľové skupiny. aktuálny program je 
určený pre vybranú organizáciu dlhodobo pracujúcu s veľmi špecifickou cieľovou skupinou – deťmi a mladými ľuďmi vo veku 
od 0 do 18 rokov s nevyliečiteľným hemofilickým ochorením. pomoc sa však týka i rodičov a blízkych príbuzných týchto detí.
 
v roku 2014 sme opäť umožnili 52 detským pacientom prežiť dva týždne v rehabilitačnom tábore v turčianskych tepliciach, kde 
si deti a ich rodiny vzájomne vymieňali skúsenosti, získavali rady i pomoc. samozrejmosťou bol aktívny program prispôsobený 
ich zdravotnému stavu. na tomto projekte sa zúčastnilo aj 15 dobrovoľníkov.

v grantovom programe raz ročne spoločne 2014 bolo prerozdelených 3 000 €.

žiadateľ mesto názov projektu Podporená suma

slovenské hemofilické združenie Bratislava rehabilitačný tábor detských hemofilikov 3 000,00 €

dlhodobý, stabilný a spolupracujúci partner { }

}
2

týždne
reHaBilitácie

52
detsKýcH
pacientov

15
doBro-

voľníKov
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zuzana vasičáková očenášová
oz len tak tak, Bratislava

Vďaka citlivému prístupu Nadácie pre deti Slovenska možeme v OZ 
Len tak tak poskytovať už druhý rok podporu deťom v autistickom 

spektre a deťom s fyzickým a kombinovaným postihnutím formou 
tanečno-pohybovej terapie. Nadácia pre deti Slovenska rozumie veci 
v súvislostiach, podporili nás aj v novej, na Slovensku zriedkavej, 
aktivite: v koordinácii podpornej rodičovskej terapeutickej skupiny 

pre blízkych detí s postihnutím. Vďaka a rešpekt!



Nadácia pre deti Slovenska je 
jedna z najúspešnejších, ktoré 
sa venujú deťom a mladým 
luďom. Podporuje mnoho 

zaujímavých projektov, ktoré by 
bez nej nemohli fungovať. { }

eva košťálová
oZ mládež ulice, bratislava

Grantový proGram detsKéHo Fondu cloetta 
6.ročníK
Grantový program detský fond cloetta (predtým názov leaF) je otvorený grantový program určený na podporu organizácií 
v levickom okrese. detský fond cloetta je nadačný fond spoločnosti cloetta, zriadený 1. 11. 2007 pri nadácii pre deti 
slovenska. prostredníctvom fondu chce spoločnosť cloetta sledovať a pomáhať riešiť problémy detí a mladých ľudí v regióne, 
v ktorom pôsobí.

cieľ
• zvýšiť kvalitu života a zdravia detí a mladých ľudí.
• zlepšiť vzdelanosť detí a mladých ľudí.
• vytvoriť podmienky pre pravidelnú systematickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi.
• podnietiť spoluprácu medzi organizáciami a inštitúciami z rôznych sektorov v komunite, ktoré spájajú svoj     
   potenciál v prospech detí a mladých ľudí.

žiadateľ mesto názov projektu Podporená suma

Školský basketbalový klub junior levice levice Šport - správna životná cesta 1000,00 €

miesto v dome levice učíme sa s radosťou 1105,00 €

mikulčan želiezovce ich radosť je naše šťastie 1500,00 €

jungle Gym levice levice judo levice 1977,00 € 

regionálne osvetové stredisko v leviciach levice zručnosti pre európsky rok rozvoja 1123,00 €

charitas saag Šahy „Keď hlina spája dva svety...“ 1205,00 €

detská farma a dielne - davidov a Filipov dvor santovka od hipoterapie na olympiádu 1700,00 €

čítajme s radosťou levice stredná odborná škola 390,00 € 

spolu 10 000,00 € 
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Grantový proGram dôvera
Grantový program dôvera je otvorený grantový program. v roku 2014 bol realizovaný v dvoch kolách, jarnom a jesennom. 
cieľom grantového programu je zútulňovať prostredie zdravotníckych zariadení, podporovať aktivity, ktoré vedú k skvalitňova-
niu a rozširovaniu doplnkovej zdravotnej starostlivosti, podporovať prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a pohyb, ale taktiež 
prispievať k napĺňaniu špecifických potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie.
 
o podporu môžu požiadať ako organizácie (mimovládne organizácie, samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové a príspevko-
vé organizácie), tak aj individuálni žiadatelia, ktorí sú poistencami zp dôvera.
 
v grantovom programe dôvera za rok 2014 bola schválená podpora vo výške 56 450 €.

* tabuľka 2

Vďaka podpore z Hodiny deťom sme 
spolu s deťmi a mladými luďmi vo Zvolene 

pripravili premenu troch verejných 
priestorov, ktoré decká používajú. Overili 

sme si, že napriek tomu, že mladí ludia nie 
sú architekti či inžinieri, vedia velmi dobre 
nielen problémy pomenovať, ale aj navrhnúť 
riešenia. Ich nápady sme spoločne pripravili 

na realizáciu.
martina Barancová paulíková 

združenie slatinka, zvolen

{ }
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GraNtový proGram 
aktívNe občiaNStvo a iNKlúZia 
proGramová oblaSť deti a mládež (eea GraNty & NórSke GraNty)

program aktívne občianstvo a inklúzia je grantová schéma zameraná na podporu aktivít mimovládnych organizácií pô-
sobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory 
detí a mládeže, ochrany životného prostredia a služieb v sociálnej oblasti. Cieľom je podporovať aktívne občianstvo a 
eliminovať hrozby u detí a mladých ľudí. 

osobitným záujmom programu je podpora projektov, ktoré majú širší spoločenský dopad, najmä tlmia ústne a písomné 
prejavy podnecujúce nenávisť (hate speech), extrémizmus, rasovú nenávisť, antisemitizmus a xenofóbiu, podporujú 
multikultúrne porozumenie, rovnosť pohlaví a zapojenie marginalizovaných skupín vrátane rómov, prispievajú k rovnosti 
príležitostí a potláčajú sexuálne obťažovanie, násilie na ženách a obchodovanie s ľuďmi.

program podporuje projekty mimovládnych organizácií formou otvorených grantových výziev v oblastiach podpory: 

• aktívne občianstvo 
• ochrana životného prostredia a klimatické zmeny
• deti a mládež
• rozvoj služieb v sociálnej oblasti

podporené projekty by mali prispieť k vyššej účasti detí a mládeže na dianí v spoločnosti a k posilneniu ohrozených 
skupín detí, mládeže a rómov. program spravuje Nadácia ekopolis (oblasti podpory aktívne občianstvo a ochrana 
životného prostredia a klimatické zmeny) v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska (oblasť podpory deti a mládež) a 
Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien (oblasť podpory rozvoj služieb v sociálnej oblasti). 

v rámci 2. výzvy oblasti podpory Deti a mládež sme v roku 2014 podporili 17, zo 67 prihlásených projektov, v celkovej 
výške 481 551,00 €. Celkovo bolo v oboch výzvach od roku 2013 podporených 29 projektov vo výške 852 831,00 €.  

program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého 
donormi sú nórsko, island a lichtenštajnsko.

Prehľad čerpania grantov oblasť podpory Deti a mládež 

žiadateľ názov projektu Podporená 
suma

čerpanie grantu 
v roku 2014

2. výzva

oblasť podpory - Deti, mládež a aktívne občianstvo

1. voices, n. o. live - kultúrne podujatia, filmy, nové médiá 35 937,00 € 20 752,44 €

2. nadácia milana Šimečku Študenti po stopách totality 41 520,00 € 17 291,16 €

3. Fenestra Škola ľudských práv - rozvíjanie neformálneho vzdelávania a podpora 
aktivizmu mladých ľudí v oblasti ochrany ľudských práv na východnom 
slovensku

25 037,00 € 9 216,07 €

4. centrum slniečko, n.o. zapojenie mvo do tvorby národných politík v téme sociálnoprávnej ochrany 
detí 

39 766,00 € 13 006,28 €

oblasť podpory - Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a rómov

5. eFFeta - stredisko sv. 
Františka saleského

nebojím sa rozumieť 38 979,00 € 25 297,09 €

6. ulita, o.z. rozvoj terénnej sociálnej práce s deťmi a mládežou na sídlisku a vo 
virtuálnom prostredí

30 000,00 € 14 651,03 €

7. člověk v tísni, o.p.s. program podpory vzdelávania: ideme ďalej! 26 999,00 € 8 048,82 €

8. rada mládeže 
žilinského kraja

mladí bez nenávisti 29 654,00 € 14 979,83 €

9. miestne združenie 
ymca revúca

mosty 29 321,00 € 11 359,98 €

10. misia mladýcH intervenčné, preventívne a terénne aktivity zamerané na deti a mládež z 
ohrozených rodín

21 916,00 € 9 724,59 €

11. slovenský výbor pre 
uniceF

linka detskej istoty za toleranciu! 27 067,00 € 5 775,33 €

12. pro vida Buddy - tvoj kamoš 27 091,00 € 9 284,42 €

13. detský fond slovenskej 
republiky

pentagon inak
27 402,00 € 4 110,79 €

14. divé maky rozvoj odborných kompetencií pracovníkov združenia v oblasti posilnenia 
kvality práce s deťmi a mládežou v ohrození

20 250,00 € 3 843,63 €

15. iniciatíva inakosť predchádzanie homofóbii prostredníctvom vzdelávania 26 262,00 € 3 072,83 €

16. náruč - pomoc deťom 
v kríze

Bližšie k deťom 17 880,00 € 8 234,16 €

17. nové školstvo, o. z. za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní 16 470,00 € 16 234,79 €
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nadačné Fondy 
v správe nadácie pre deti slovensKa

Hodina deťom nás naučila 
počúvať jeden druhého, poznáme 
príbehy svojich životov a to, či 
sme s postihnutím alebo bez, 

už nie je vobec doležité. Okrem 
stretnutí boli aj parádne akcie a 

zábava, sme živá komunita,  
čo pridáva chuť do  
života každému.

{ }
Soňa Holúbková 

Nadácia krajina harmónie, žilina

1. výzva

oblasť podpory - Deti, mládež a aktívne občianstvo

18. inštitút pre dobre 
spravovanú spoločnosť 

samospráva sa neriadi sama 39 057,00 € 29 932,90 €

19. strom života Bio-profily miest a obcí slovenska 37 230,00 € 23 806,14 €

20. nitrianska komunitná 
nadácia

rozvoj potenciálu mladých dobrovoľníkov v nitrianskom kraji. 26 402,00 € 21 017,63 €

21. prameň radosti poď a konaj 39 328,00 € 23 842,29 €

oblasť podpory - Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a rómov

22. Kaspian prinášame skúsenosti z európy 28 017,00 € 19 080,55 €

23. liga za duševné zdravie 
sr

zippy´s Friends na slovensku 39 000,00 € 20 612,03 €

24. etp slovensko - 
centrum pre udržateľný 
rozvoj

učme sa učiť sa 29 010,00 € 20 068,07 €

25. stopka rozprávkový smerovník - využitie rozprávky pri formovaní hodnotového 
rebríčka dieťaťa ako nástroja primárnej prevencie

29 988,00 € 17 108,38 €

26. mládež ulice preventívne a nízkoprahové aktivity v sídliskových komunitách 26 166,00 € 17 886,26 €

27. oz odyseus taBu témy otvorene 30 000,00 € 20 437,29 €

28. oz pomoc ohrozeným 
deťom

strom pomoci a jeho plody 17 082,00 € 11 094,45 €

29. miestne združenie 
ymca nesvady

Komunitné centrum - spolu dokážeme viac 30 000,00 € 18 840,00 €

13. detský fond slovenskej 
republiky

pentagon inak 27 402,00 € 4 110,79 €

14. divé maky rozvoj odborných kompetencií pracovníkov združenia v oblasti posilnenia 
kvality práce s deťmi a mládežou v ohrození

20 250,00 € 3 843,63 €

15. iniciatíva inakosť predchádzanie homofóbii prostredníctvom vzdelávania 26 262,00 € 3 072,83 €

16. náruč - pomoc deťom 
v kríze

Bližšie k deťom 17 880,00 € 8 234,16 €

17. nové školstvo, o. z. za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní 16 470,00 € 16 234,79 €

sPolU 852 831,00 € 438 609,23 €

ˇˇ
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detsKý Fond cloetta
v roku 2014 nadácia v zmysle zákona č. 34/2007 z.z. o nadáciách spravovala nadačný fond s názvom detský fond cloetta pri 
nadácii pre deti slovenska spravovaný nadáciou a spoločnosťou cloetta (predtým detský fond leaf).

K 1.1.2014 bol stav vo fonde 161 eur. v roku 2014 bol stav prostriedkov vo fonde navýšený vo výške 12 000 €.  
navýšenie prostriedkov fondu sa uskutočnilo na základe poskytnutých prostriedkov od spoločnosti leaf slovakia, s.r.o. 

v roku 2014 bolo čerpanie fondu v celkovej výške 11 676 €.

prostriedky fondu boli použité na:
• poskytnuté granty vo výške 10 000 €
• správa a riadenie detského fondu cloetta vo výške 1 676 €
 
stav vo fonde k 31.12.2014 je 485 € .

nadačný Fond samsunG
v roku 2014 nadácia v zmysle zákona č. 34/2007 z.z. o nadáciách spravovala nadačný fond s názvom nadačný fond sam-
sung. nadačný fond samsung bol vytvorený v spolupráci so spoločnosťou samsunG electronics slovakia s.r.o.
 
K 1.1.2014 bol stav vo fonde 65 000 eur. v roku 2014 bol stav prostriedkov vo fonde navýšený vo výške 25 945 €.  
navýšenie prostriedkov fondu sa uskutočnilo na základe prijatého podielu zaplatenej dane od spoločnosti samsunG electro-
nics slovakia s.r.o.

v roku 2014 bolo čerpanie fondu v celkovej výške 65 000 €. 

prostriedky fondu boli použité:
• na podporu grantového programu Hodina deťom vo výške 10 000 €
• na realizáciu grantového programu Škôlky vo výške 2 609 €
• na realizáciu projektu učíme s radosťou vo výške 9 493 €
• na realizáciu projektu Konferencia – Škola 21 vo výške 7 814 €
• na realizáciu projektu Kampaň deťom vo výške 10 000 €
• na správu a riadenie nF samsung, advokačné, fundraisingové, osvetové a pr aktivity, riadenie a správu nadácie pre deti  
   slovenska  25 084 €.
 
stav vo fonde k 31.12.2014 bol 25 944 €.

nadačný Fond spoločnosti Komunálna  
poisťovňa, a.s. vienna insurance Group
pri nadácii pre deti slovensKa
v roku 2014 nadácia v zmysle zákona č. 34/2007 z.z. o nadáciách spravovala nadačný fond s názvom nadačný fond spoloč-
nosti Komunálna poisťovňa a.s. vienna insurance Group pri nadácii pre deti slovenska.
 
nadačný fond spoločnosti Komunálna poisťovňa a.s. vienna insurance Group pri nadácii pre deti slovenska bol vytvorený 
v spolupráci so spoločnosťou Komunálna poisťovňa a.s. vienna insurance Group.
 
K 1.1.2014 bol stav vo fonde 19 257 €. 
v roku 2014 bol stav prostriedkov vo fonde navýšený vo výške 28 211 €. 

navýŠenie prostriedKov Fondu sa usKutočnilo na záKlade:
• prijatého podielu zaplatenej dane od spoločnosti Komunálna poisťovňa a.s. 
  vienna insurance Group vo výške 18 145 €
• prijatého daru vo výške 10 066 €
 
v roku 2014 bolo čerpanie fondu v celkovej výške 19 257 €. 

prostriedky fondu boli použité:
• na realizáciu projektu Komunita priateľská deťom vo výške 18 145 €
• na správu a riadenie nF Komunálnej poisťovne vo výške 1 112 €

stav vo fonde k 31.12.2014 bol 28 211 €.
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vzdelávanie
 
projeKty inovatívneHo vzdelávania pre proFesionálov, pracujÚcicH s deťmi a mladými  
v rámci FormálneHo a neFormálneHo vzdelávania nadácie pre deti slovensKa

zahŕňajú v rokoch 2001 – 2014 viac ako 2070 profesionálov i rodičov, väčšinou učiteľov z vyše 1400 škôl zo všetkých regiónov 
slovenska a dopad mali doposiaľ na takmer 39 000 detí a mladých ľudí.

Grant z Hodiny deťom nás v roku 2014 podržal nad vodou. Podarilo sa nám 
nielen udržať naše základné služby, ale aj odvážne sa pustiť do nových aktivít, 

ktoré sme predtým neskúsili, ako napr. klientské skupinové stretnutia, či 
informačná kampaň pre našich klientov (ludí užívajúcich drogy a pracujúcich 

v pouličnom sex-biznise). Vďaka grantu s nimi možeme byť v pravidelnom 
kontakte, byť im oporou, podporovať ich a motivovať k pozitívnym zmenám.  

Zuzana pachová
oZ pomocná ruka, košice

2001-2014 2070
proFesionálov

a rodičov 

1400
ŠKôl 

zo vŠetKýcH 
reGiónov

39000
detí a

mladýcH
ľudí

,{ }

ŠKola rodinnýcH Financií
Škola rodinných financií (ŠrF) je prvý komunitný projekt finančného vzdelávania na slovensku. v roku 2011 získal akreditáciu 
ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sr.
 
projekt je určený deťom, mladým ľuďom i dospelým v ohrozených komunitách (deti odchádzajúce z detských domovov, mladí 
ľudia i dospelí v krízových a komunitných centrách, mamičky na materskej dovolenke, nezamestnaní, ale i seniori). v rámci 
Školy rodinných financií lektori pomáhajú účastníkom zorientovať sa vo svete finančných produktov, byť zodpovednými za svoje 
financie a pracovať s rodinným rozpočtom.
 
v roku 2014 sme realizovali už jeho 6. ročník. v rámci Školy rodinných financií bolo podporených 21 projektov sumou                     
22 541,00 €. na aktivitách grantového kola sa zúčastnilo 3578 účastníkov, odučených bolo vyše 1520 hodín. zrealizoval sa 
kurz pre nových lektorov. novinkou tohto ročníka bolo rozšírenie zamerania projektu na potreby seniorov.
 

* tabuľka 4

partneri projektu:
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poznaj svoje peniaze 
poznaj svoje peniaze je projekt sociálno – finančného vzdelávania na školách. projekt jedinečne spája sociálne zručnosti a 
finančnú gramotnosť, je určený deťom a mladým ľuďom na školách, ale i pedagógom. u detí a mladých ľudí rozvíjame zodpo-
vedné a etické správanie. 

záleží nám na tom, aBy sa učili pre život, stali sa Šťastnými a ÚspeŠnými ľuĎmi.

v roku 2014 sme realizovali už 13. ročník projektu. do projektu sa zapojilo 191 základných a stredných škôl, 98 pedagógov 
a 2205 mladých ľudí. v programe sú zapojené materské, základné a stredné školy. novinkou tohto ročníka bolo zapojenie 
novej cieľovej skupiny – študentov pedagogického zamerania a učiteľov materských škôl. pri vzdelávaní budúcich učiteľov 
spolupracujeme s umB Banská Bystrica.

v rámci projektu sme vytvorili e-learningovú aplikáciu. je to moderný vzdelávací systém, ktorý reflektuje nové požiadavky doby 
a výrazne napomáha žiakom, študentom, učiteľom vo vzdelávacom procese počas celého štúdia. systém aplikuje najmoder-
nejšie prvky iKt vo vzdelávaní a týmto spôsobom približuje štúdium podmienkam, ktoré sú žiakom a študentom blízke. náš 
vzdelávací systém je zmysluplný, priateľský a podporujúci pre všetkých jeho užívateľov. podporujeme školy, stať sa školou 21. 
storočia.

