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Ľudia v NDS 
Lucia Štasselová, výkonná 
riaditeľka, lucia@nds.sk
Martina Bitterová,  
ekonómka, účtovníčka
Štefan lasab, účtovník  
(do mája 2008)
Katarína Prigodová,  
PR manažérka
Alžbeta Zreláková,  
office manažérka

i. PrOGraMOvÝ Pilier
Intervencia a prevencia

Eva Pavlaninová, programová 
manažérka, eva@nds.sk
Marián Horanič, projektový 
manažér, marian@nds.sk 
Adriana Komorníková, projektová 
manažérka, adriana@nds.sk  
(od apríla 2008)

ii. PrOGraMOvÝ Pilier
Vzdelávanie

Tatiana Piovarčiová, programová 
manažérka, tana@nds.sk
Erika Galanská, projektová 
manažérka, erika@nds.sk
Aneta Chlebničanová, projektová 
manažérka, aneta@nds.sk 
Ján Huraj, projektový manažér  
(do júla 2008)

Alena Matúšková,  
projektová manažérka,  
matuskova.alena@gmail.com  
(od augusta 2008)
Eva Ďuríková, externá 
spolupracovníčka, evad@nds.sk
Zuzana Vnenčáková, projektová 
manažérka (do júla 2008)

iii. PrOGraMOvÝ Pilier
Filantropia

Alžbeta Padyšáková, programová 
manažérka, betka@nds.sk
Lenka Bieliková, projektová 
manažérka, lenka@nds.sk
Jana Belišová, manažérka zbierok 
Hodina deťom, jana@nds.sk  
(od júna 2008)
Dagmar Brisudová,  
manažérka pre komunikáciu,  
dagmar@nds.sk (od júna 2008)

Asistenti programov:

Peter Bernáth, peter@nds.sk  
(od septembra 2008)
Monika Matúšková 
Veronika Trgová, (do decembra 
2008)
Soňa Horniaková, sona@nds.sk 
(od decembra 2008)
Oľga Hátasová, olga@nds.sk  
(od novembra 2008)
Andrea Geregová, andrea@nds.sk
Anna Štasselová, anna@nds.sk
Zuzana Bajcsyová

Správna rada 
NDS 
Filip Vagač, Central Europe 
Representative, Ashoka, predseda 
Správnej rady
Peter Guráň, Vedúci sekcie 
monitoringu a výskumu, Slovenské 
národné stredisko pre ľudské práva
Alena Heribanová, moderátorka, 
HERIAL
Matej Ribanský, generálny riaditeľ 
TA3 a konateľ
Peter Obdeijn, konzultant,  
LEAF s.r.o.
tomáš Kamenec, právnik,  
DEDÁK & Partners, s.r.o.

Dozorná rada 
NDS
Pavol Kárász, Economic Consulting
Ľubomír Slocík, Next Level 
Consulting
Ján Užík, Interaudit  
International s.r.o.
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Príhovor 
predsedu 
Správnej rady 
NDS

Hodina deťom je teraz......

.....rok, aký sme ešte nezažili 

Milí priatelia, sympatizanti a podpo‑
rovatelia,

každý rok sa opakovane – pri 
hodnotení výsledkov, ktoré Nadácia 
pre deti Slovenska dosiahla – vra‑
ciame k základným otázkam zmyslu 
existencie nezávislej nadácie, ktorá 
chce pomáhať deťom na Sloven‑
sku. Pochybnosti vznikajú najmä 
pri uvedomení si skutočnosti, že 
existujú oveľa chudobnejšie‑ krajiny, 
v ktorých trpí neporovnateľne viac 
detí ako na Slovensku. Napriek 
tomu sme stále presvedčení, že 
investície, či už do zmiernenia 

regionálnych a sociálnych rozdielov, 
do poskytovania príležitostí zne‑
výhodneným skupinám detí alebo 
do nových foriem vzdelávania, sú 
stále potrebné. Každá - akákoľvek 
nepatrná pomoc hoci len jednému 
dieťaťu je investícia, ktorá sa vráti 
nám všetkým nie vo vyšších výno‑
soch, ale vo vedomí, že pomáhame 
robiť šťastnými naše deti....

Ciele, ktoré chce Nadácia pre deti 
Slovenska napĺňať, sú veľakrát 
nemerateľné, a preto transparent‑
né postupy a zverejňovanie kom‑
pletných informácií je mimoriadne 
 dôležité pre posilňovanie dôvery, 
ktorú si nadácia za posledné roky 
cez svoje programy vybudova‑
la. Úspech Hodiny deťom nie je 
náhodný, je za ním množstvo práce 
nespočítateľného množstva ľudí – 
zamestnancov a priaznivcov nadá‑
cie, odborníkov, známych osobností 
verejného života, dobrovoľníkov..... 
Tí všetci si zaslúžia našu úctu 
a vďaku.

Ďakujem všetkým za ich entuziaz‑
mus, nadšenie a výdrž, za všetko, 
čo sa v roku 2008 zúročilo.

Filip Vagač
predseda Správnej rady NDS
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Príhovor 
výkonnej 
riaditeľky NDS

Bol to prelomový rok Nadácie pre 
deti Slovenska ‑ celkový výnos 
z verejnej zbierky Hodina deťom po 
mnohých rokoch, často urputného 
snaženia, prekročil sumu 16 milió‑
nov korún.
Aj touto výročnou správou chceme 
povedať jednoducho a zo srdca ďa‑
kujeme mnohým láskavým darcom, 
spolupracovníkom a priaznivcom 
nadácie a zvlášť Hodiny deťom. 
V tohtoročnej výročnej správe priná‑
šame bližší pohľad na naše snaže‑
nie prostredníctvom faktov a uda‑
lostí, ktoré boli míľnikmi pri našom 
úspechu. Stručný prehľad o ďalších