žiadateľ podporená suma

rada rodičov stredná odborná škola obchodu a služieb, o.z. 250,00 €

srrz - rz pri strednej priemyselnej škole 250,00 €

základná škola park angelinum 150,00 €

združenie rodičov pri obchodnej akadémii 250,00 €

srrz rz pri vi.zŠ 150,00 €

spolu 1 050,00 €

partneri projektu : 
podporené 
projekty 

--------------▼

učíme s radosťou
pilotný projekt učíme s radosťou podporuje materské, základné a stredné školy trnavského a nitrianskeho kraja pri ich 
premene na prostredie, ktoré prináša spoločnosti jedinečnú a sebaistú osobnosť dieťaťa so všeobecným vzdelaním. tento žiak 
je schopný ďalej sa rozvíjať na školách vyššieho stupňa v špecializácii, ktorá je preňho vhodná a zároveň uplatniteľná v živote, 
najmä na trhu práce v tomto regióne. cieľom projektu bolo hľadanie riešení ako lepšie reagovať na potreby detí a ich napĺňanie 
a zároveň snaha o inovatívne prístupy vo vzdelávaní.
 
v roku 2014 boli zrealizované 3 workshopy na tému novovynárajúce sa potreby detí a mladých ľudí v nových zámkoch, 
Galante a nitre. do vzdelávacieho cyklu bolo zapojených 60 pedagogických pracovníkov z nitrianskeho a trnavského kraja.

partner projektu:  

občianske združenie 
SpeCtra

3 
WorKsHopy

60 
peGaGóGov
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SrdCe plNé Zdravia  
edukačná roadshow Srdce plné zdravia bola kampaň zameraná na prevenciu v oblasti zdravého životného štýlu detí. 
v spolupráci s lekármi a zdravotnými sestrami sa žiaci oboznamovali s rizikami kardiovaskulárnych ochorení, následkami 
fajčenia a význame správnej životosprávy. Nafukovacie srdce slúžilo ako maketa, do ktorej žiaci mohli vojsť a prezrieť si 
ho zvnútra. počas roadshow si žiaci mohli dať zmerať glykemický index a cholesterol.
 
Do projektu boli zapojené 3 organizácie, roadshow sa zúčastnilo 2090 detí a mladých ľudí z 25 základných škôl po Slo-
vensku. Vydali sme propagačnú brožúru pre žiakov.
 

žiadateľ mesto názov projektu Podporená suma

trnavská univerzita v trnave, Fakulta zdravotníctva a 
sociálnej práce

trnava srdce plné zdravia 3 040,00 €

občianske združenie mládež európy Banská Bystrica srdce plné zdravia 3 380,00 €

informačný a vzdelávací inštitút Košice srdce plné zdravia 3 040,00 €

spolu 9 460,00 €

udelené 
granty
v rámci 
projektu

--------------

▼

partner projektu:  

3 
orGanizácie

2090 
detí a mladýcH

25 
záKladnýcH  

ŠKôl

Komunity priateľsKé deťom
zámerom projektu Komunity priateľské deťom bolo vytvoriť regionálne centrá s koordinátormi, ktorí budú  
systematicky mapovať problémy a potreby detí a mládeže a následne v spolupráci s ďalšími dôležitými  
aktérmi v spolupráci s deťmi a mladými pripravia akčné plány a súbor nástrojov pre samosprávy na ich  
riešenie.
 
regionálne centrá sme vytvorili v Bratislave, Banskej Bystrici, detve, Kvačanoch, považskej Bystrici a ro-
hožníku. v komunitách pôsobili šiesti koordinátori, ktorým pomáhali šiesti asistenti. ich úlohou bolo zisťovanie 
potrieb detí a mladých ľudí v komunite, sieťovanie jednotlivých aktérov, tvorba akčných plánov a ich následná 
implementácia prostredníctvom komunitných projektov. 

pripravili a zrealizovali sme 3 workshopy o potrebách detí, 2 tréningy koordinátorov a 1 záverečný workshop 
na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe. súčasťou projektu boli dve študijné návštevy - zástupcov 
švajčiarskej partnerskej organizácie juBla na slovensku a nás vo Švajčiarsku.
 
pre posilnenie efektu projektu sme pripravili konferenciu Škola pre 21. storočie so zahraničnou účasťou. 
usporiadali sme 3 sieťovacie okrúhle stoly pre aktérov v komunitách v Košiciach, prešove a Bratislave. záro-
veň sme zrealizovali množstvo osobných stretnutí s politikmi, predstaviteľmi štátnej a verejnej správy a ďalších 
organizácií a inštitúcií, ktoré môžu napomôcť vytváraniu Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom.
 
do projektu bolo aktívne  zapojených 1153 detí a mladých ľudí vo veku 8 až 15 rokov a 124 dospelých, 23 
záujmových združení a 6 samospráv. počas projektu bolo zrealizovaných 13 odborných podujatí, spustený 
informačný portál www.codetipotrebuju.sk a vydali sme tri odborné publikácie. 

projekt bol finančne podporený z Blokového grantu pre mvo a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej 
spolupráce a nadačného fondu Komunálnej poisťovne.

partner projektu:  

1153 
detí a mladýCH

124 
doSpelýCH

23
ZáujmovýCH

ZdružeNí

6 
SamoSpráv

13
odborNýCH

podujatÍ

W W W . B G S F M . S K

BLOKOVÝ GR ANT PRE MVO A PODPORU PARTNERSTIE V ŠVA JČIARSKO -SLOVENSKE J SPOLUPR ÁCE
REALIZUJE NADÁCIA EKOPOLIS

V SPOLUPRÁCI  S  PAR TNERMI NADÁCIOU SOCIA A K ARPATSKOU NADÁCIOU

Slovenská
republika

Na projekte sa fi nančne spolupodieľajú 
Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika.

P R O G R A M  Š V A J Č I A R S K O - S L O V E N S K E J  S P O L U P R Á C E
S W I S S - S L O V A K  C O O P E R A T I O N  P R O G R A M M E

* tabuľka 5
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Vďaka grantu z Hodiny deťom sme mohli aj v roku 2014 realizovať pravidelné klubové 
aktivity – školskú prípravu pre deti a skupinové stretnutia. Naše úspechy vidíme 

v malých, postupných krokoch. Keď sa dieťa teší z dobre pripraveného projektu do školy 
alebo zo zlepšenej známky. Keď po viacerých opakovaniach prečíta celý text v šlabikári. 
Keď na skupine pripraví občerstvenie pre všetkých. Keď dvaja dokážu spoločne, bez 
zásahu pracovníkov vymyslieť, ako vyriešia vzájomný spor. A keď sa deti už nevedia 
dočkať, kedy už konečne bude pať hodín a otvorí sa klub alebo budú dosť velké, aby 

mohli začať chodiť do klubu. 

{ }
monika Gregussová

ulita, o.z. Bratislava

.. ,
advoKácia 
 
v záujme lepšieho presadzovania potrieb detí a mladých ľudí na slovensku sme venovali 
v roku 2014 samostatnú pozornosť obhajobe ich záujmov a práv prostredníctvom cielených 
aktivít. pri ich realizácii sme stavali na odborných kapacitách, skúsenostiach a osobnom 
vzťahu. naším cieľom je byť rešpektovaným partnerom pri tvorbe verejných politík, ktoré sa 
dotýkajú života všetkých skupín detí a mladých ľudí.
 
advokačné aktivity sme realizovali nielen na národnej úrovni, ale jednotlivých aktérov sme 
prepájali i na regionálnej úrovni prostredníctvom organizovania okrúhlych stolov (Košice, pre-
šov) a fokusových skupín (Banská Bystrica, trenčín, ružomberok), pričom sme diskutovali 
nielen s dospelými, ale aj samotnými deťmi a mladými ľuďmi, ktorí majú mať svoje zastúpenie 
a hlas vo veciach, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú.
 

naŠe prioritné témy advoKácie:
--------------

▼

inovácia vo 
Formálnom 
vzdelávaní

KvaliFiKačná 
príprava a rast 
pedaGoGicKýcH 
 zamestnancov

rozvoj 
neFormálneHo 

vzdelávania

zvyŠovanie 
participácie detí 
a mladýcH ľudí 

v Komunite

zlepŠenie 
postavenia a 
Financovania 

mimovládnycH 
nezisKovýcH 
orGanizácií
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dôležité advoKačné aKtivity v roKu 2014
1. okrúhly stôl organizácií o smerovaní vzdelávacieho systému na slovensku (5. 2. 2014)

2. Konferencia  „Školy - centrá rozvoja regiónov“, trnava (13. 5. 2014)

3. Konferencia „Škola pre 21. storočie,“ Bratislava (16. a 17. 5. 2014)

4. okrúhle stoly v Košiciach a prešove v rámci projektu Komunity priateľské deťom (8. a 9. 9. 2014)

5. pred komunálnymi voľbami sme pripravili kampaň, ktorej cieľom bolo dať priestor deťom a mladým ľuďom,  
    aby  vyjadrili svoje názory na fungovanie samosprávy   

6. diskusie o indikátoroch kvality práce s deťmi a mládežou v oblasti voľného času 
    a neformálneho vzdelávania (4., 10. a 11. 12. 2014)

7. diskusia o smerovaní výchovy, vzdelávania a školstva na slovensku s členmi 
    výboru nr sr pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport  (3. 12. 2014)

8. rozličné stretnutia s predstaviteľmi štátnej a verejnej správy, ďalšími partnermi, účasť 
    na pracovných stretnutiach a podujatiach, ktorých náplň sledovala naše prioritné ciele advokácie 

 aKo člen Koalície pre deti slovensKo
 
• podieľali sme sa na príprave celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv
   v slovenskej republike za oblasť práva dieťaťa

• podieľali sme sa na príprave zákona o detskom komisárovi

• podieľali sme sa na organizovaní 1. ročníka kampane počúvajme deti pri príležitosti 25. výročia podpísania dohovoru     
   o právach dieťaťa s cieľom scitlivovať verejnosť voči právam detí

• v rámci kampane počúvajme deti prijal prezident sr andrej Kiska zástupcov Koalície pre deti slovensko. diskutovalo
   sa o problémoch v oblasti presadzovania, ochrany a napĺňania práv detí a mladých ľudí na slovensku

Vďaka grantu sa nám darí investovať do mladých dobrovolníkov v našej 
komunite, ktorí sú tak ochotní a schopní svoje dary a talenty rozvíjať a 

venovať sa deťom a mládeži v našej komunite. Vďaka skúsenostiam, ktoré mladí 
nadobudnú prostredníctvom dobrovolníckej činnosti, sa lahšie uplatnia na 

trhu práce a budú dlhodobo prospešní pre komunitu, v ktorej žijú.  
{ }

Helena Zadžorová
Expression o. z. Spišská Belá

,

,
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verejná zBierKa Hodina deťom
na slovensku pozná Hodinu deťom takmer každý - je to celoročná, celonárodná, verejná zbierka.
 
práve vďaka nej môžeme prostredníctvom fondu Hodina deťom podporovať projekty pre deti zdravé i choré, talentované, 
sociálne slabé či zdravotne znevýhodnené; v rodinách, školách, centrách voľného času, nízkoprahových kluboch, komunitách 
i  v detských domovoch. podporené projekty zároveň myslia aj na mladých ľudí opúšťajúcich detské domovy a dôležitých do-
spelých, ktorí majú na život a budúcnosť detí vo svojom okolí a v našej krajine zásadný vplyv.
 
výnos 15. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom (1.4. 2013 – 31.3. 2014) : 191 957,86 €
čistý výnos zbierky: 153 566,29 € bol prerozdelený medzi 38 projektov
Ku koncu roka 2014 bolo na účte verejnej zbierky Hodina deťom: 276 388,85 €

podujatia, Ktoré podporili  
verejnÚ zBierKu Hodiny deťom
Charity Golf CUP 2014 

tento rok sa uskutočnil už 7. ročník tejto benefičnej akcie. popri známych športovcoch a hviezdach kultúrneho neba v golfo-
vom rezorte Black stork vo veľkej lomnici na seba strhával pozornosť aj maskot Hodiny deťom - Hugo. aj keď prevažne 
detských návštevníkov.

Golfový turnaj prišli aj tento rok podporiť známe tváre slovenského športu, či šoubiznisu. Športovci darovali do dražby časť 
svojho športového oblečenia, hokejisti dresy, hokejky a helmy, adam žampa lyže, na ktorých zvíťazil  na olympiáde v soči, 
dominik Hrbatý tenisovú raketu, pavol Hurajt pripojil tiež štartové číslo z olympiády v soči.vyvrcholením celej charitatívnej akcie 
bolo symbolické odovzdanie vyzbieraných peňazí. 

projeKt Hodiny deťom Bol podporený sumou 9708 €.

191 957,86 
HruBý výnos

38 
projeKtov

Generálny partner: dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. 

Benefičná aukcia Hodiny deťom

4.12.2014 usporiadala nadácia pre deti slovenska v rámci kampane 16. ročníka Hodiny deťom Benefičnú aukciu umenia.
Konala sa v Bratislavskom vodárenskom múzeu a dražil sa kvalitný výber fotografií, grafík, malieb, ilustrácií, sôch a plastík 
mladých nádejných, ako i známych autorov.

prvýkrát v histórii našej aukcie doplnili portfólio diel aj diela vytvorené deťmi, ktoré boli podporené prostredníctvom Ho-
diny deťom. Krásne originály sú dôkazom toho, že vďaka podpore nás, dospelých, dokážu aj deti so znevýhodnením, či  
špeciálnymi potrebami, rozvíjať svoj potenciál a prejaviť sa naplno v tom, čo ich baví.

Kurátormi aukcie boli michaela Bosáková a umelec slavomír Bachorík, licitátorkou nina Gažovičová (soGa) a v úlohe  
moderátora večerom sprevádzal matej „sajfa” cifra. prekvapením večera bolo originálne umelecké vystúpenie Školy nového 
cirkusu cirkus-Kus.

Televízna šou Hodina deťom

dych vyrážajúce stávky i známi umelci v netradičných vystúpeniach za podpory talentovaných detí podporených z fondu 
Hodina deťom... je len malá časť toho, čo mohli vidieť diváci v nedeľu, 21. decembra 2014, o  20:20 h na jednotke rtvs. 
absolútnou novinkou bolo, že tv šou sa vysielala naživo z dvoch miest naraz a to zo štúdia 4 v mlynskej doline a z Hlavného 
námestia v Bratislave. 

priamo počas šou mohli ľudia volať do štúdia a porozprávať sa so známymi osobnosťami. večerom sprevádzali moderátori 
milan „junior“ zimnýkoval, marcel Forgáč a iveta malachovská. napínavé stávky sa rozhodli kvôli deťom absolvovať Katarína 
Brychtová, zuzana Fialová a andrej Bičan. v umeleckých číslach mohli diváci vidieť deti z podporených projektov Hodiny de-
ťom spolu so známymi osobnosťami – napríklad martin malachovský, Hex, Beáta dubasová, adam Ďurica, cigánski diabli, 
Kristína, samo tomeček, peter Bič projekt, peter nagy.

priamy prenos televíznej Šou sledovalo 287 000 divákov.

Benefičný ples

nadácia pre deti slovenska bola v sobotu, 22. februára 2014, jedným z hostiteľov iii. Benefičného plesu Hodiny deťom, ktorý 
sa konal v Kursalone v trenčianskych tepliciach s cieľom získať finančné prostriedky do 15. ročníka verejnej zbierky.

Hlavnými hviezdami večera boli mária čírová a marián čekovský so svojou kapelou. celým večerom hostí sprevádzala  
známa moderátorská dvojica lenka Šóošová a roman juraško. ples otvorila svojím vystúpením akrobatická formácia  
vertigo. celkovo sa na plese zúčastnilo 230 hostí nielen z okolia trenčianskych teplíc. 

Hostia a partneri plesu prispeli do Hodiny deťom výťažkom v hodnote 3 045 €, ktorý tvorili dary od sponzorov podujatia a 
zisk z predaja lístkov do tomboly.
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zBierka v uliciacH

prostredníctvom rôznorodých darcovských nástrojov približujeme filantropiu do prirodzeného prostredia ľudí a zároveň im 
umožňujeme zvoliť si spôsob, ktorý je im najbližší. Bežné formy (zriadenie trvalého príkazu, poslanie darcovskej sms, venova-
nie 2%, kúpa predmetu s výťažkom do zbierky) dopĺňajú ďalšie, netradičnejšie – príspevok prostredníctvom bankomatu, Qr 
kódu, alebo  zorganizovanie vlastnej zbierky (napríklad jednoduché umiestnenie pokladničky, alebo aj interaktívna stávka medzi 
firemnými tímami).

celonárodná zbierka v uliciach slovenska je realizovaná vďaka stovkám nadšených dobrovoľníkov. jej cieľom je formou pok-
ladničkovej zbierky získať finančné prostriedky do Hodiny deťom a tiež zapojiť organizácie a mladých ľudí do aktivity, prostred-
níctvom ktorej môžu pomôcť rovesníkom na celom slovensku.

zbierka sa uskutočňuje vďaka entuziazmu dobrovoľníkov zo škôl, organizácií, firiem, aj neformálnych skupín priateľov a  28. 
novembra 2014 spojila celé slovensko. do zbierky sa zapojilo 545 tímov.

1 689 dobrovoľníkov vyzbieralo 25 343,19 €

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí s nami vytvárali 
svet Hodiny deťom. Našim donorom a partnerom, 

organizátorom benefičných podujatí a spontánnych zbierok, 
školám a organizáciám zapojeným do zbierky v uliciach, 

podporovatelom, dobrovolníkom, všetkým darcom. 

Ďakujeme!

, ,

aBs monča s.r.o.
accenture tecHnoloGy s.r.o. 
acis s.r o.
adamek Branislav
adámiková mária
adamka jozef, mudr.
adBags
adBee
adel cafe Humenné, pro caFe
adriana Havrilayová 
adriana Hugecová 
agáta čermáková 
aGip - eni slovakia
ágošton radoslav 
aGroservis - stred 
aGroservis - západ 
aGroservis spol. s r.o. 
akadémia tanca nitra 
aleksieva nina
alena píšová 
alexandrer petrikovič
alfa Facility managemet, s.r.o. 
alžbeta maglodská
amazon /slovakia/ s.r.o. 
ambrús miroslav
anderkó tibor 
anderkóová Helena
andrea Geregová 
andrea Kokorudova 
andrea riečická 
andrea vallová 
andrea zajacová 
andreasová jana
andrejková anna 
andrekóová Helen
andrusová mária 
anna jenisová
anna Štutiková 
annamária Komárová 
antal martin
antalová dana 
anton michalica 
antonia matušková 
arcola, a.s.
arpai alan
asociácia divadelná nitra
aupark Košice
aupark piešťany
aurore lebel
aveFlor
aveflor
avion shopping park Bratislava
avízo
aXess spol. s r.o.
Babík jozef
Babjaková daniela
Babjaková daniela, 
zŠ s mŠ, pečovská nová ves 
Bačkorová janka
Bačo dušan
Badova nina
Baďura rastislav
Bachorík slavomír
Bachratá ľubica
Bajcsi ľudovít
Bajčík roman
Bajes dominik
Balaščák matúš
Baláž marián
Baláž mário
Baláž martin
Baláž rastislav a nikola
Baláž roman
Balážová anna

Balážová elena
Balážová lenka
Balčáková mária
Bališ milan
Balková anna
Balogová Henrieta
Baňas jaroslav
Banda ľudovít
Banda patrik
Bánsky marián
Baran maroš
Barancová Gabriela
Barančok martinn
Barboríková jaroslava
Barboríková jaroslava
Barčíková anna
Baricová elena
Baroš Štefan
Bartek michal
Bartoková eva
Bartoš imrich
Bartoš oto
Bartová miriam
Bavlsik juraj
Becková magdaléna
Beďatšová Beáta
Bednárik tomáš
Bednárová petronella
Bednárová Štefánia
Beliová jana
Beliová jana
Belková lucia
Benejová anna
Benkovič ján
Beňo ľubomír
Beňo pavel
Beňová margaréta
Bérceš peter
Béreš ján
Berkiová Krisgna
Bernáth tibor
Besinovci
Bičan andrej
Bieleschova aurélia
Bielková dominika
Bigmedia
Bilovský Frederik
Bírešová oľga
Bírošíková viera
Biščák viktor
Black stork rezort
Blazej ciz
Blecharžová ivana
Blecharžová ivana
Blichová janeje
Bobek peter
Bodnár július
Boďová mária
Bodžárová erika
Bodžárová erika
Bognárová mária
Bohúňová marta
Boko marek
Bolfová janka
Bolješik rastislav
Borková viera
Boroš ľubomír
Borovská viera
Borovský Branislav
Bosáková michaela
Botoš Gejza
Boženiaková monika
Bracho ján
Bratislavská vodárenská  

spoločnosť, a.s.  
Bridová tatiana
Brňaková Klára
Brossmann eduard
Brusgk peter
Brychtová Katarína
Bubeník alojz
Bubeník ján
Búciová mária, ing.
Bucko pavol
Buček milan
Buček patrik
Budayová jana
Budiačová iboja
Budiš Branislav
Budzáková lucia
Bugár dominik
Bujko dezider
Buk matej
Bukaiová Katarína
Bulka jakub
Búšfy jaroslav
Bystrianský milan
caras martin
cariková Katarína
cBre s.r.o.
cellengová Krisgna
cicko michal
cigánski diabli
cimbálik František
cincula peter
cinema city
cingelová darina
cínová marcela
ciprusz ladislav
cmarová darina
cmarová darina
colný úrad Bratislava
coop jednota slovensko, 
spotrebné družstvo 
creative WeB, s.r.o.
császárová melinda
csicso Karol
csóková Helena
cunderová mária
cvč relax rimavská sobota
czaková erika
czikk peter, ing.
čačková anna
čapka martin
čarnoký róbert
čečetka milan
čech adam
čechová mária
čechová mária
čelková martina
čelková martina
čerbová veronika
černek Branislav
černek Branislav
čerovský martin
červeňák dušan
červenka ivan
čičkánová daniela
čičváková diana, ing.
čipkalová darina
čisár juraj
číž Blažej, ing.
čižmanská eva
čižmár jozef
čonková vlasta
čopíková jana
čuchorová veronika
čuláková alena

čuláková alena
čulen martin
čuřík peter
čuřík petr
dabaj Štefan
dagmar povodová
dana struhárová
danica mikušová 
daniela Bubláková 
daniela Filipová 
daniela chabova 
daniela Konečná
dániová Katarína
danišová ivka
daňková lenka
dau thi Ha
dávid cHovanec
dékány alexander
demková lucia
dérer albert
detko ľubomír
detské múzeum
detský spevácky zbor mária z trstenej 
dibdiaková darina
dibdiková darina
dibdiková Katarína
dikácz zsuzsana
dimiter peter
diószeghy ladislav
dirdová andrea
dirdová Katarína
direct parcel distribution slovakia 
dm drogerie 
markt s.r.o.
doan Xuan thanh
doktor milan
dolník martin
domKa - združenie saleziánskej 
mládeže  
domoráková dominika
domov na polceste Kocurice 
donevová alexandra
donič vladimír
dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. 
drábová andrea
dragúň maroš 
dropko daniel
drozd pavol
drozdík pavel 
drugdová anna 
dubasová Beata 
dubeňová zuzana 
dubovická jana 
duda ivan
dudášová jana 
dudáš peter 
dudiová Kvetoslava 
dudrák Štefan 
dufala andrej 
dugasova Kvetoslava 
dugová silvia 
dúhová matilda
duo aratron - aspis 
Ďuračková zdenka 
Ďurčíková anna 
Ďurčo stanislav 
Ďurdíková martina 
Ďurianová Kvetoslava 
Ďurica adam 
Ďuricová magdaléna 
Ďuriník ján
Ďuriš radovan 
durišová Blažena 
Ďurišová monika 
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durkáč vincent 
Ďurník ján
Ďurošová eva
duslo, a.s.
dvorský miroslav 
dzugas slavomír 
dzurová daniela 
džačovský jozef 
džuganová Kvetoslava 
džupin peter
edenred slovakia, s.r.o.
egyudová Katarína 
elena Kárová
eliáš marián 
eriKa pálová 
eulália pomikalová 
eurobus
europa sc 
europa2
eurovea international 
trade centre, Bratislava
eurovea, a.s.
eva čižmanská
express people
Fabian jaroslav
Fabianova anna
Farkas imrich
Farkasova monika
Farkáš loránt
Farkašová oľga
Fashion life
Feciškaninová miška
Fedorčíková renáta
Fedorčíková renáta
Fedorová mária
Fedyveresová valéria
Feketeová mária
Ferancova janeje
Ferancová janeje
Feranec dušan
Feriová oľga
Fero vladimír
Fialová andrea
Fialová zuzana
Fiamová mária
Figeľ michal
Filip marián
Filo jozef
Filová oľga
Filová valéria
first facility - slovakia s.r.o.
Fizer michal
Floreková ľubica
Flowy
Foltin matej
Forgáč marcel
Forgáčová alena
Forgáčová alena
Forisch pavel
Frakaš Boris
Franc valerián peaddr.
Francesca crea_on
Franeková Katarína
Franko mário
Franková anežka
Fraňo Henrich
Fraňo Štefan
FrantiŠeK pavlica
Františka ondrašiková
Fritzová marta
Fujdiarová eva
Fulopová magdaléna
Fuňa Filip
Furimská iveta

Furimská iveta
Gáborová alžbeta
Gáborová lucia
Gabriela Herczog
Gabriela pasztorová
Gabriela svätokrížna
Gabriela Šujanská
Gajdlan miloslav
Gajdoš Branislav, pasa
Gajdošová mária
Gál Gejza
Galaba vojtech
Galaba vojtech - montaža
Galajdová alžbeta
Galéria mlyny
Galko eduard
Gálová emília
Gálová vladimíra
Gápová Helena
Gašpar igor
Gašpar vasil
Gašperová slavomíra
Gavaľová mária
Gažáková anna
Gážová magdaléna
Gdúľová Helena
Gemeiner marián
Gerthofferova michaela
Getclients
Gibas peter
Gjabel milan
GjH novohradská
Glončák Štefan
Gočmanovská mária
Goldberger ladislav
Goldbergerová anna
Goliáš milan
Gonda pavel
Gondeková jarmila
Gondeková jarmila
Gonglíková mára
Gono matúš
Gojlieb peter
Granak pavol
Grancová milana
Grega matúš
Gregorovič lukáš
Gregušová iveta
Grendelová anna
Grežová jana
Grežová jana
Grmanová Gizela
Gróf ján
Grofčík norbert
Grohoľová marta
Grossová Beata
Gulášová veronika
Guráň miroslav
Guráňová soňa
Gymerska martina
Gymnázium sv. moniky
Gymnázium sv. vincenta de paul 
levice Haberlík Barnabáš
Hada ladislav
Hajnovičová lenka
Hakala Gustav
Hala visteon slovakia
Halás marek
Halasková ľubica
Haľko vladislav
Hamdan awni
Hamed eva
Hammerová alica
Hanuliaková alžbeta

Hanusková anna
Hanúsková ľubica
Hanzaliková matilda
Harhovská rozália
Harmady miloš
Harvan patrik
Harvánek martin
Haviar juraj
Hazir-Hudáková mária
HB reavis slovakia a.s.
Heinrichová anna
Heldáková Katarína
Heldová petra, spojená škola BB
HeX
Hlinka ján
Hoare zuzana
Hoda michal
Hodermarská lívia
Holba ján
Holba peter
Holbová eva
Holíková anna
Hoľko peter
Hollá marcela
Holotová miriam
Holub ivan
Holub michal
Holubová natália
Holý tomáš
Homola ján
Homzová anna
Hordošová viktória
Horečný radovan
Horňáček jozef
Horňák dušan
Horňáková anna
Horúcka stanislav
Horváth ivan
Horvath jozef judr.
Horváthová alena
Hôlková viera
Hraňová jana
Hraňová jana
Hriadelová Katarína
Hriviková andrea
Hrivnák miroslav
Hrtús miroslav
Hubert juraj
Hubinský ladislav
Hubka milan ing.
Hubner Helmut
Hubova mária
Hudačková silvia
Hudáková monika mudr.
Hudáková oľga
Hudáková stanislava
Huďanová jana
Hudec anton
Hudec ivan
Hudec pavel
Hudecová eleonóra
Hudzovičová emília
Hukel martin
Hunčíková miroslava
Husarova jarmila
Húsková mária
Hyžna
chandani mijal
charlinská marina
chovancová rozália
chovanec daniel
chovanec dávid
chovanec vendelín
chovanová anna

chrenšť radovan
chromcová anna
chudík ladislav
chudovská marta
igor Gašpar
iKar, a.s.
ilavský peter
immoFinanz services slovak 
republic, s.r.o. imrich pavel
inG insurance
inG tatry sympatia
inG životná poisťovňa
ingrid Garajová
intecH Komárno spol. s r.o.
in-tecH plus, s.r.o.
inter ikea centre slovensko, s.r.o.
invesco cHs, s.r.o
ipsos s.r.o.
isztoika Gizela
ištvániková ivana
ištvániková Katarína
ištvánová Helena
ivan juraj
ivana lacková 
ivana ťapáková 
izabela mačátová 
jablonický roman
jagošová zuzana 
jakabová Helena 
jakabová lýdia 
jakub pukanec 
jakubčák dušan 
jakubčová Beáta 
jakubík oliver 
ján Štefan
jana Hombauerová 
jana Karaniková 
jana štefániková 
jana Šútorová
jana tóthová
janák marek
janáková ľ
janatová anna
jančo adam
jančuška tomáš
jandl, marketing a reklama, s.r.o. 
janíčeková zuzana
janiga juraj
janka rozporková
jankovičová
jankula anton
jánošková Katarína
jánošová marta
janotková ružena
janovec viktor
janovíček dušan ing.
jasečko emil
jasek peter
jasenáková alica
jaslovská anna
jaslovský augusgn
jašeková mariana
javorková Klára
javorská jozewna
javorský miloš
javys, a.s.
jekater nikolajenko
jemné
jendek mário
jergel jaroslav
jobko patrik
jochmann Štefan
joklová ľubica
jónáš dezider

juhásová zuzana
juhász Bartolomej
juhászová jana
junas peter
junás tomáš
juraj paučula
juráková miriam
juráková miriam
jurčová Božena
jurek František
jurík tomáš, ing.
jurková Gabriela
jursiková emilia
jušková alena
Kabáčová žaneta
Kádeková iveta
Kadlíčková alžbeta
Kadliecková janeja
Kadliečková janeja
Kaiserova edita
Kakarová alžbeta
Kalabus Branislav
Kalapošová Henrieta
Kalapošová Henrieta
Kalecká anna
Kalinová eena
Kalinová elena
Kálnayová alena
Kanávor zoltán ing.
Kancko jaroslav
Kanderka peter
Kapitánová danka
Karabová Božena ing.
Karászová zdenka
Kardoš slavomír
Kardošová lenka
Kardošová lenka
Karlíková jitka ing.
Karnas roman
Karolčíková ľubomíra
Kastielcards
Katarína porhajašová
Katarína sekerková
Katarína sikoriaková
Katarína Šoltésova
Katona alexander
Katrenak robert
Kavura martin
Keníž michal
Kerekáč martin
Keresztes Karol
Kern michal
Kiaba milan
Kiačik pavol
Kicová viera
Kičinová zuzana
Kinová alexandra
Kiss imrich
Kiss jozef
Kiss ondrej
Kišová jana
Kišš dušan
KlacsKa s.r.o.
Klačanská veronika
Klas luBomir
Klčová oľga
Klembara ondrej
Klenovský peter
Klepáčová želmíra
Kleštincová Gabriela
Klibániová denisa
Klimeková alena
Klimíková zuzana
Klimová mária

Klinec radoslav
Kližan martin
Klocok ján
Klučiaríková emília
Klus miroslav
Knapcová eva
Kňazeová jana
Kocmánková Gizela
Kočan martin
Kočiš juraj
Kokešová eva
Kokoruďová andrea
Kolárovič matúš
Kolcunová veronika
Koleková eva
Kolesárová erika
Kolesárová viera
Kolková mária
Kollárová slávka
Kolozsiová anna
Komanová ľuboslava
Komárová annamária
Komendová vilma
Komjáty csaba
Komora viliam ing.
Komorník stanislav
Koncošová monika
Kondrcová Hedviga
Konečná dagmar
Kopčík nikita
Kopinová Gabriela
Koprivňanský Boleslav
Koprna peter, ing.
Kopšová danica
Korba andrej
Korček ivan
Korčok jozef
Korčoková erika
Korčoková magdaléna
Kordek pavol
Korec jozef
Koreňová mária
Koreňová mária
Kóreová marianna
Kornhauuser juraj
Koromház peter
Korosi Štefan
Koršňák andrej
Korzáre
Korzo shopping centrum prievidza
Kósa roland
Kostroňová zdenka
Košťálová jana
Košťálová jana
Kovács Balázs
Kovácsová agneša
Kovácsová marta
Kováč eduard
Kováč ján
Kováč ondrej
Kováč viliam
Kováčič peter
Kováčiková zuzana
Kováčová veronika
Kováčová viera
Kovalčík pavol
Kovaľová ružena
Kovár František
Kovarčíková sabina
Kovarovičová anna
Kovář oldřich
Kozár juraj
Kožlej pavol
Kožlejová dana

Krajči igor
Krajči pavol
Krajčiová Helena
Krajňák František
Kral roman
Kráľ zdenko
Kráľová Katarína
Kráľová Katarína
Kráľová miroslava
Krasnohorsky juraj
Kraus Hubert
Krinovič peter
Krippelová zuzana
Krisicova oľga
Kristeková Helena
Kristina
Krisgna rigasová
Krisgna sabolová
Kriššáková dana
Krivosik peter
Krivušová jana
Krizsmaneková Katarína
Krkoška radovan
Krkoška tomáš
Krnac matej
Krnáčová lucia
Kršková anastázia
Krššák peter
Kubincová slavomíra
Kubová emília
Kubovic marek
Kubovičová Helena
Kuča juraj, ing.
Kučera július
Kučerková jana mgr.
Kučkovská denisa
Kudelčíková alena
Kudelčíková jana
Kuflík vladimír
Kuchar martin
Kuchárová marcela
Kuchťáková
Kuchtová elena
Kukelová jana
Kukiová eva
Kulcarova eva
Kulichová simona
Kumpan martin
Kuník miroslav
Kupman martin
Kurejská Božena
Kursalon trenčianske teplice
Kurta radovan
Kurtulík juraj
Kusavova zuzana
Kusnirik ján
Kušnírová jana
Kutajová Barbora
Kuvik Gejza
Kuviková mária
Kuzmová zuzana
Kvasznovska viera
Kvetoslava sedmakova
Kyselová andrea
labudová lucia
labudová ružena
lacena imrich
lacko ján
lacková emília mudr.
lacková nikola
lacová zuzana
lahuta andrej
lacho samuel
lakatos dávid

lakatos František
lakatos ivan
lakatos roman
lakatos zsolt
lakatoš František
lakatošová mária
lakatošová silvia
lančaričová eva
landl matej
lapkova Katarína
lastak robert
latečka ján
laurová eva
lavuová tunde
lázár imrich
lázok zsolt
lázoková Helena
leckési zoltán
ledaj ján
ledecká nikola
lefantová silvia
lehotský juraj
lechmanová Helena
lenka tatarková
lenka udvardy-liptakova
lepieš ján
lepiešová anna
lepulicová Barbora
leskova veronika
lesnický juraj
letanovská michaela
letanovská michaela
levická televízia
libáková ľuba
lidl slovenská republika, v.o.s.
liedl ondrej
lieszkovszká Helena
linka anton
liptáková anna
liptáková lenka
liptovská šachová škola
lisický ctibor
lisický miloš, ing.
litavcová lucia
lívia Kalmárová
lizák juraj
longauer peter
lopatová Krisgna
lorincz ján
losonczyová jozewna
lóthi ján
loukota milan
lovásová martina
ľubica mokrošová
lubyová Helena
lucia miklošová
lucia Šuplatová
lukáč michal
lukáč peter ing.
lukáš plaštiak
luknár zdeno
lunák miroslav
luptáková ľudmila
lustoň juraj
luX
lužová darina
lysinová martina
macicak rastislav
macková viera
mačátová izabela
madajová Katarína
maďar Štefan
madarász Gyorgy
madliaková Krisgna
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magazín pravda
magerčáková Barbora
mahútová zuzana
macháčová irena
majerčíková zuzana
majerská anna
majna rudolf
majtánová Karin
majtényi Gábor
majzelová Katarína
majzlan ľubomír
malachovská iveta
malachovský martin
maláková mária
maléterová valéria
management services s.r.o.
mandáková Hana
manolache Štefan
marcela Bafalluy Gesti
marcela Hollá
marcela strhárska
marcela tuturová
marczi vilmos
marčák anton
marečková viera
marek stecker - rts
mareková ľudmila
marič ladislav
markoš jozef, doc.
marková miriam
marková miriam
markovičová ľubica
markus pavol
markuš zdenko
marsh europe - organizačná zložka 
slovensko 
maršálová ľuboslava mgr.
marta líšková
martin cerovský
martin dubecký
martin Krebs
martin lagín
martin macko
martin pavlík
martina Gymerská
martina Homoláková
martina Klieštiková
martina nemčeková
martina strBlová
martinko peter
martinková elena
martinská agnesa
maruniak anton
masáková lenka
masár jozef
masariková alžbeta
masláková veronika
mászár sergej
mašlej ján
maštalír tomáš
matej Buk
matejka martin
matejkin cyril, ing.
matejkovič jaroslav
maťova jozefa
maťová miroslava
matula rastislav, ing.
matúšek alexander
matušiaková Beáta
matušková antónia
matyasova viera
matyi Wisakha
mazúr pavol
mede František

median sK
median sK, s. r. o.
melega stanislav ing.
melek Karol
meliš anton
meliš michal
merčiak marcel
mesto Bratislava
mesto čadca
mesto nové zámky
mestská časť Bratislava - ružinov
mestská polícia čadca
mestské lesy Banská Bystrica
mestské lesy s.r.o.
mestské lesy s.r.o.
mestský úrad čadca
mészárosová petra
mezei Štefan
micek peter
micik Bohuslav
miestne zruženie ymca nesvady
mihalčin jozef, ing.
mihálik pavol
mihok miroslav
michaela Gyorgyfiová
michaela pastieriková
michalčíková mária
mika václav
mika václav
miklovičová mária
mikluš emil
mikolaj Štefan
mikulášiková mária
mikulay Branislav
mikuš michal
mikušová danica
milan obetko
mindák rastislav
mindek peter
miraGe sHoppinG center, a.s.
mirgová Gizela
mirgová lucia
miroslav Hrivnák
miroslava Hunčíková
mišovýchová eva
mišúnová ivana
mitas milan
mitková marcela
mládež slovenského červeného kríža 
mlýnková magdaléna
mm partners slovakia, s.r.o.
mockovčiaková dana
mockovčiaková dana, Gymnázium 
myjava mochnaľová viera
mokráňová daniela
mokráňová petra
mokrošová ľubica
molnár Beáta
mondek Štefan
moravcová martina
morávek miroslav
moravík ján
moric rudolf
morovský róbert
mrlláková jana
mrňáková Helena
mudr. orság, s.r.o.
muller martin
muller silvester
muráriková alica
murínová irena
muríňová lucia
murová mária
musiq1.tv

mužiková jana
my
mydlárová michaela
mydliar róbert
mydliarová miroslava
mydlová Katarína, mgr.
nadzamová slavka
nadzamová slávka
nagy ľudovít
nagyidaiová Barbara
nagyová lucia
natalia varociová
naváková zuzana
nemčeková martina
nemčeková martina
németh ivan ing.
neupauer jozef
new age advertising
neXt av, s.r.o.
nguyen tri dung
nguyen Xuan do
niki
novák ján
novák jaromír phd.
novák juraj
novak vladimír
nováková Helena
novoszadek vladimír
nulasi radoslav
o2
oa levice
obchodné centrum atrium optima 
obchodné centrum retro
oc cassovia
oc Hypernova
oc retro
oláhová elena
oláhová rozália
olejník Filip
olejniková marclea
olexa ján
olšanská denisa
omasková mária
ondejková mária
ondrejka juraj
opatovská daniela
opavský rené
orange slovensko
ori lászló
orinčák peter, mgr.
orlovský martin
orság juraj mudr.
orthová nikola
ostrihoň jozef
osvaldová dominika
ovcarik maros
ovsáková jana
oz prales
p Šáteková
p. Bruggemannová
p. čierniková
p. Gavaldová
p. Klohna
p. Krazová
packová oľga phmr.
pafčo rudolf
pafčuga jozef
palak milan
palaková jana
palkovič ján
pallay peter
paľová erika
pálová erika
palšová anna

panenko milan
pánis jozef
panta rhei, s.r.o.
papayová Gabriela
paracka miloslav ing.
paráč zdenko
parajka milan
pariža miroslav
pastorek peter
pašková drahomíra
paulíková martina B.
paulina Gabriel
pavel Gonda
pavlenda milan
pavleová lucia
pavlica František
pavlíková mária
pavlovčinová dominika
pavlovic martin
pavol mazur
pavol mazÚr
paypervision
pažičan marian
pechová Krisgna, ing.
pekarovičová Štefánika
pekerčíková daniela
peller viktor
peres sámuel
peres, samuel
pešta róbert
peter Bič project
peter Kulifaj
peter nagy
peter náther
peter pallo
peterka emanuel
peterka samuel
petra Heldová
petra Šebeňová
petráš jozef
petríková denisa
petrinec Filip
petrovič ján
petrušková Katarína
pHam tuan sinH
piecková milena
pientka miroslav
pílová mária
pinďak teofil
pirohová alžbeta
piršelová Helga
piskunova Gabriela
píš pavel, píšová mária
piták jozef
plačko matúš
plastika, a. s.
plaštiak lukáš
playmedia
plecho ján
plevák jozef
pleváková jana
ploskuna juraj
ploskuňák juraj
pluhárová libuša
pócsik Blažej
pócsiková priska
podlipa
podmanický jakub
podracký martin
pokryvačová mariana
poláček lukáš
poláček michal
poláček tomáš
poláčková emília

polák adam
polakovič igor
polhoš martin
polivčak dávid
poljaková Helena
poljaková mariana
poloma csaba
polovic ján
pomikalová eulália
pompa milan
popperová simona
poradenské centurm iná možnosť 
porhajašová Katarína
posilný erik
posmedia
postprodukčné zvukové štúdio K2
prekop marek
prevožňáková simona
pribiš milan
pricewaterhousecoopers
prištiaková ľubica
procare
proces s.r.o.
procháczková martina
protos production
prummerová denisa
prvá bratislavská pekárenská a.s.
prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
prvá škola nového cirkusu cirkus-Kus 
pučanová soňa
púčik tomáš
pulko peter
pullmnannová adela
punč pomoci - vianočné trhy
pusta andrej
pWHc cee Firm sercives s.r.o
racková Katarína
racová denisa
radič ladislav
rádio Beta
rádio Fronnus
rádio one
rádio prešov
rádio Šport
rado žilinský
raffay zita
rajčan roman
rakaš Bohuš
rakovanová petra
rapant andrej
regulyová jana
reichert rudolf
remprint
remšíková andrea
repák peter
repcik robert
ridzoňová soňa
rigóová Helena
rigová emília
riško ján
rišková anna
rišková anna
rišková Gabriela
rndr. danka Barnová
róBert majda
rodák peter
roháčeková anna
rohaľová magdaléna
roch stefan
rojková jozewna
rosinová Katarína judr.
rossi luciano
rovňák michal, mgr
rozborilová Katarína

rozinek michal
roža František
rtv Krea
rtvs
ruBen s.r.o.
rucelová michaela
ruckschloss milan
rudnayová andrea mgr.
runčák juraj
rundesová tatjana phdr.
rusňák miroslav
rusňáková renáta
ružbarský juraj
ružvoň andrej
rysuľa marián
sádecký mário
saganová zuzana
salavs janis
sámuel peres
samuel Šouc
santiago zita
sarvaš ján
sculcsányiová Kornelia
securilas, s. r. o.
securilas, s.r.o.
sečík peter
sedláková mária
seidlová Katarína
seidlová Katarína
sekerešová anna
sekerka miroslav
sekerková Katarína
seman vladimír
semanek cyril
schemnitz Gallery
schlosser vladimír
schwarc róbert
sillayova andrea
silvia Gunišová
silvia Kováčová
simko norbert
sitár pavol
siváková lucia
skaláková viera
skerlecz jozef
skočej ladislav
skočík peter
skokanová lucia
skurková zuzana mgr.
slavis s.r.o.
slavomír dzugas
slezak Bohumil
slezák milan
sliva miloš
slivon dušan
slobodníková oľga
slobodníková oľga
slovák Štefan
slovak telekom
slovenská elektrizačná prenosová 
sústava a.s. 
slovenská pošta
slovenské elektrárne, a.s., člen 
skupiny enel 
slovenský skauting
slovGas
smado adam
smaržová vanda
sme
smolková anna
smolková mária
smolová silvia
smutná silvia
snášelová adriana

snohová viera
sobota milan
softec
softimex mulltimedia, s. r. o.
sokol ján
soltesz daniel
somorová ľubica
somorovská veronika
somr roman
sopko peter
soska roman
soŠ sládkovičovo
soŠ tisovec
soupa
spišáková juliana
spodniaková anna
spoločenstvo evanjelickej mládeže 
spoločnosť neXt
spŚ elektrotechnická Košice
spŠ dopravná, 
Kvačalova Bratislava
srnka marián
sťahulová simona
stanislava cuperová
stanková edita
staňková jarmila
stankovianska andrea
stanová marta
stell + erp s.r.o.
stofanová patrícia
stoica cristina
stojka mário
stop.sHop.
stracenský jozef
straňovská Katarína
stráňovská Katarína
straňovský ladislav
stránska daniela
strblová martina
stredoeurópsky dom fotografie
strhárská marcela
stroblová martina
struhárová dana
sudor dominik
suchá janeje
suchánska monika
súkeník rastislav
sulek martin
sumková zuzana
supra-eleKtro s.r.o.
supuka Karol
sura pavel rndr.
surkoš jakub
sústriková Helena
suvák marián
svorada milan
svorčík marek
szabó Kornel
szabó Štefan
szabóová Henrieta
szabóová slávka
szadecká Gabriela
szadvári jozef
szelle Karol
szilaGyi steFan
szilagyiová ružena
szopó František
Šalaga viliam
Šalát peter
Šandrej michal
Šankweilerová marta
Šankweilerová martna
Šantavý marián
Šarišský peter

Ščepka stanislav
Ščibran martin
Šeligová mária
Ševčík stanislav
Ševčík Štefan
Šimová denisa
Šimová ingrida
Šimurka mário
Šipoš Gustáv
Šipošová lýdia
Široká mária
Šišgková martina
Škvarenina jozef
Škvarka vladimír
Šlepecká Beáta
Šlesár miroslav
Šluchová lenka
Šobich vladimír
Šoltysová ingrid
Šojer Štefan
Šovčíková vlasta
Špačková dobromila
Špaňo František
Štecová lucia
Štecová lucia
Štefančiková
Štefančíková soňa
Štefančíková soňa
Štefániková jana
Štefanko vladimír
Štefanovičová alexandra
Štefanovičová tatiana
Šterbáková nadežda
Šticha jaroslav
Štrba jaroslav, ing.
Štrba jozef
Štrbák jozef
Šugár jozef
šuhajová
Šulko radoslav
Šuňavský matúš, ing.
Šupinová Krisgna
Šuplatová lucia
Šuráni jozef
Šurín Gabriel
Švarbová mária
Švecová Helena
Švecová Katarína
Švecová lenka
Švihla vladimír
ta3
takács Karol
tanečný súbor arabeska
ťapáková iveta
tarábková anna
taranda ján
tarkovič milan
tasr
tatarková lenka
tatracentrum
tejbusová Klaudia
teplan ľubomír
terno Group k.s.
tesco stores sr a.s.
tibor Bernáth
timková lenka
timočková michaela
timočková michaela
titáková tatiana
tizenszký róbert
tkáč peter
tkáč róbert
tkáč tomáš
todáková Hornová zuzana
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tomáš Špirec
tomaščíková viera, ing.
tomeček samo
tomek slavomír
toner trade s. r. o.
tóth ladislav
tóth vojtech
tóthová denisa
tóthová denisa
tóthová erika
tóthová jana
tóthová mária
totka jozef
tramtária
trávničková rozália
trenčan milan
trenčanská Kvetoslava
trizna samuel
trubíni juraj
trúchla miroslava
trúchly michal
tučná eva
turanovičová martina
turčan andrej
turčan andrej
turčanová Helena
turinič Štefan
turner milan
turnerová jana
tužinská ivica
tužinská ivica
tv Bardejov
tv liptov
tv naša Košice
tv region
tv region
tv severka
tv zemplín
tvrdá Božena
uhrin mikuláš
Új szó
ujhely František
umenie v pohybe
unicredit Bank
upc
urban ján
urban jozef
urban marek

urbančík ján
urbánek jozef
urbanová martina
urík patrik
vaculková elena
vadkerty ľudovít
vagovská anna
váíno matyšák, s.r.o.
valíčková miroslava
valkóová zuzana
valla milan, mgr.
vallová andrea
valo František
vančík juraj
váradiová Katarína
varga peter
varga tibor
varga tomáš
varga valter
varga viliam
vargová Božena
vargová Katarína
vaŠa slovensko, s. r. o.
vášáryová emília
vaškeba michal
vaX projekt s. r. o.
včelík andrej
veichpartová ľubica
vendrák marián
vercholová monika
veronika pradová
veselský ján
veszprémi zoltán
vetraK milan
viera Kilová
viera Kolesárová
viera snohová
vincent čigáš
vinko.sk
vino mrva & stano
virádi viliam
vitaly dmitriev
vijek tibor
viva
vladimír Korpáš
vladyková zdenka
vladyková zdenka
vodárenské múzeum

vodax, a.s.
vojenčiak ján
vojna marián
vojtašovič ivan
vojtek jozef
vojtkovský igor
volek jozef
voleková janka
vontszemu vojtech
voreková marcela
vorošváriová jana
vrabcová anna
vrábeľ maroš, ing.
vydra miroslav
vysna Kvetoslava
vyšná eva
výtvarníčka Gabriela verešová
vytykáčová daniela
W cafe Bratislava
Wágner jozef
Wagner vojtech
Walmark, s.r.o.
Weisová anna
Wildová viera ing.
www.modrykonik.sk
www.morezliav.sk
www.zamenej.sk
www.zlavadna.sk
začať spolu
zadžorová Helena
zadžorová Helena
záhorácke rádio
záhorská Kvetoslava
zacharová anna
zacharová Gabriela
zacharova jana
zajac vasiľ
zajacová andrea
zakech ján
základná škola Horná zdaňa
základná škola lipová
základná škola markuška
základná škola mútne
západoslovenská televízia
záriš peter
zaťko július, mgr.
zaťKo juraj
závodná Helena

zbojová mária, zboja jozef
zdechovanová anna
združenie pre lepší život
zeman lukáš
zeman marián
zezulová jana
zimnýkoval milan „junior“
zlatohlavý milan
zoc maX poprad
zoc maX prešov
zoc maX trnava
zollei tibor
zoltán Šimon
zones.sk
zsigová nadežda
zsuzsanna dikácz
zŠ Kniežaťa pribinu
zŠ Komenského svidník
zŠ Korňa
zŠ p.u. olivu
zŠ s mŠ chrenovec-Brusno
zŠ, dubová, Bratislava
zubák tomáš
zupková ružena
zuskačová mária, ing.
zuzana lauková
zuzana musková
zuzana pachová
zuzana valkóová
zvrškovcová Katarína
žec Štefan
železnice slovenskej republiky
želiarová anna
žiak juraj
žiaková alžbeta
židzik peter
židziková silvia
žurav Štefan

2. piaristické gymnázium sv. jozefa 
Kalazanského
alžbetka, nezisková organizácia
asociácia divadelná nitra
Bratská jednota baptistov
cirkevný zbor viera
centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a 
prevencie, drieňová, Bratislava

centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie revúca
centrum voľného času, orgovánová, Košice
centrum voľného času ako súčasť Katolíckeho gymnázia Štefana moysesa
centrum voľného času relaX
cirKevná stredná odBorná ŠKola eleKtrotecHnicKá, p.G. 
rassatiHo
cirkevná stredná odborná škola sv. jozafáta v trebišove
cirkevné centrum voľného času, námes)e jána pavla ii., snina
detský klub zdravotne pos)hnutých deg a mládeže v Košiciach
domKa - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice
domka žilina
domov na pol ceste pri rodinnom detskom domove n.o., ul. družby, piešťany 
dopravná akadémia, rosinská cesta 2, žilina
evanjelická diakonia ecav na slovensku
expression o. z.
Gymnázium, jablonská, myjava
Gymnázium, Školská, tvrdošín
Gymnázium, Školská, považská Bystrica
Gymnázium antona Bernoláka, námestovo
Gymnázium Fran)ška Švantnera, nová Baňa
Gymnázium Hansa selyeho s vjm, Komárno
Gymnázium ivana Horvátha, Bra)slava
Gymnázium juraja Fándlyho, Šaľa a oz záhrada

Gymnázium m.m. Hodžu, Hodžova 860/9, liptovský mikuláš 031 36
Gymnázium sv. moniky, prešov
Gymnázium Šahy
Gymnázium vojtecha mihálika, Kostolná 119/8, sereď
Gymnázium, alejová 1, Košice
Gymnázium, Študentská 4, snina
Gymnázium, ul.17.novembra 1180, topoľčany
Horúci gm
Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 žilina
ipeľské kultúrne a turis)cké združenie
jazdecko-rehabilitačné centrum lesan n.o.
Kadliecková janepa
elena Kárová
Katolícka spojená škola sv. vincenta de paul levice
Komunitné centrum spolu chminianske jakubovany
len tak tak
liptovská šachová škola pri liptovskom šachovom zväze
materská škola - óvoda, cyrilometódska 42, nové zámky
mestská polícia čadca
miestne združenie ymca nesvady
miestne združenie ymca revúca
miesto v dome o.z.
mládež slovenského červeného kríža v nových zámkoch

oa račianska 107, 831 02 Bra)slava
občianske združenie Kultúra
občianske združenie misia mladých
občianske združenie okáčik
občianske združenie pomocná ruka
obchodná akadémia Kálmána Kipenbergera, levice
obchodná akadémia, stöcklova, Bardejov
obchodná akadémia, Kapušianska, michalovce
obchodná akadémia, F. madvu, prievidza
obchodná akadémia, dlhá, senica
obchodná akadémia, námes)e hrdinov, Šurany
oz začať spolu
paneurópska súkromná pedagogická a sociálna akadémia, ružová dolina, 
Bratislava pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej laury, Kalinčiakova, 
trnava
persona
pomoc detom
rada mládeže nitrianskeho kraja
regionálna rada mládeže prešovského kraja
relevant n.o.
slovenský červený kríž prešov
slovenský červený kríž, územný spolok žiar nad Hronom
slovenský červený kríž, územný spolok poprad
slovenský červený kríž rožňava
slovenský skau)ng, 21. zbor Korčín, zvolenská sla)na
slovenský skau)ng, 39. zbor o.b. jána vojtaššáka námestovo
slovenský skauting, 47. zbor Bra)slava-petržalka
slovenský skau)ng, 93.prístav tortuga trenčin
soŠ juraja ribaya, par)zánska cesta, Bánovce nad Bebravou
soŠ sv. cyrila a metoda, tehliarska, michalovce
soŠ jesenského, tisovec
spojená škola, medvedzie, tvrdošín
spojená škola, Kremnička, Banská Bystrica
spojená škola modrý Kameň
spojená škola novohradská, Bra)slava
spoločenstvo evanjelickej mládeže, zvonárska, Košice
spŠ obchodu a služieb, ssoŠ mladosť, pod Kalváriou, prešov
stredná odborná škola, ul.sv. michala, levice
stredná odborná škola, Garbiarska, Kežmarok
stredná odborná škola, ul. alexandra dubčeka, vranov nad topľou
stredná odborná škola, sládkovičova, snina
stredná odborná škola, ivanská cesta, Bra)slava
stredná odborná škola, ul.1.mája,vráble
stredná odborná škola - szakközépiskola moldava nad Bodvou
stredná odborná škola andyho Warhola medzilaborce
stredná odborná škola dopravná, zelená, mar)n-priekopa
stredná odborná škola, Hlavné námes)e, dvory nad žitavou
stredná odborná škola, Hlavná, Hnúšťa
stredná odborná škola, Hapalova, námestovo

stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, rožňava
stredná odborná škola techniky a služieb tovarnícka 1609, topoľčany
stredná odborná škola, cintorínska 4, 950 50 nitra
stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 prešov
stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského, Košice
stredná škola vo vrbovom
stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Kláštorská 24a, levoča
stredná zdravotnícka škola, daxnerova, trnava
súkromná stredná odborná škola - magán szakközépiskola, Fučíkova, 
sládkovičovo súkromné gymnázium, Gagarinova, topoľčany
svetielKo pomoci n.o.
Škola pre mimoriadne nadané de) a Gymnázium, skalická, Bra)slava
základná škola, Školská, skároš
základná škola, snp, Šurany
základná škola 1.-4.ročník markuška
základná škola Bátovce
základná škola Gemerská poloma
základná škola Korňa
základná škola Kvačany
základná škola odorín 65
základná škola podhoroď 17
základná škola rudolfa dilonga, Hviezdoslavova, trstená
základná škola s materskou školou sla)na nad Bebravou
základná škola s materskou školou dlhá nad oravou
základná škola s materskou školou Horná Kráľová
základná škola s materskou školou ľubovec
základná škola s materskou školou mútne 224
základná škola s materskou školou pavla ušáka olivu Kátlovce
základná škola s materskou školou, Školská 459/12, 082 56 pečovská nová ves 
základná škola s vyučovacím jazykom maďarským plešivec
základná škola slovenského národného povstania, Horná ždaňa č. 107
základná škola v lozorne
základná škola, Bystré 347
základná škola, dubová 1, 81104 Bra)slava
základná škola, Haniska 290
základná škola, laborecká 66, Humenné
základná škola, rybany 355, rybany
základná škola, sitnianska 32, 974 11 Banská Bystrica
základná škola, slobody 2, poltár
základná škola,Beša 88
základná škola,Ščasného 22, nitra
združenie pre lepŠí život
združenie sla)nka
združenie storm
základná škola Hutnícka, spišská nová ves
základná škola Komenského 2, svit
základná škola Komenského 307/22, svidník
základná škola lipová 183
základná škola s materskou školou prakovce 307
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naŠa Finančná správa
2014

účtovaNie prijatýCH a 
poSkytNutýCH GraNtov
v čase podpísania zmluvy o darovaní (prijatie) 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 
zaviazala prerozdeliť tretím stranám, pričom tieto prostriedky sa zaúčtujú v prospech účtu ostatných záväzkov.
 
prijaté príspevky okrem grantov nadácia zaúčtuje na ťarchu bankových účtov a v prospech výnosov t.j. mimo 
fondov organizácie vo vlastnom imaní.
 
v čase podpísania zmluvy o darovaní (poskytnutie) nadácia zaúčtuje grant na ťarchu účtu fondov organizácie 
a v prospech účtu výnosov, zároveň zaúčtuje sumu v rovnakej výške na ťarchu účtu nákladov a v prospech účtu 
záväzkov voči prijímateľovi grantu.
 
v roku 2013 sa stala nadácia súčasťou programu podpory mimovládnych organizácií - aktívne občianstvo a in-
klúzia (eea projekt, ktorý pretrvával aj počas celého roku 2014) a vystupuje ako správca oblasti podpory pre 
deti a mládež. Nadácia účtuje o poskytnutých a prijatých grantoch na základe manuálu systému riadenia a kon-
troly programu aktívne občianstvo a inklúzia. v čase obdržania predloženého a odsúhlaseného vyúčtovania od 
príjemcu príspevku za príslušné reportovacie obdobie, nadácia účtuje na ťarchu účtu nákladov a v prospech 
súvahového účtu dotácie obdržanej na základe zmluvy o realizácii programu. Zároveň zaúčtuje sumu v rovna-
kej výške na ťarchu súvahového účtu dotácie a v prospech príslušného účtu výnosov. v prípade, že ku koncu 
reportovacieho obdobia nadácia neobdržala odsúhlasené vyúčtovanie od príjemcu príspevku, ale už poskytla 
príjemcovi preddavok, nadácia účtuje sumu preddavku na ťarchu účtu pohľadávok voči príjemcovi príspevku 
a v prospech súvahového účtu dotácie.
 
kompletná účtovná závierka so správou audítora je k nahliadnutiu v nadácii.

Hospodárenie nadácie
výcHodisKá pre zostavenie Účtovnej závierKy
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu 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.
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súvaha  aktíva

majetok rok 2014 rok 2013

neobežný majetok spolu 240 850,00 € 261 641,00 €

dlhodobý nehmotný majetok

  softvér

  ostatný dlhodobý nehmotný majetok    0,00 € 0,00 €

dlhodobý hmotný majetok 240 850,00 € 261 641,00 €

  pozemky 5 661,00 € 5 661,00 €

  stavby 235 068,00 € 255 611,00 €

  samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných veci 120,00 € 369,00 €

  dopravné prostriedky 1

dlhodobý finančný majetok 0,00 € 0,00 €

  podielové cenné papiere a podiely v obchodných  spoločnostiach s  podstatným vplyvom

  ostatný dlhodobý finančný majetok    

obežný majetok spolu 1 188 879,00 € 1 148 172,00 €

zásoby 0,00 €

dlhodobé pohľadávky 0,00 €

Krátkodobé pohľadávky 97 373,00 € 149 179,00 €

  pohľadávky z obchodného styku 191,00 € 1 465,00 €

  ostatné pohľadávky 29 001,00 € 53 903,00 €

  iné pohľadávky 68 181,00 € 93 811,00 €

Finančné účty 1 091 506,00 € 998 993,00 €

  pokladnica 1 243,00 € 1 088,00 €

  Bankové účty 379 767,00 € 361 411,00 €

  Krátkodobý finančný majetok 710 496,00 € 636 494,00 €

časové rozlíšenie spolu 164 560,00 € 120 471,00 €

  náklady budúcich období 1 432,00 € 599,00 €

  príjmy budúcich období 163 128,00 € 119 872,00 €

majetok spolu  1 594 289,00 € 1 530 284,00 €

výkaz ziskov 
a strát 2014 --------------

▼

income Statement 2014 
balaNCe SHeet oF aSSetS

súvaha  pasíva

vlastné zdroje a cudzie zdroje rok 2014 rok 2013

vlastné zdroje krytia majetku spolu 1 113 142,00 € 1 054 910,00 €

imanie a peňažné fondy 1 316 842,00 € 149 203,00 €

  základné imanie 129 784,00 € 129 784,00 €

  peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu 1 187 057,00 € 19 419,00 €

  oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

Fondy tvorené zo zisku 0,00 € 1 109 406,00 €

  ostatné fondy 0,00 € 1 109 406,00 €

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -203 699,00 € -208 285,00 €

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0,00 € 4 585,00 €

cudzie zdroje spolu 125 137,00 € 154 427,00 €

rezervy 3 873,00 € 3 330,00 €

  Krátkodobé rezervy 3 873,00 € 3 330,00 €

dlhodobé záväzky 171,00 € 15,00 €

  záväzky zo sociálneho fondu 171,00 € 15,00 €

  ostatné dlhodobé záväzky

Krátkodobé záväzky 120 977,00 € 150 925,00 €

  záväzky z obchodného styku 24 416,00 € 33 400,00 €

  záväzky voči zamestnancom 6 288,00 € 2 590,00

  zúčtovanie so sociálnou poisťovňou a zdratovnými poisťovňami 4 129,00 € 1 810,00 €

  daňové záväzky 4 266,00 € 1 563,00 €

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

17 722,00 € 55 728,00 €

  ostatné záväzky 64 155,00 € 55 834,00 €

Bankové výpomoci a pôžičky 116,00 € 157,00 €

časové rozlíšenie spolu 356 009,00 € 320 947,00 €

  výdavky budúcich období 512,00 € 0,00 €

  výnosy budúcich období 355 497,00 € 320 947,00 €

vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu  1 594 289,00 € 1 530 284,00 €

výkaz ziskov 
a strát 2014 --------------

▼

balaNCe SHeet oF liabilitieS
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náklady

rok 2014 rok 2013

spotreba materiálu 15 756,00 € 9 218,00 €

spotreba energie 6 974,00 € 8 103,00 €

opravy a udržiavanie 3 779,00 € 3 548,00 €

cestovné 8 573,00 € 2 685,00 €

náklady na reprezentáciu 3 306,00 € 2 131,00 €

ostatné služby 332 988,00 € 411 000,00 €

mzdové náklady 104 878,00 € 28 680,00 €

zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 33 517,00 € 9 773,00 €

zákonné sociálne náklady 1 758,00 € 1 052,00 €

daň z nehnuteľností 197,00 € 196,00 €

ostatné dane a poplatky 217,00 € 134,00 €

zmluvné pokuty a penále 21,00 €

ostatné pokuty a penále 30,00 €

Úroky 2,00 €

Kurzové straty 20,00 € 3,00 €

dary 0,00 €

manká a škody 342,00 €

iné ostatné náklady 4 448,00 € 3 980,00 €

odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého  hmotného majetku 20 792,00 € 24 141,00 €

náklady na precenenie cenných papierov 619,00 €

tvorba a zúčtovanie opravných položiek -5501,00 €

poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 668 390,00 € 419 255,00 €

poskytnuté príspevky fyzickým osobám 29 649,00 € 22 288,00 €

poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 22 000,00 €

náklady spolu 1 257 262,00 € 941 680,00 €

výkaz ziskov 
a strát 2014 --------------

▼
income Statement 2014 

výnosy

rok 2014 rok 2015

tržby z predaja služieb 2 972,00 € 6 108,00 €

Úroky 873,00 € 4 401,00 €

Kurzové zisky

iné ostatné výnosy 1 185,00 € 5 503,00 €

výnosy z krátkodobého finančného majetku 8 095,00 €

výnosy z precenenia cenných papierov 4 372,00 € 958,00 €

výnosy z nájmu majetku 10 224,00 € 10 162,00 €

prijaté príspevky od organizačných zložiek 0,00 €

prijaté príspevky od iných organizácií 374 432,00 € 592 161,00 €

prijaté príspevky od fyzických osôb 3000,00 €

príspevky z podielu zaplatenej dane 253 694,00 € 175 959,00 €

dotácie 604 286,00 € 151 276,00 €

výnosy spolu 1 260 135,00 € 949 528,00 €

 

výsledok hospodárenia pred zdanením 2 873,00 € 7 848,00 €

daň z príjmov 2 873,00 € 3 263,00 €

výsledok hospodárenia po zdanení 0,00 € 4 585,00 €

výkaz ziskov 
a strát 2014 --------------

▼
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1 260 135 €

604 286 €

374 432 €

253 694 €10 224 €

8 095 €

5 032 €

4 372 €
prijaté 

príspevKy 
od inýcH 

orGanizácií

2 % - podiel 
zaplatenej dane

iNé výNoSy

výnosy  
z KrátKodoBéHo 

FinančnéHo 
majetKu

dotácie

výnosy 
z nájmu 
majetKu

výnosy  
z precenenia

spolu

výnosy a náklady nadácie pre deti slovenska v roku 2013 suma

prehľad výnosov nds podľa zdrojov a ich pôvodu

prijaté príspevky od iných organizácií 374 432,00 €

2 % - podiel zaplatenej dane 253 694,00 €

dotácie 604 286,00 €

výnosy z precenenia 4 372,00 €

výnosy z nájmu majetku 10 224,00 €

výnosy z krátkodobého finančného majetku 8 095,00 €

iné výnosy 5 032,00 €

výnosy nadácie pre deti slovenska spolu 1 260 135,00 €

Prehľad nákladov nadácie pre deti slovenska podľa jednotli-
vých druhov činností

suma

poskytnuté granty, štipendiá 720 039,00 €

náklady programových pilierov 368 322,00 €

správa nadácie 143 640,00 €

  ochrana a zhodnotenie majetku

  propagácia účelu nadácie 35 716,00 €

  prevádzka nadácie 81 482,00 €

  odmena za výkon funkcie správcu 4 794,00 €

  cestovné náhrady 1 180,00 €

  osobné náklady 16 020,00 €

  iné náklady na správu nadácie 4 448,00 €

náklady z precenenia 0,00 €

Kurzové straty 20,00 €

daň z príjmov 2 873,00 €

tvorba opravných položiek 0,00 €

odpisy majetku 20 792,00 €

iné náklady 4 449,00 €

náklady nDs spolu 1 260 135,00 €

prehľad príjmov 
podľa zdrojov 
a ich pôvodu 2014

--------------

▼
overview of income  

by Sources and origin 2014
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Položka rok 2014 rok 2013

úroky 873,00 € 4 401,00 €

výnosy z krátkodobého finančného majetku

výnosy z dlhodobého finančného majetku 8 095,00 € 0,00 €

kurzové zisky

výnosy z precenenia 4 372,00 € 958,00 €

náklady z precenenia -619,00 €

kurzové straty -20,00 € -3,00 €

daň z príjmov -2 873,00 € -3 263,00 €

výnosy z nájmu majetku 10 224,00 € 10 162,00 €

vH projektov -10 706,00 € 10 065,00 €

ostatné výnosy 1 185,00 € 5 504,00 €

ostatné náklady -4 448,00 € -3 980,00 €

zmluvné pokuty a penále -21,00 € 0,00 €

odpisy majetku -6 682,00 € -24 141,00 €

odpisy dar. maj

tvorba opravných položiek k pohľadávkam 0,00 € 5 501,00 €

tvorba opravných položiek k majetku 0,00 €

odpis nevymožiteľných pohľadávok 0,00 €

výsledok hospodárenia spolu 0,00 € 4 585,00 €

odmena správcu nadácie za rok 2014 bola 4 794,00 €.

výsledok hospodárenia 
Nadácie pre deti Slovenska je 
tvorený nasledovnými výnosmi 
a nákladmi

--------------

▼

Net income of the CSF Consists 
of the Following revenues and 

expenses
záKladný Fond a nadačné imanie
Basic assets and endoWment

základný fond nadácia buduje už od roku 1998.
Účtovná hodnota základného fondu bola k 01.01.2014 871 217 €.
Účtovná hodnota základného fondu je k 31.12.2014 871 217 €.
 
Účtovná hodnota nadačného imania bola k 01.01.2014 119 296 €.
v roku 2014 sa prostriedky nadačného imania čerpali vo výške 0 €.
Účtovná hodnota nadačného imania je k 31.12.2014 119 296 €.
 
prostriedky základného fondu a nadačného imania sú investované do:
-podielových fondov vÚB asset management
-podielových fondov tatra asset management
-krátkodobých termínovaných vkladov.
 
zmeny v nadačnej listine a v zložení orGánov nadácie
 
v roku 2014 boli vykonané nasledovné zmeny v nadačnej listine a v orgánoch nadácie:
článok vii. – členovia orgánov boli v časti 1. 

členovia správnej rady nadácie boli aktualizovaní nasledovne: 
a) matej ribanský
b) peter Guráň
c) tomáš Kamenec
d) martin Kultan
e) anton ondrej
f) regina ovesny-straka

účtovNá HodNota ZákladNéHo FoNdu

účtovNá HodNota NadačNéHo imaNia

bola k 01.01.2014 871 217 €
je k 31.12.2014 871 217 €

bola k 01.01.2014 119 296 €
je k 31.12.2014 119 296 €
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Správa audítora

právnicKé osoBy
 
slovenská sporiteľňa, a.s.
 
nadácia pontis 
 
nadácia ekopolis 
 
dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 
 
provident Financial, s.r.o. 
 
nadácia tesco 
 
občianske združenie Hodina deťom 
 
leaf slovakia s.r.o. 
 
W a l m a r K, spol. s. r. o. 
 
Golf international s.r.o. 
 
Komunálna poisťovňa a.s. vienna insurance Group 
 
ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sr 
 
dm drogerie 
 
občianske združenie Hodina deťom 
 
tesa tape s.r.o. - organizačná zložka slovensko 
 

amazon 
 
unicredit Bank slovakia, a.s. 
 
accenture technology 
 
BiiGood, s. r.o. 
 
inG insurance 
 
pricewaterhousecooper 
 
pWHc cee Firm services s. r. o. 
 
axess, spol. s. r. o. 
 
slovak telekom, a.s. 
 
GjH novohradská 
 
invesco chs. s. r. o. 
 
orange slovensko, a.s. 
 
logicall slovensko, s. r. o. 
 
creative Web, s. r. o. 
 
median sK, s.r.o. 
 
 
 

preHľad darcov nad 331 €

FyzicKé osoBy

Koprna peter, ing. 
Hatina slavomír 
Korosi Štefan 
jurík tomáš, ing. 
mokrošová ľubica 
ovesny regina 
mikulay Branislav 
mika václav 
majzlan ľubomír 

lapkova Katarína 
németh ivan, ing. 
číž Blažej, ing. 
Kalabus Branislav 
rudnayová andrea, mgr. 
Gajdoš Branislav 
Boďová mária 
dzugas slavomír 
mihalčin jozef ing. 

mockovčiaková dana 
plaštiak lukáš 
čelková martin 
szadvári jozef 
snohová viera 
mikušová danica
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Program - 2 % použité v roku 2014 suma Percento

Gp Hodina deťom 15 411,34 € 3,65%

raz ročne spoločne 1 531,63 € 0,36%

nF samsung 2 608,68 € 0,62%

Gp dôvera 27 086,43  € 6,42%

Komunita priateľská deťom nF Kp 14 630,55 € 3,47%

Konferencia Škola pre 21. storočie 7 814,21 € 1,85%

Škola rodinných financií 38 192,34 € 9,05%

učíme s radosťou 9 492,98 € 2,25%

eventy, mediálna kampaň Hodina deťom, zbierky 48 360,65 € 11,46%

edukačná kampaň – rodičovské zručnosti 16 442,36 € 3,90%

riadenie a správa nadácie pre deti slovenska 72 123,10 € 17,09%

 

Program - 2 % budú použité v roku 2015 suma Percento

riadenie a správa nadácie pre deti slovenska 34 782,04 € 8,24%

Škola rodinných financií 72 283,70 € 17,13%

eventy, mediálna kampaň Hodiny deťom, zbierky 35 934,46 € 8,52%

Gp dôvera 6 913,57 € 1,64%

raz ročne spoločne 143,76 € 0,03%

Komunita priateľská deťom nF Kp 18 145,44 € 4,30%

spolu 421 897,24 €

využitie zdrojov z 2% 
asignovanej dane 
získaných v roku 2014

utilization of resources from the assigned 
2% of the taxes acquired in 2014

--------------▼

preHľad Grantov a Štipendií posKytnutýcH nadáciou do roKu 2014
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taBuľKy

# žiadateľ mesto názov projektu Podporená suma

jazdecko-rehabilitačné cent-
rum lesan  n.o.

 opatovce pomôcť posunúť sa ďalej 2 630,56 €

centrum slniečko, n.o. nitra využívanie expresívnych terapií a kvalitných voľnočaso-
vých aktivít v pomoci deťom so syndrómom can

3 865,25 €

ulita Bratislava pomoc na dosah 6 280,00 €

i Klub ivanka pri dunaji chovatelia a záhradníci 3 459,00 €

začať spolu partizánske odklínanie slova 2 443,80 €

len taK taK Bratislava spojené nádoBy - tanečno-pohybové terapeutic-
ké podporné stretnutia pre znevýhodnené deti a ich 
rodičov

4 634,00 €

asociácia náhradných rodín Bratislava tréning rodičovských zručností  pre pestúnskych, profe-
sionálnych a adoptívnych rodičov

1 962,00 €

dss pre deti a dospelých 
sibírka

Bratislava Hudba nás ladí 3 000,00 €

eFFeta - stredisko sv. Fran-
tiška saleského

nitra Kreatívne ticho 5 050,00 €

Fcm (Forum for communicati-
on in mediation)

Hlohovec peer mediácia 3 600,00 €

mládež ulice Bratislava Fun klub 5 910,00 €

asociácia divadelná nitra nitra  darujem ti tulipán - integračné aktivity pre slabozraké a 
nevidiace deti

5 200,00 €

pomoc ohrozeným deťom Bratislava čas pre nás 6 000,00 € 

dapHne - inštitút aplikovanej 
ekológie

Bratislava  “živá učebnica posilňuje učiteľov“ 4 500,00 €

slovenská spoločnosť pre spi-
na bifida a/alebo hydrocefalus

smolenice aktívny spináčik 3 430,00 €

centrum pedagogicko-psy-
chologického poradenstva a 
prevencie

Bratislava ja velkáč 3 180,68 €

„Bratská jednota baptistov, 
cirkevný zbor viera

Bratislava podpora pozitívnych rovesníckych skupín u detí od 10 
do 14 rokov

3 000,00 €

centrum pre rodinu  -  
pezinoK

pezinok mladí dobrovoľníci v službe deťom 2014/15 2 142,00 €

podporené projeKty z GrantovéHo 
proGramu Hodina deťom

Supported Projects from the Grant Programme The Children‘s Hour
Western Slovakia

Západné 
Slovensko

* tabuľka 1

--------------

▼
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žiadateľ mesto názov projektu Podporená suma

„nádej deťom Banská Bystrica práva detí deťom 5 000,00 €

nadácia Krajina harmónie žilina 1000 a 1 príbeh 4 115,00 €

rada mládeže žilinského kraja žilina Krídla pohybu 3 014,38 €

združenie slatinka zvolen meníme svoje mesto 5 270,00 € 

misia mladýcH tvrdošín cesta k sebestačnosti 2 770,00 €

návrat, o. z. Banská Bystrica najviac zo všetkého 5 000,00 €

miestne združenie ymca revúca jelšava prvý nádych - First step 5 000,00 €

Klub makovice 95 príď z ulice do klubu žilina 4 368,00 €

Bakomi Banská Štiavnica sme do kníh. píšeme, vyrábame, čítame ich.  
rozumieme im.

3 992,40

Stredné
Slovensko

--------------

▼

východné
Slovensko

--------------

▼

žiadateľ mesto názov projektu Podporená suma

zom prešov prešov aj ty môžeš víťaziť... 5 455,00 €

člověk v tísni, o.p.s. - pobočka 
slovensko

spišské podhradie zo školy - do školy (doučovanie a efektívne 
trávenie voľného času)

5 680,00 €

soja pečovská nová ves pokračujeme v spoznávaní regiónu 3 167,50 €

detský klub zdravotne postihnu-
tých detí a mládeže v Košiciach

Košice časopis - naše dielo 4 170,00 €

expression o. z. spišská Belá pro dobro 3 525,00 €

občianske združenie pomocná 
ruka

Košice informácie poruKe (pomocná ruka Košice) 4 000,00 €

spoločnosť priateľov slobodnej 
výchovy a vzdelávania - "Krídla"

Košice Keď učenie (sa) je radosť. 4 010,76 €

Horúci tím vranov nad topľou rdŠ - rómska dobrovoľnícka škola 4. ročník 3 190,00 €

združenie strom Košice strom - Korene vedomostí 2 770,00 €

spddd Úsmev ako dar Košice reklama na seba - anonym z detského do-
mova

5 485,40 €

marginal Košice iní, a predsa rovnakí 3 295,56 €

* tabuľka 1

žiadateľ Podpora pre                       účel darovanej čiastky Podporená suma

jana v. alex a erik v. - synovia absolvovanie operačného zákroku ulzibat v Kladne pri prahe 2000,00 €

eva d. jázmin d. - dcéra rehabilitácia v centre renona 1000,00 €

jana G. samuel G. - syn rehabilitačný pobyt v adeli center piešťany 1000,00 €

silvia H. ing. maroš H. - manžel rehabilitačný pobyt v renona reHaBilitation 1000,00 €

mária Š. sára Š. - dcéra zakúpenie prístroja (stolná lupa merlin 2 lcd, 22" monitor) 1000,00 €

anastázia p. vojtech p. - syn rehabilitačný pobyt 1000,00 €

eva B. michal B. - syn liečebný pobyt 500,00 €

ivana ž. Filip v. - syn rehabilitácia v centre renona rehabilitation v Šúrovciach pri trnave 1000,00 €

slavomíra o. robert o. - syn detské chodítko pre telesne postihnuté dieťa nurmineo ottoBock 850,00 €

ing. daša j. andrej K. - syn rehabilitačný pobyt v adeli medical centre v piešťanoch 1000,00 €

ivana B. ivanka B. - dcéra rehabilitačný pobyt v adeli medical centre v piešťanoch 1000,00 €

lucia v. Kristián v. - syn intenzívny rehabilitačný pobyt therasuit v trvaní 4 týždne 1000,00 €

vieroslava v. natália v. - dcéra rehabilitačný pobyt v centre liberty v Košiciach 1000,00 €

Katarína ch. matúš G. - syn doplnkové aktivity k liečebnému procesu - intenzívne masáže pre syna 600,00 €

anna d. zuzana d. - dcéra nákup rehabilitačnej pomôcky - trojkolesový bicykel 500,00 €

milan v. dominik v. - syn rehabilitačná liečba renona suit v rehabilitačnom centre renona  
v Šúrovciach 1000,00 €

„edita Š. alexandra Š. - dcéra rehabilitačný pobyt v adeli medical centre v piešťanoch 1000,00 €

miroslava Š. max Š. - syn rehabilitačný pobyt v adeli medical centre v piešťanoch 1000,00 €

magdaléna z. samuel z. - syn 3 týždňový rehabilitačný pobyt v centre liberta v Košiciach 1000,00 €

„andrea n. Karolína n. - dcéra zakúpenie rehabilitačnej pomôcky- horizontálneho rotopedu 1000,00 €

jarmila B. melody c. - vnučka zabezpečenie vnučky po smrti matky, na jej živobytie 1000,00 €

marian m. Šimon m. - syn rehabilitačný pobyt v centre svetielko prešov  formou therasuite 1000,00 €

jozefína B. matej B. - syn finančný príspevok na masáže 1000,00 €

paulína G. andrej G. - syn rehabilitačné cvičenia metódou thera suit, ktoré nie sú hradené zp a 
ubytovanie spojené s rehabilitačným pobytom 1000,00 €

jana Š. adam Š. - syn kúpa biotronovej lampy Biotron compact iii, čističky vzduchu, kompreso-
rového inhalátora, nákup liekov na imunitu Flavin7 a imunoglukan symbio 598,00 €

Grantový proGram dôvera 

Finančná podpora v roku 2014 
pozn: tabuľka zahŕňa aj podporu schválenú v rámci jesenného kola grantového programu 
2013 a mimoriadnej podpory vo výške 28 450 €. Grant programme dôvera * tabuľka 2 --------------
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žiadateľ Podpora pre                       účel darovanej čiastky Podporená suma

jana Š. adam Š. - syn
kúpa biotronovej lampy Biotron compact iii, čističky vzduchu, 
kompresorového inhalátora, nákup liekov na imunitu Flavin7 a imuno-
glukan symbio

598,00 €

tomáš d. tomáš d. - žiadateľ rehabilitačné a cvičebné pomôcky - 
bežiaci pas, menšie činky, lavičku, žinenku, tiež hipoterapia 598,00 €

Gabriela j. andrea j. - dcéra Biotronová lampa Biotrón, čistička vzduchu, inhalator, nákup liekov 
wobenzym, lipovitam, hliva ustricova, imunogluglun, probiotika 1000,00 €

veronika Š. lukáš v. - syn rehabilitačný pobyt v centre svetielko v prešove 800,00 €

patrícia s. Šimon H. - syn therasuit rehabilitačný pobyt v centre svetielko v prešove 1000,00 €

scarlet a. sofia a. - dcéra 3 - týždňový rehabilitačný pobyt metódou therasuit v rehabilitačnom 
centre svetielko, prešov 1000,00 €

margita Š. zuzana Š. - dcéra terapia metódou tHerasuit 1000,00 €

anna Š. mária Š. - mama preplatenie Biolampy Biostimul Bs 103 355,00 €

Gabriela l. Benjamín l. - syn intenzívny rehabilitačný program metódou therasuit v kombinácii 
s terapiou GiGer md v centre liberta v Košiciach 1000,00 €

„centrum 
špeciálno-
pedagogického 
poradenstva 
Kálnica 

deti s mentálnym a 
telesným znevýhodnením

vytvorenie snoezelen multisenzorického kútika, realizácia terapie 
senzomotorickej integrácie 1000,00 €

daruj nádej, 
občianske 
združenie

ťažko zdravotne postih-
nuté deti

absolvovanie terapie - metóda mFK - 5 detí ťažko zdravotne 
postihnuté deti 1000,00 €

zŠ jakubov žiaci základnej školy 
jakubov

vytvoriť priestor pre hranie stolného tenisu na škole ako súčasť 
zvyšovania pohybovej aktivity detí, žiakov s postihnutím i žiakov 
s dyspraxiou.

900,00 € 

základná škola, 
pribinova 1, 
zlaté moravce

žiaci 1.stupňa zŠ podpora prevencie a posilnenie stabilizačného oporného systému - 
nákup Fit vanKÚŠov pre žiakov i. stupňa zŠ 1000,00 €

miesto v dome 
o.z.

rómske deti zo sociálne 
znevýhodneného pro-
stredia

vniesť do našej doterajšej práce s deťmi rozmer zdravia a zdravotnej 
výchovy, zostavenie zdravého darčekového balíčka 600,00 €

matias,n.o.
deti s poruchovou 
autistického spektra a ich 
rodičia

liečebno - rehabilitačný pobyt pre deti s autizmom v sprievode 
jedného rodiča 1000,00 €

občianske zdru-
ženie Barlička

mladí ľudia s ťažkým 
zdravotným postihnutím

zriadiť a vybaviť multisenzorickú miestnosť pre rôzne druhy terapií - 
muzikoterapia, arteterapia, fyzioterapia 900,00 €

oz dúhový svet

detské oddelenie onkoló-
gie a hematológie dFnsp 
v Bratislave a detská klini-
ka nemocnice v trnave

humanizácia detskej príjmovej ambulancie v nemocnici trnava, det-
ské priestory na onkológii v Bratislave 600,00 €

žiadateľ Podpora pre                       účel darovanej čiastky Podporená suma

autistické cent-
rum andreas

deti s poruchou autistic-
kého spektra a široká aj 
odborná verejnosť

podpora aktivít za účelom posilnenia včasnej starostlivosti detí s po-
ruchou autistického spektra prostredníctvom seminárov pre pediat-
rov, psychiatrov, neurológov a študentov medicíny a prostredníctvom 
osvetových letákov o prvých príznakoch autizmu.

1000,00 €

zom prešov
mládež s ťažkým ťelesným 
postihnutím z východné-
ho slovenska

zabezpečiť dopravu zdravotne postihnutých hráčov a športového 
náradia ako aj materiálne vybavenie pre aktivity registrovaného špor-
tového klubu Boccia zom prešov

1000,00 €

spolupÚtniK 
o.z. ľudia bez domova nákup 2 ks záchranárskych brašní s vybavením. Štyria pracovníci 

(streetworkeri) absolvujú kurz prvej pomoci. 379,00 €

organizácia 
muskulár-nych 
dystrofikov v sr

deti postihnuté najťažšou 
formou svalovej dystrofie

zabezpečenie fyzioterapeutov počas dvoch turnusov letných táborov 
pre deti so svalovou dystrofiou 975,00 €

aktívny vozík, 
občianske 
združenie

deti a mladí ľudia so 
zdravotným postihnutím aj 
ich rodičia

spolufinancovanie nákupu rehabilitačného stola, ktorý je nevyhnutný 
na realizáciu fyzioterapie 1000,00 €

spojená škola, 
čajkovské-ho 
50, trnava

žiaci s viacnásobným 
postihnutím a mp

nákup kompenzačnej pomôcky - série prekážok a rozdielnych terén-
nych zoskupení - nerovné povrchy. 1000,00 €

žilinsKé 
venuŠe

25 žien s onkologickým 
ochorením

sprístupnenie rekondičného plávania pre ženy s onkologickým ocho-
rením 1000,00 €

centrum soci-
álnych služieb 
domov pod 
tatrami 

osamelé a týrané mamič-
ky s malými deťmi 

zakúpenie športových potrieb pre vekovú kategóriu od 1 - 18 rokov  
(realizátor zariadenie núdzového bývania, ul.snp 12, 059 21 svit) 550,00 €

domov 
dôchodcov a 
domov sociál-
nych služieb 

deti a mladí dospelí so 
zdravotným postihnutím

doplniť vybavenie záhrady strediska dss symbia o ďalšie cvičebné 
prvky (dva chodníky z plochých skál na cvičenie vizuálno motorickej 
koordinácie a hrubej motoriky, zariadenie na precvičovanie rôznych 
svalových skupín)

1000,00 €

Klub cystickej 
fibrózy

deti a mladí dospelí s 
ochorením na cystickú 
fibrózu 

nová pomôcka sm-systém pre rehabilitačné oddelenia pri centrách 
cystickej fibrózy 900,00 €

viera - láska - 
nádej, o.z.

deti s viacnásobným 
postihnutím

zakúpenie rehabilitačného chodníka na nácvik chôdze – do centra 
svetielko 1000,00 €

nadácia pomoc 
jeden druhému

deti od 2 rokov s neurový-
vojovými ochoreniami

nákup dynamického vertikalizátora - vertikalizácia a nácvik chôdze 
vedúce k zlepšeniu zdravotného stavu dieťaťa a nezávislosti 850,00 €

Grantový proGram dôvera 
Finančná podpora v roku 2014 
pozn: tabuľka zahŕňa aj podporu schválenú v rámci jesenného kola grantového programu 
2013 a mimoriadnej podpory vo výške 28 450 €
Grant programme dôvera. *  tabuľka 2 --------------

▼

68 69 



žiadateľ Podpora pre                       účel darovanej čiastky Podporená suma

nemocnica s poliklinikou 
Brezno, n.o.

deti a mládež vo veku do 
20 rokov so zdrav.znevý-
hodnením

vytvorenie vhodných rehabilitačných podmienok a zabez-
pečenie vhodných rehabilitačných pomôcky (podložky na 
cvičenie, vešiak na podložky, stacionárny bicyke, posilňova-
cie vrecká s pieskom na horné a dolné končatiny, univerzálny 
závesný posilňovací systém tela

1000,00 €

K-7 psovodi – záchra-
nári slovenskej republiky

rodiny s kombinovane 
postihnutými deťmi

rehabilitačný víkendový pobyt pre 6 rodín s ťažko kombino-
vane postihnutými deťmi v terchovej, zameraný na inte-
GrovanÚ canisterapiu. 

1000,00 €

evanjelická spojená 
škola internátna

žiaci postihnutí hluchosle-
potou

rekondično-rehabilitačný pobyt pre žiakov s hluchoslepotou 
zameraný na hydroterapiu 1000,00 €

centrum liberta, n.o. deti s ťažkým zdrav.
postihnutím

vybudovanie športovo-oddychovej zóny s využitím cvičeb-
ných pomôcok 1000,00 €

naša šanca deti s ťažkým zdrav. 
postihnutím 

zakúpenie potrebných rehabilitačných pomôcok na zabezpe-
čenie bezplatnej pravidelnej a kvalitnej rehabilitácie pre rodiny 
s ťažko postihnutými deťmi

1000,00 €

združenie pacientov s 
pľúcnou hypertenziou, 
o.z.

pacienti so závažnou 
pľúcnou hypertenziou

7 dňový rehabilitačný pobyt v kúpeľnom prostredí pre členov 
združenia - fyzioterapeutická a psychologická pomoc fundo-
vanými odborníkmi

1000,00 €

rodinné centrum  
prešporkovo o. z.

rodičia a ich deti so zdrav.
znevýhodnením

zaradenie novo zakúpených pomôcok na rozvoj zraku a 
rehabilitačných polohovacích pomôcok do aktivít "Klubu pre 
všetky oči" 

995,00 €

svetielKo pomoci 
n.o.

deti so špec.potrebami - 
onkolog.ochorenia

zvýšenie kvality poskytovania psychologickej starostlivosti 
deťom s onkologickým ochorením a ich súrodencom - zak-
úpením pomôcky scénostestu

1000,00 €

žiadeľ mesto názov projektu Posporená suma

občianske združenie arcus rajec rodinná peňaženka 1 900,00 €

Krízové stredisko „amoret“ lučenec Finančné minimum v Ks amoret 650,00 €

obchodná akadémia považská Bystrica abeceda finančnej gramotnosti 1 200,00 €

občianske združenie Kultúra rajec “čas sú peniaze“ 1 200,00 €

združenie maďarských rodičov na 
slovensku pri Gymnáziu s vjm

nové zámky zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov Gymnázia p. 
pázmáňa s vjm

650,00 €

stredná odborná škola prakovce 282 abyže nám lepšie bolo (dvere k finančnej gramot-
nosti dokorán) 

1 250,00 €

marginal, o.z. Bratislava správny krok 650,00 €

zŠ s mŠ michala rešetku Horná súča zaujímaj sa o svoje peniaze! 602,00 €

Únia rómskych materských centier poltár spoznávajme svoje peniaze 600,00 €

stredná odborná škola technická v 
poprade

poprad Financie v kocke pre študentov strednej odbornej 
školy technickej v poprade

1 200,00 €

spoločenstvo poznania o.z. Bratislava vedomosťami proti kríze 2014 1 750,00 €

Help, n.o. Handlová Buď pánom svojich peňazí 1 240,00 €

člověk v tísni o.p.s. - pobočka slo-
vensko

spišské podhradie Šmejdológia a ako sa nenechať ošmeknúť 649,00 €

oscar 4you pusté Úľany prievan v peňaženke 650,00 €

odysea mysle Komárno mešec plný nápadov 1 200,00 €

arcidiecézna charita Košice Košice Škola rodinných financií v Kc a ded 1 250,00 €

informačné centrum mladých levice Každý cent sa počíta 1 550,00 €

dopravná akadémia žilina  chráňme našich starších spoluobčanov 600,00 €

pF umB, Banská Bystrica, Katedra 
elementárnej a predškolskej peda-
gogiky

Banská Bystrica pripravme si lepšiu budúcnosť. 1 200,00 €

tréning finančnej gramotnosti pre 
domovákov

partneri pre sociálny 
rozvoj a pomoc

prešov 1 900,00 €

občianske združenie aktív - relax dolný Kubín naučme sa rozumieť peniazom 650,00 €

vzdelávanie ŠKola rodinnýcH Financií
The school of family finances

* tabuľka 4
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* tabuľka 5

žiadateľ Podporená suma

centrum predagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 300,00 €

cirkevná základná škola - narnia 300,00 €

detský domov ratolesť tŕnie 300,00 €

Klub detí a mládeže tiGríKy 300,00 €

maják nádeje n.o. 300,00 €

občianske združenie Bee tree 300,00 €

občianske združenie ľudia v pohybe 300,00 €

občianske združenie zelená Fončorda 300,00 €

obec vrádište 300,00 €

oz misia mladých 300,00 €

slovenská rada rodičovských združení 300,00 €

tj olympionik považská Bystrica 300,00 €

základná škola Banská Bystrica 300,00 €

základná škola júliusa juraja thurzu, detva 300,00 €

základná škola prečín 900,00 €

Grafická úprava: peter dlhý, lenka antalová plavuchová 
jazyková úprava: zuzana Šústová, dana trgiňová 

preklad do anglického jazyka: eva tornello veselská
tlač:  remprint, s. r. o.

Fotografie : archív nadácie pre deti slovenska

www.ndS.SK

© nadácia pre deti slovensKa/ cHildren oF slovaKia Foundation

vydala:

nadácia pre deti slovensKa 
HeyduKova 3

811 08 Bratislava

tel.: +421 2 5263 6471
e-mail: nds@nds.sk

výročná správa nadácie pre deti  slovenska za obdobie 
1. 1. 2014 – 31.12. 2014

--------------▼

Komunity priateľsKé deťom
children and young people friendly community
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children are the most precious what we have in our lives. they come to this world with no experience and 
they are the most vulnerable from us. However, there is a great potential that lies in them and this potential 
forms the future of our society. 

We, in the children of slovakia Foundation (csF), try to create optimal conditions where children can grow 
into unique and confident personalities that know what they like and what are their abilities. We try to 
help them to grow into critically-thinking adults that bring up unique solutions. We also try to take various 
initiatives that make children and youth more sensitive towards others and more involved in public issues.
 
cooperation of important society actors together with getting children and young people involved is the 
only tool to reach our goals. civil society must be a natural part of this effort and a partner to those who 
make decisions. a lot of system innovations would not exist if there were not non-profit organisations in 
slovakia. Without them, many a child would be left at the mercy of fate. not once these organisations 
have substituted a role of the public administration and increasingly they are becoming its partner in 
providing public goods and system improvements in care for children and youth. We do our best so these 
organisations working with children and young people could be systematically active for a long time. We 
bring financial tools to support their activities, we also help them by changing the environment and the 
public approach. in the year 2014 we supported 148 grantees and connected many more those who do 
good for children and youth in slovakia.
 
eea funds and the norway grants through which we supported projects developing active cintizenship of 
children and also projects for inclusion of vulnerable groups of children into society are examples of those 
tools that leave a deep and positive trace in slovakia. a conference school for the 21st century aims at 
supporting teachers, a campaign Get to Know your child, a project children and young people Friendly 
community that supports self-governments and a week on children´s rights listen to children are only 
some of the most important activities that we carried out during the year 2014. the main aim of our effort 
was to make slovakia a better place for children and young people´s lives.
 
these activities do not have an immediate result which you can take a picture of and display afterwards. 
on the contrary, it is a support of a rather slow but sustainable change in us – adults, in children and in the 
whole society. it is the best investment of a society to its future.
 
We sincerely appreciate all our partners that have been helping us in 
our effort and supporting us in any possible way.
 
thank you from the bottom of our hearts

Dana rušinová
manager of the children of slovakia Foundation

may 2015

„The Greatest 

Potential 

for Society 

Development Lies 

in Children.
„

Dana rušinová
Foundation manager
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children are our future, even though it sounds like a cliché, time has not changed 
anything about truthfullnes of this statement. We do realise its meaning and truth-
fullness at the children of slovakia Foundation in this period even more. there is 
unrest around us and the future is hard to predict, a nature of things is being chan-
ged quickly, being different is an enemy and well-stated and massively presented 
lies are getting a mass support and they are starting to influence country. many 
families are plunging into crisis and mainly children are those who pay for this. 
parents are losing their ability to lead their children to live independently, teachers 
cannot find that teaching approach that would make today‘s pupils understand 
that education is important and can be fun.

our society needs, more than anything else, to get children and young people 
into its attention. What they need most in order to survive our times and to avoid 
and not to repeat our mistakes is a change of us, adults, towards them. this is an 
investment in development of the child‘s personality, so they grow into a confident 
personality. a personality that is aware of their strengths and weaknesses and that 
is able to evaluate received information critically; that does not think a diversity of 
situations and people around as a menace but as enrichment; a personality that 
knows what they want themselves and at the same time is sensitive to needs of the 
environment they live in and that is willing to help and contribute to its development. 
such personality does not wait for instructions what to do but comes up with their 
own ideas that together with others implements into life.

However, slovakia is only starting to discover the importance of investing into so 
called „soft“ skills of children and young people and adults. in our foundation we 
have known about this for 20 years and so all our grant, education, collection or 
advocacy programmes have their priority in supporting good quality work, building 
a “partner-like“ relationship between adults and children and young people.

nowadays it is mainly up to us, organisations of a civil society, to develop, support 
and sustain this important area of society in the long term. therefore, we apprecia-
te favour and support you have been giving us.

thank you.

matej ribanský
chairman of the Board of directors
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WHo We are
We are people who have been trying to change slovakia to a better 
country for children and young people´s lives for over 19 years. our 
main mission is to help and support children that happen to be in 
various life situations. together with our partners we provide them 
with help, we support their versatile development, reinforce the 
participation of children in decision making and we respect them 
as equal partners. We want to be a bridge between those who help 
and those who are in need of it. We cooperate with individuals and 
organisations that are willing to invest into development of children 
and who trust in their strength and potential. We support various 
organisations that have been working with children and young 
people systematically and for a long time. at the same time we 
carry out our own innovative projects. We want children to feel well 
at home, at school and in communities they grow up. We would 
like them to grow into confident and unique adults that are capable 
of leading a fulfilling personal and professional life and so they 
contribute to the environment they live in. our goal is to support 
sustainable positive changes in lives of children and young people 
in slovakia.

our viSion
each child must have a person that loves them, a feeling of security, 
a family background and friends, they must have a chance to know 
themselves and build their confidence, they must have a positive 
model, an opportunity to develop their abilities...“
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people in tHe cHildren oF slovaKia 2014
team of the Foundation

Veronika Masárová
office manager

Dana Rušinová
Foundation manager

Michal Jakubčo
pr manager 

(since september 2014)

Jana Dravecká
Finance manager  

Martina Slušná
pr manager 

(until september 2014)

Peter Lenčo
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programme manager  

of the education centre
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of the education centre
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Andrea Geregová
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of the education centre
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Jaroslav Krafka
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Lívia Domonkos
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Lucia Jakubíková
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the children´s Hour

Petronela Uskobová
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Alena Matušková
project manager  
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Daniel Podhradský
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inclusion programme, 

children and youth area, 
eea Funds & norway 

Grants

Matej Višňovec
manager of the 
collection for  

the children´s Hour

Board of directors

supervisory Board

Emília Vášáryová  

embaSSadorS
of The Children's Hour until 2014 were

Ladislav Chudík

Pavol Kárász

Regina Ovesny-Straka
Kooperativa poisťovňa, a.s. 

vienna insurance Group

Tomáš Kamenec 
dedáK & partners

Peter Guráň
the committee on the rights of  

the child, united nations organisation

Martin Kultan
Dôvera, zdravotná poisťovňa

Lubomír Slocík

Matej Ribanský
chairman of the Board  

of directors

Anton Ondrej
samsung electronics 

slovakia

Ján Užík

Helena Krajčiová Tomáš Maštalír

embaSSadorS
of The Children' s Hour since December 2014
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year 2014 in THe cHildren of slovakia foundaTion
 
JanUary
• Within the 6th year of the funding programme the school of Family Finances we supported 21 projects by giving the   
   amount of 22 541,00 €
• a campaign of the children´s Hour called „Big dreams need little help“ became a campaign of the month
 
febrUary
• We hosted the iii. charity ball of the children´s Hour that took place in trenčianske teplice; the the ball proceeds were  
   3 045 €
• together with 40 schools we joined the international safer internet day
• young basketball players from junior club in levice played thanks to the support of leaF children´s Fund
• We are starting a new project of the programme children and young people Friendly community and we are drawing our  
   attention to unreflected needs of children and youth in the self-governments
• the Board of directors discussed the innovations of the programme the children´s Hour
 
marcH 
• We organised a workshop children and young people Friendly community with the main aim to learn how to map real   
   needs of children
• during the Global money Week almost 2,000 children from 29 slovak towns gained knowledge and practical experince  
   how to orientate themselves in the world of money
• in the second call for proposals of eea and norway Grants of the programme for mvo we supported 17 projects with the
   amount of 481 771 €
• as a member of the coalition for children, slovakia we participated in preparing the national strategy for Human rights
   protection and promotion the slocak republic, in the field of the rights of the child
 
aPril
• Hugo celebrated his nameday
• vitafit stands could be found in tesco extra hypermarkets – in a playful way children learnt about healthy nutrition there
• two workshops on a topic emerging needs of children and youth and how to map them in communities were organised     
   for representatives of the self-governments
• the 15th year of the public collection of the children´s Hour is over. its main motto was Big dreams need little Help. the
   total amount of money raised was 191 957,86 €
 
may
• We are pationate about modern education and so we put our strength together and organised a conference school for the
   21st century. We were honoured by a presence of susan Kovalik – an author of a pogramme Highly effective learning
• We participated in the conference schools – centres of regional development that was organised by samsung in trnava,
   with our speech on a role of pre-primary education in regards to the best interests of the child
• We trained coordinators of the children and young people Friendly community

• We discussed about vocational education in the workshop of the american chamber of commerce
• Grant programme dôvera supported 7 individual requests and 9 projects with the amount of 14 000 € that is aimed at
   improving the conditions in the field of health and a healthy life
• We supported 24 projects with the amount of 7 200 € in the 1st year of a grant programme the children and young   
   people Friendly community
• From the grant programme „Get to Know your money“ we supported 5 projects with a sum of 1 050 € . these projects  
   were focused on developing the social-financial literacy at high schools
 
JUne
• the children´s Hour supported 38 projects with the amount of 153 566,29 €
• educating new trainers of the 6th year of the project school of Family Finances started in zvolen
• By a campaign of the international children´s day - Get to Know your child we pointed out uniqueness of each child and
   also their needs and the importance of developing their life skills
• in the project Get to Know your money there was the students´ conference organised at which students were presenting
   their knowledge from the financial world
• We had a festive opening of a skatepark in nové zámky that was built with help of the children´s Hour
• We were planning a new strategy for the years 2015 - 2017
• the Board of directors was validating the results of the foundation for the year 2013 and also a a preliminary state of   
   fulfilling the plan and the budget for the year 2014 

JUly
• We sent comments and suggestions on the draft amendments to the laws in the field of regional education, in which we
   emphasized that a priority of the system of education must be a child – pupil
• We joined an international workshop on the topic of protection of the child´s rights in the activities of non-governmental
   organisations, supported by eea and norway Grants and the european structural Funds, organised by the Human rights
   monitoring institute in vilnius
 
auGusT
• on the 2nd of august there was the charity Golf cup organised in veľká lomnica that for the 4th time supported the
   children´s Hour – this year with the amount of 9 708 €
• 55 children with haemophilia experienced beautiful days in a camp in trenčianske teplice. the camp was supported from a
   pogramme once a year together with the support of a company tesa tape, ltd.
• We were preparing the round tables on creating communitites friendly to children and young people
 
sepTemBer
• the school of Family Finances got new trainers that defended their graduation works and completed an intensive 56-hour  
   course. this project teaches people from socially weak groups from all over slovakia how to manage a family budget.
• dana rušinová, invitied by the eurochild, discussed the rights of the child with the members of the european parliament in  
   Brussels
• in the grant programme a Heart Full of Health we supported 3 projects with a sum of 9 460 € and thanks to this, nutrition
   advisors could teach and lead children to a healthy lifestyle
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oCtober
• a roadshow Heart Full of Health zoomed across slovakia and 500 children learnt about heart ilnesses
• We were looking for new embassadors of the children´s Hour and we found them - actors Helenka Krajčiová and tomáš
   maštalír became our new embassadors
• as a member of the coalition for children we participated in preparing the law on the children´s commissioner
 
novemBer
• 48 teachers completed the education workshop We teach With joy
• Before the local elections we prepared a campaign of which the main aim was to give space to children and young people
   to express their opinion about functioning of self-governments
• during the campaign listen to children that was organised on behalf of the 25th anniversary of the convention of the
   rights of the child, president andrej Kiska hosted representatives of the colatition for children of which the children of
   slovakia Foundation is an initiator. they discussed the problems in the field of promotion, protection and fulfillment of the
   rights of children and young people in slovakia
• dominik drdul, a representative of the young europeans with disability and our grantee, held a speech on the rights of 
   children with physical disability in the european parliament
• 28th of november - a traditional street collection of the children´s Hour was organised
• Within the project of the children and young people Friendly community we organised a study trip in switzerland
 
decemBer
• Within the campaign listen to children we organised a discussion of experts from the non-governmental organisations and 
   members of the parliamentary committee for education, science, youth and sport on the state of education in slovakia in
   the national council of the slovak republic
• regina ovesny-straka, the general director of Kooperativa, became a new member of the board of directors
• Within the grant programme dôvera we supported 6 individual requests and 9 projects that were focused on improving the
   conditions in the field of health and healthy life with the amount of 14,000 €
• Within the 6th year of a grant programme of the children´s Fund cloetta we supported 8 projects from levice region that
   improved the opportunities of spending the free time of children and young people with the amount of 10 000 €
• We organised a series of discussions on indicators of quality of work with children and youth in the field of the free time and
   non-formal education. discussions were held in Banská Bystrica, trenčín and ružomberok
• the calendar year was finished with our legendary the children´s Hour tv show

GranT ProGrammeS of THe 
CHildren of Slovakia foundaTion
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We support the family, school and community, financial and social literacy. through our grant programmes we help children 
to find their place in life and to live fully. We appreciate help of our partners thanks to whom we can financially support 
hundreds of extraordinary ideas, thoughts and actions all over slovakia. thanks to these projects slovakia is changing to a 
better place for life of children and young people.

 
Grant proGramme  
tHe cHildren´s Hour - 15tH year
 
tthe grant programme the children´s Hour is an open grant programme financed from a public collection of  the children´s 
Hour. the children´s Hour financially supports innovative and good quality projejcts of organisations, that systematically and 
for a long time, have been working working with children and young people up to the age of 30, with children with specific 
needs and children in crisis situations. the children‘s Hour supports projects that help adults, who are important in children‘s 
lives, to change their attitude towards children and young people.
 
aim

• to develop a unique personality of each child, mainly the awareness of their own value and dignity
• to reach that all children with specific needs are respected and their needs are fulfilled
• to develop skills of children to think critically and communicate their own needs
• to develop effectively was of cooperation of children, parents, teachers and other professionals
• to support providing immediate help to children in cirsis situations and to prevent them

in the evaluationg process the children of slovakia Foundation follows principles of quality, professionalism, cooperation, 
ethics and regional solidatity. 

members of the expert commission that was evaluating the projects in the year 2014 were as follows:  Barbora Kuchárová, 
marián Horanič, andrea tóthová, zuzana Bernáthová, ruth michalíková, mária Kozlíková, milatová zuzana, Kulifaj peter, 
martina jadroňová, radoslav Kačur, antónia matušková, Gymerská martina, Filadelfiová dagmar, marcela strhárska, danka 
lovašová, marta paligová, spišáková mária, magdaléna Hugecová a and the expert team of the children of slovakia 
Foundation.
 
the proceeds of the 15th year of the public collection of the children‘s Hour (1st of april 2013 - 31st of march 2014):  
191 957,86 €. net proceeds of this collection were divided among 38 projects.

taBle 1 (page 62-63)*

Grant proGramme  
once a year toGetHer- 7tH year
 
considering a current amount of support a grant programme once a year together is a closed programme We are looking 
for other donors who would help us to open this programme for more target groups. the current programme is intended for 
chosen organisations, that for a long time, work with a specific target group of children and young people aged 0 – 18 with 
incurable disease – haemophilia. not only these children need help but also their parents and those who they are close to.
 
in the year 2014 we enabled 52 little patients to experience two weeks in a rehabilitation camp in turčianske teplice where their 
families shared their experience, advice and help. an active programme, that was designed in regards to their health state, was 
a part of the camp. there were 15 volunteers who joined this programme.
 
in the grant programme once a year together 2014 there was donated € 3,000.
 

name of organisation Place title of Project  approved amount 

slovenské hemofilické združenie Bratislava recreation camp for children with Haemophilia 3 000,00 €

   
Grant proGramme dôvera
the grant programme dôvera is an open grant programme. in the year 2014 it was realised in two rounds -a spring one and 
an autumn one. the aim of the grant program is to to smarten up and improve the environment of the health centres and 
facilities and to support the activities, which lead to the improvement and expansion of the secondary healthcare; to support 
disease prevention and healthy lifestyle and exercise, but also to contribute to the fullfilment of specific needs by solving an 
acute crisis situation.
 
this grant can be applied for by organisations (non-governmental organisations, self-governments, church institutions, 
budgetary and contributory organisations) but also individual applicants that are clients of dôvera health insurance company.
in the year 2014 the approved sum in dôvera grant programme was € 56,450. 

taBle 2 (page 64-67)*
partners of the programme:
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Grant proGramme  
oF tHe cHildren‘s Fund cloetta, 6tH year
Grant programme the children‘s Fund cloetta (leaF before) is an open grant programme that supports organisations in 
levice county. the children‘s Fund cloetta is an andowment fund of cloetta company and it was established on the 1st of 
november 2007 by the children of slovakia Foundation. through this fund the company cloetta wants to follow and help to 
solve problems of children and young people in the region of its activity

aim
• to increase the quality of life and health of children and young people
• to improve education of children and young people
• to make conditions for regular and systematic work with children and young people
• to stimulate cooperation between organisations and institutions from various sectors in community that use their potential  
   together for benefit of children

name of organisation Place title of Project  approved amount

Školský basketbalový klub junior levice levice Šport - správna životná cesta 1000,00 €

miesto v dome levice učíme sa s radosťou 1105,00 €

mikulčan želiezovce ich radosť je naše šťastie 1500,00 €

jungle Gym levice levice judo levice 1977,00 €

regionálne osvetové stredisko v leviciach levice zručnosti pre európsky rok rozvoja 1123,00 €

charitas saag Šahy  “Keď hlina spája dva svety...“ 1205,00 €

detská farma a dielne - davidov a Filipov dvor santovka od hipoterapie na olympiádu 1700,00 €

stredná odborná škola levice čítajme s radosťou 390,00 €

together 10 000,00 €

Grant proGramme active citizensHip  
and inclusion – cHildren and youtH 
proGramme area (eea & norWay Grants) 
 
the programme active citizenship and inclusion is a grant scheme aimed at the support of activities of the non-governmental 
organizations performing in the areas of participatory democracy, reduction of social differences, poverty and exclusion, 
support of children and youth, environmental protection and services in social sphere. the aim is to support active citizenship 
and eliminate menaces to children and young people.
 

supported projects - area of support: children and youth

name of organisation title of Project  approved 
amount

amount in 
20014

2nd call - thematic support: children, youth and active citizenship

1. voices, n. o. live - kultúrne podujatia, filmy, nové médiá 35 937,00 € 20 752,44 €

2. nadácia milana Šimečku Študenti po stopách totality 41 520,00 € 17 291,16 €

3. Fenestra Škola ľudských práv - rozvíjanie neformálneho vzdelávania a podpora aktivizmu 
mladých ľudí v oblasti ochrany ľudských práv na východnom slovensku

25 037,00 € 9 216,07 €

4. centrum slniečko, n.o. zapojenie mvo do tvorby národných politík v téme sociálnoprávnej ochrany detí 39 766,00 € 13 006,28 €

thematic support: reduction of threats related to children and youth at risk and roma

5. eFFeta - stredisko sv. 
Františka saleského

nebojím sa rozumieť 38 979,00 € 25 297,09 €

6. ulita, o.z. rozvoj terénnej sociálnej práce s deťmi a mládežou na sídlisku a vo virtuálnom 
prostredí

30 000,00 € 14 651,03 €

7. člověk v tísni, o.p.s. program podpory vzdelávania: ideme ďalej! 26 999,00 € 8 048,82 €

8. rada mládeže 
žilinského kraja

mladí bez nenávisti 29 654,00 € 14 979,83 €

9. miestne združenie 
ymca revúca

mosty 29 321,00 € 11 359,98 €

10. misia mladýcH intervenčné, preventívne a terénne aktivity zamerané na deti a mládež z 
ohrozených rodín

21 916,00 € 9 724,59 €

11. slovenský výbor pre 
uniceF

linka detskej istoty za toleranciu! 27 067,00 € 5 775,33 €

12. pro vida Buddy - tvoj kamoš 27 091,00 € 9 284,42 €

13. detský fond slovenskej 
republiky

pentagon inak
27 402,00 € 4 110,79 €

92 93 



eNdoWmeNt FuNdS iN admiNiStratioN 
oF tHe CHildreN oF Slovakia FouNdatioN

1st call - thematic support: children, youth and active citizenship

18. inštitút pre dobre 
spravovanú spoločnosť 

samospráva sa neriadi sama 39 057,00 € 29 932,90 €

19. strom života Bio-profily miest a obcí slovenska 37 230,00 € 23 806,14 €

20. nitrianska komunitná 
nadácia

rozvoj potenciálu mladých dobrovoľníkov v nitrianskom kraji. 26 402,00 € 21 017,63 €

21. prameň radosti poď a konaj 39 328,00 € 23 842,29 €

thematic support: reduction of threats related to children and youth at risk and roma

22. Kaspian prinášame skúsenosti z európy 28 017,00 € 19 080,55 €

23. liga za duševné zdravie 
sr

zippy´s Friends na slovensku 39 000,00 € 20 612,03 €

24. etp slovensko - 
centrum pre udržateľný 
rozvoj

učme sa učiť sa 29 010,00 € 20 068,07 €

25. stopka rozprávkový smerovník - využitie rozprávky pri formovaní hodnotového 
rebríčka dieťaťa ako nástroja primárnej prevencie

29 988,00 € 17 108,38 €

26. mládež ulice preventívne a nízkoprahové aktivity v sídliskových komunitách 26 166,00 € 17 886,26 €

27. oz odyseus taBu témy otvorene 30 000,00 € 20 437,29 €

28. oz pomoc ohrozeným 
deťom

strom pomoci a jeho plody 17 082,00 € 11 094,45 €

29. miestne združenie 
ymca nesvady

Komunitné centrum - spolu dokážeme viac 30 000,00 € 18 840,00 €

13. detský fond slovenskej 
republiky

pentagon inak 27 402,00 € 4 110,79 €

14. divé maky rozvoj odborných kompetencií pracovníkov združenia v oblasti posilnenia 
kvality práce s deťmi a mládežou v ohrození

20 250,00 € 3 843,63 €

15. iniciatíva inakosť predchádzanie homofóbii prostredníctvom vzdelávania 26 262,00 € 3 072,83 €

16. náruč - pomoc deťom 
v kríze

Bližšie k deťom 17 880,00 € 8 234,16 €

17. nové školstvo, o. z. za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní 16 470,00 € 16 234,79 €

together 852 831,00 € 438 609,23 €

14. divé maky rozvoj odborných kompetencií pracovníkov združenia v oblasti posilnenia 
kvality práce s deťmi a mládežou v ohrození

20 250,00 € 3 843,63 €

15. iniciatíva inakosť predchádzanie homofóbii prostredníctvom vzdelávania 26 262,00 € 3 072,83 €

16. náruč - pomoc deťom 
v kríze

Bližšie k deťom 17 880,00 € 8 234,16 €

17. nové školstvo, o. z. za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní 16 470,00 € 16 234,79 €
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the programme supports projects of non-governmental organisations by open grant calls in the areas: active citizenship, 
environmental protection and climate changes, children and youth and development of service in the social area. the 
programme is administered by the Foundation ekopolis in partnership with the children of slovakia Foundation (the children 
and youth programme area) and socia – a foundation supporting social changes (development of service in the social area). 
the programme is a part of implementation of the Financial mechanism of the european economic area 2009-2014, donors of 
which are norway, iceland and lichtenstein. 

 cHildren‘s Fund cloetta
„in 2014 our foundation, under the “zákon č. 34/2007 z.z. o nadáciach” (act of the statute about foundations), administered 
the endowment fund called cloetta at children of slovakia Foundation together with the company cloetta (former children‘s 
Fund leaf).
 
as per january 1st 2014 the fund balance was 161 € . in the year 2014 the state of resources in the fund was raised by 12 
000 €. this raise was realised due to provided funds from company leaf slovakia, ltd. in the year 2014 drawing from the fund 
reached the amount of 11 676 € .
 
the funds resources were used for:
• provided grants in the amount of 10 000 €
• management of the endowment fund in the amount of 1 676 €.
a state in the fund as per december 31st 2014 is 485 €.

endoWment Fund samsunG
in 2014 our foundation administered an endowment fund called the endowment Fund samsung under the “zákon č. 34/2007 
z.z. o nadáciach” (act of the statute about foundations). the endowment fund was established in cooperation with samsunG 
electronics slovakia, ltd.
 
as per january 1st 2014 the fund balance was 65 000€. in the year 2014 the state of resources in the fund was raised by 
25 945 €. this increase was performed due to received share of tax paid from company samsunG electronics slovakia, ltd. 

in the year 2014 the fund drawing reached total 65 000 €. the fund resources were used for:

• support of the grant programme the children‘s Hour in the amount of 10 000 €
• realisation of the grant programme Kindergartens in the amount of 2 609 €

table 3 (page 68)*

• realisation of the project We teach With joy in the amount of 9 493 €
• realisation of the project the conference – school 21 in the amount of 7 814 €
• realisation of the project the campaign for children in the amount of 10 000 €
• administration and management of the ednowment Fund and the children of slovakia Foundation in the amount  
   of 25 084 €

a state in the fund as per december 31st 2014 is 25 944 € .
 

 endoWment Fund oF  
Komunálna poisťovňa,  
a.s. vienna insurance Group (insurance company)  
WitH tHe cHildren oF slovaKia Foundation
 
in 2014 our foundation the foundation administered an endowment fund called the endowment Fund of Komunálna 
poisťovňa a.s. vienna insurance Group at the children of slovakia Foundation under the “zákon č. 34/2007 z. z. o nadáciach” 
(act of the statute about foundations). the endowment Fund of Komunálna poisťovňa a.s. vienna insurance Group at the 
children of slovakia Foundation was established in cooperation with Komunálna poisťovňa a.s. vienna insurance Group. 

as per january 1st 2014 the fund balance was 19 257 €. in the year 2014 the state of resources in the fund was raised by 28 
211 €. this increase was performed due to
• received share of tax paid in the amount of 18 145 € from Komunálna poisťovňa a.s. vienna insurance Group
• received donation in the amount of 10 066 €
 
in the year 2014 the fund drawing was 19 257 € in total. Funds were used for:
• realising the project the children-Friendly communities in the amount of 18 145 €
• administration and management of the ednowment Fund in the amount of 1 115 €

a state in the fund as per december 31st 2014 is 28 211 €.
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Education
 
projeCtS oF iNNovative eduCatioN For proFeSSioNalS aNd tHoSe WHo Work WitH 
CHildreN aNd youNG people WitHiN tHe Formal aNd iNFormal eduCatioN oF tHe 
CHildreN oF Slovakia FouNdatioN iN tHe yearS 2001 – 2004 Have iNCluded more tHat 
2,090 proFeSSioNalS aNd pareNtS, but moStly teaCHerS From over 1,400 SCHoolS 
From all reGioNS oF Slovakia aNd Have Had iNFlueNCe oN almoSt 39,000 CHildreN  
and young people.

tHe scHool oF Family Finances (sFF) 
the school of Family Finances (sFF) is the first community project of financial education in slovakia. it earned its accreditation 
of the ministry of education, science, research and sport of the slovak republic in 2011.
 
the project is dedicated to children, young people and also adults from endangered communities (children leaving children‘s 
homes, young people and adults from the crisis and community centres, mothers on maternity leave, the unemployed but 
pensioners, as well). in this project, trainers help participants to orientate themselves in the world of financial products, to take 
responsibility for their finances and to learn to work with the family budget.
 
in the year 2014 we realised its 6th year. Within the school of Family Finances there were 21 projects supported with the 
amount of 22 541,00 €. there were 3 578 participants in the grant round and over 1 520 hours were taught. We also organised 
a course for new trainers. a novelty of this year was extending of its focus on the needs of seniors.
 
partners of the project:  provident Financial, ltd., susan Kovaliková association – education for the 21st century 

Get to KnoW your money
 
Get to Know your money is a project of social-financial education at schools. the project uniquely connects social skills and 
financial literacy. it is intended for children and young people at primary and secondary schools but for the pedagogues, as 
well. We develop children and young people´s responsible and ethical behaviour. it is very important for us that they learn for 
their lives and they become happy and successful adults.
 
in the year 2014 we realised its 13th year. 191 primary and high schools, 98 pedagogues and 2 205 young people participated 
in the project. in the programme there were also kindergartens, primary and high schools involved. a novelty of this year was 
getting a new target group involved – students of pedagogy and teachers in kindergartens. Besides educating the future 
teachers we also cooperate with umB Banská Bystrica.
 
partners of the project:  the Foundation of slovenská sporiteľňa, s. Kovalik association – education for the 21st century, umB 
Banská Bystrica

taBle 4 (page 69)*

partners of the project: the Foundation of slovenská sporiteľňa, s. Kovalik association – education for the 21st century,   
umB Banská Bystrica
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Heart Full oF HealtH
 
an educational roadshow the Heart Full of Health was a campaign directed on prevention in the field of healthy lifestyle 
of children. in cooperation with doctors and nurses pupils learnt about risks of cardiovascular diseases, consequences of 
smoking and also a meaning of appropriate healthy regime. there was a model of a heart which pupils could enter and look 
through it from inside. during this roadshow pupils could have their glycemic index and cholesterol measured. 
 
there were 3 organisations involved, 2 090 children and young people from primary schools from all over slovakia joined this 
roadshow. We also published a promotional brochure.
 
partners of the project: the slovak Heart Foundation and the Foundation of tesco 

name of organisation Place title of Project  approved amount

trnavská univerzita v trnave, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce

trnava srdce plné zdravia 3 040,00 € 

občianske združenie mládež európy Banská Bystrica srdce plné zdravia 3 380,00 € 

informačný a vzdelávací inštitút Košice srdce plné zdravia 3 040,00 € 

together 9 460,00 €  

applicant amount

rada rodičov stredná odborná škola obchodu a služieb, o.z. 250,00 €

srrz - rz pri strednej priemyselnej škole 250,00 €

základná škola park angelinum 150,00 €

združenie rodičov pri obchodnej akadémií 250,00 €

srrz rz pri vi.zŠ 150,00 €

Together 1 050,00 €

We teacH WitH joy
 
a pilot project We teacH WitH joy supports kindergartens, primary and high schools in trnava and nitra regions in their 
changing to an environment that raises a unique and confident personality of a child with good education. such child is capable 
of developing themselves further at schools of higher stage in specialisation that is appropriate for them and at the same time 
applicable in life, mainly at the labour market of these regions. the aim of this project was to look for solutions how to react 
better and fulfill emerging needs of children and at the same time effort for innovative approaches in education. 

in 2014 there were 3 workshops organised, the main topic of which was the emerging needs of children and young people 
in nové zámky, Galanta and nitra. into the educational cycle there were 60 pedagogical employees involved from nitra and 
trnava regions. 
 
partners of the project: samsung electronics slovakia, susan Kovaliková association – education for the 21st century in 
slovakia, civic organisation spectra
 

cHildren and younG people Friendly 
community
 
the aim of this project was to create regional centres with coordinators that will be systematically mapping problems and needs 
of children and youth. subsequently, in the cooperation with other important social actors and with children and young people 
themselves, they will prepare action plans and a set of tools for self-governments how to solve them.
 
We created regional centres in Bratislava, Banská Bystrica, detva, Kvačany, považská Bystrica and rohožník. there were six 
coordinators in these communities helped by six assistants. their duty was finding out needs of children and young people 
in a community, networking of social actors, making action plans and their subsequent implementation through community 
projects. We prepared and carried out 3 workshops on children‘s needs, 2 trainings for coordinators and one final workshop 
on exchanging experience and examples of their experience. two study visits were parts of this project – representatives of the 
swiss partnership organisation juBla in slovakia and us in switzerland.

to reinforce the effect we also organised a conference the school for the 21st century where there were also foreign 
participants. We organised 3 networking round tables for people involved in communities in Košice, prešov and Bratislava.  
at the same time we made numerous personal meetings with politicians, representatives of state and the public administration, 
and other organisations and institutions that can help create communities friendly to children and young people. 

in the project, there were 1 153 children and young people aged 8-15 and 124 adults involved together with 23 organisations 
and 6 self-governments. during this project there were 13 professional happenings organised; an information portal  
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www.codetipotrebuju.sk was launched and we published three professional publications : Quality of Work with children and 
youth, youth participation in slovakia and childrenand young people Friendly communities.
 
the project was financially supported from the Block grant for mvo and the support of partnerships of swiss-slovak cooperation 
and the endowment Fund of Komunálna poisťovňa (insurance company).

partners of the project: susan Kovaliková association – education for the 21st century

juBla - jungwacht Blauring schweiz/Švajčiarsko, Komunálna poisťovňa

table 5 (page 70)*

advocacy
in order to enForce needs oF cHildren and younG people in slovaKia Better, We paid 
special attention to deFense oF tHeir interests and riGHts tHrouGH tarGeted activities. 
WHile tHeir realisation We relied on proFessionals, eXperience and personal relationsHip. 
our aim is to Be a respected partner in creatinG puBlic policy tHat concerns lives oF all 
Groups oF cHildren and younG people.
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advocacy
the advocacy activities were realised not only on the national level but we were also networking individual social actors on 
regional level through organising the round tables (Košice, prešov) and focus groups (Banská Bystrica, trenčín, ružomberok). 
We discussed not only with adults but also with children and young people themselves – they should have their representation 
and vote in matters that concern them directly. 

oUr Priority toPics of aDvocacy
• innovation in formal education
• Qualification preparation and pedagogical employees development
• non-formal education development
• increasing of participation of children and young people in community
• improvement of the position and funding of non-governmental non-profit organisations
 
imPortant aDvocacy activities in the year 2014
1. the round table of organisations about the direction of the education system in slovakia, February 2nd  2014 
2. conference – schools – centres of regions development, may 13th 2014, trnava
3. conference school for the 21st century , may 16th and 17th 2014,  Bratislava 
4. the round ables in Košice and prešov, a part of the children and young people Friendly community project, 
    september 8th and 9th 2014
5. Before the local elections we prepared a campaign, the objective of which was to give space for children 
6. discussions on indicators of quality of work with children and youth in area of free time and non-formal education,   
    december 4th, 10th, 11th and 12th  2014 
7. discussion on the direction of education, training and the school system in slovakia with members of the parliamentary 
committee for education, science, youth and sport, dcember 3rd 2014  
 
as a member of the coalition for chilDren slovakia We
• participated on preparing the national strategy for Human rights protection and promotion the slovak republic, in the field
   of the rights of the child
• participated on preparation the law on the children´s commissioner
• took part in organising the first year of a campaign „listen to children“ that was organised on behalf of the 25th
   anniversary of the convention of the rights of the child and the main aim of which was to sensitise the public to the
   children‘s rights
• during the campaign „listen to children“ president andrej Kiska hosted the representatives of the colatition for children
   they discussed the problems in the field of promotion, protection and fulfillment of the rights of children and young peopl
    in slovakia

publiC moNey ColleCtioN  
oF tHe CHildreN‘S Hour
publiC moNey ColleCtioN  
oF tHe CHildreN‘S Hour
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Public money collection of the children‘s hour
 
the chilren‘s Hour is known almost to everybody in slovakia. it is a year-round, nation-wide public money collection.
 
thanks to this collection through the fund of the children‘s Hour we can support projects for healthy, ill, talented children, 
children from socially disadvantaged environment or disabled children; in families, at schools, in leisure time centres for children 
and youth, in low-threshold clubs, in communities and in children‘s homes. the supported projects also think about young 
people leaving children‘s homes as well, and also about important adults who have a great impact on the life and future of 
children in their environment and in our country.
 
General partner: Health insurance company dôvera 
 
yield of the 15th year of the public money collection the children‘s Hour (1.4. 2013 – 31.3. 2014): 191  957,86 € 
net yield of the collection: 153 566, 29 € was divided among 38 projects
towards the end of the year 2014 a balance on the account of the collection was: 276 388,85 €
 

events supporting the Public money collection of the children‘s hour 
 
charity Golf cUP 2014 
the 7th year of this charity event was attended by well-known sporstmen and stars of the culture life of slovakia. nevertheless, 
the main attention of child visitors was drawn by the mascot of the children‘s Hour – Hugo.

this golf tournament was supported by famous people of the slovak sport and showbiz. sportsmen put parts of their 
sportswear up for the auction. also hockey players put their hockey jerseys, sticks and helmets up for this event. adam žampa 
put up his skis on which he won the olympics in sochi and dominik Hrbatý put up his rocket. pavol Hurajt donated his tag with 
his start number at the olympics in sochi.

the most important part of this charity event was a symbolic handover of money raised in this collection. the project of  
the children‘s Hour was supprted with the amount of 9 708 €.
 
benefit auction of the children‘s hour 
on the 4th of december 2014 the children of slovakia Foundation organised a Benefit art auction within the campaign of the 
16th year of the children‘s Hour. it took part in the Waterworks museum in Bratislava and a quality selection of photographies, 
graphics, paintings, illustrations, statues and scupltures made by well-known established as well as young artists were offered 
for bidding.
the first time in our history the portfolio of this auction was extended by children‘s works that were supported through

the children‘s Hour. Beautiful original pieces are an evidence of the fact that thanks to support of us, adults, children with 
disadvantages or special needs are able to develop their potential and show what they like to the fullest.

michaela Bosáková and an artist slavomír Bachorik were the auction curators, an auctioneer of the evening was nina 
Gažovičová (soGa) and matej “sajfa“ cifra hosted the evening. a special surprise of the evening was a performance of the 
school of new circus cirkus-Kus.
 
the children‘s hour tv show
Breathtaking bets and well-known artists in unconventional performances accompanied by talented children who were 
supported from the children´s Hour Fund... it is just a little part of the programme which spectators could watch on sunday, 
december 21st at 20:20 on the First channel of rtvs. a brand new novelty was transmitting the show from two different 
places - from the tv studio 4 in mlynská dolina and from the main square in Bratislava. throughout the show people could 
call the studio and talk to celebrities present there. the evening was hosted by milan „junior“ zimnýkoval, marcel Forgáč and 
iveta malachovská. spectators could see exciting bets made by Katarína Brychtová, zuzana Fialová and andrej Bičan and 
also artistic performances delivered by children from the projects supported by the children´s Hour together with celebrities 
- martin malachovský, Hex, Beáta dubasová, adam Ďurica, cigánski diabli, Kristína, samo tomeček, peter Bič projekt,  
peter nagy.
 
more than 287 000 viewers watched live transmission of the tv show.
 
charity ball
the children of slovakia Foundation hosted the third charity Ball of the children‘s Hour in trenčianske teplice on saturday, 
February 22nd 2014. the main objective of this event was to gain financial resources for the 15th year of the public money 
collection. the main stars of the evening were mária čírová and marián čekovský with their bands. the whole evening was 
hosted by well-known tv presenters lenka Šóošová and roman juraško. the ball was opened by a performance of an 
acrobatic formation vertigo.
 
there were 230 guests not only from trenčianske teplice. together with partners of the ball they contributed  to  
the children‘s Hour with the amount of 3 045 € – consisting of donations by sponsors of the event and profit from the tombola 
tickets. 
 
money collection in the streets
a national money collection in the streets of slovakia is realized thanks to hundreds of enthusiastic volunteers. its aim is, by 
form of contribution into money boxes, to gain financial resources for the children‘s Hour and also to involve organisations and 
young people into activity, through which they can help their peers all over slovakia.

this collection is realised thanks to help of individuals from schools, organisations, companies and non-formal groups  
of friends. on november 28th 2014 these people connected the whole slovakia. there were 545 teams involved.
 
1 689 volunteers raised 25 343,19 € in this money collection. 
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Foundation´s economy 
2014

Foundation´s economy
 
starting points for preparation the Financial statement
 
the financial statement was prepared on the basis of continuous operating of the foundation. the foundation applies accounting 
principles and procedures in accordance with the act on accounting and procedures for accounting entities that are not 
founded or established for business purposes.
 
accounting of received and Provided Grants
 
in the period of signing a donation agreement (receiving) the Foundation debits the grant to the accounts receivable and for the 
credit of the organisation‘s funds in its asset. the exception are those resources that the Foundation is committed to distribute 
to third parties in accordance with the donation agreement, while these resources are recognised for the credit of account of 
other liabilities.
 
received contributions of the Foundation debits to the bank accounts and for the credit of revenues – outside the organisation 
funds in equity.
 
in the period of signing a donation agreement (providing), the Foundation debits the grant to the organisation‘s account of 
funds and for the credit of the revenue account. at the same time it debits a sum of the same amount to the expense account 
and for the credit of liability account towards the receiver of the grant.

in the year 2013 the Foundation became a part of the support programme for non-governmental organisations – active 
citizenship and inclusion (eea) project that continued throughout the whole year 2014) and that acts as an administrator in 
the field of support for children and youth. the Foundation accounts for the provided and received grants on the basis of a 
manual of the management and control system of the active citizenship and inclusion programme. at the time of receiving 
a submitted and approved accounting report from a receiver of the contribution for a given reporting period, the foundation 
debits to the expense account and for the credit of a balance sheet account of subsidies received on the basis of a contract on 
realisation of the programme. at the same time it debits a sum of the same amount to the balance sheet account of subisdies 
and for the credit of the given revenue account. in case the Foundation does not receive the approved accounting report from 
the receiver of the contribution towards the end of a reporting period but it has already provided them an advance payment, 
the foundation debits the sum of the advance payment to the accounts receivable towards the receiver of the contribution and 
for the credit of a balance sheet account of the subsidies.
 
the complete financial statement with the auditor‘s report is available for inspection at the Foundation. 

table 4 (page 42-53)*
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Basic assets and endoWment
 
the foundation has been building the basic asset since 1998 so far.
the book value of the basic assets was 871 217 € as per january 1st 2014.
the book value of the basic assets is 871 217 € as per december 31st 2014.
 
the book value of the endowment was 119 296 € as per january 1st  2014.
in 2014 the amount of the drawing of the financial resources from the endowment was 0 € .
the book value of the endowment is 119 296 € as per december 31st 2014.
 
the financial resources of the basic assets and the endowment are invested in:
• mutual funds of vÚB asset management,
• mutual funds of tatra asset management,
• short-term deposits
 
changes in the foundation‘s charter and in the organs of the foundation 
 
in the year 2014 there were the following changes in the foundation ́s charter and in the organs of the foundation made: 

article vii. – the members of the organs were mentioned in part 1. the members of the Board of directors are as follows:
a) matej ribanský
b) peter Guráň
c) tomáš Kamenec
d) martin Kultan
e) anton ondrej
f) regina ovesny-straka

aUDitor‘s rePort
list oF donors – donations 
over 331 €
 
leGal Persons
 
slovenská sporiteľňa, a.s.
 
nadácia pontis 
 
nadácia ekopolis 
 
dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 
 
provident Financial, s.r.o. 
 
nadácia tesco 

občianske združenie Hodina deťom 
 
leaf slovakia s.r.o. 
 
W a l m a r K, spol. s. r. o. 
 
Golf international s.r.o. 
 
nadácia tesco - vitaFit 2014 
 
Komunálna poisťovňa a.s. vienna 
insurance Group 
 
ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu sr 
 
dm drogerie 
 
amazon 

tesa tape s.r.o. - organizačná zložka 
slovensko 
 
unicredit Bank slovakia, a.s. 
 
accenture technology 
 
BiiGood, s. r.o. 
 
inG insurance 
 
pricewaterhousecooper 
 
pWHc cee Firm services s. r. o. 
axess, spol. s. r. o. 
 
slovak telekom, a.s. 
 
GjH novohradská 

invesco chs. s. r. o. 
 
orange slovensko, a.s. 
 
logicall slovensko, s. r. o. 
creative Web, s. r. o. 
 
median sK, s.r.o. 
 
 
naTural persons
 
Koprna peter, ing. 
 
Hatina slavomír 
 
Korosi Štefan 
 
jurík tomáš, ing. 
 

mokrošová ľubica 
 
ovesny regina 
 
mikulay Branislav 
 
mika václav 
 
majzlan ľubomír 
 
lapkova Katarína 
 
németh ivan, ing. 
 
číž Blažej, ing. 
 
Kalabus Branislav 
 
rudnayová andrea, mgr. 
 

Gajdoš Branislav 
 
Boďová mária 
 
dzugas slavomír 
 
mihalčin jozef ing. 
 
mockovčiaková dana 
 
plaštiak lukáš 
 
čelková martin 
 
szadvári jozef 
 
snohová viera 
 
mikušová danica

outliNe oF GraNtS aNd SCHolarSHipS  
provided by our FouNdatioN by tHe year 2014
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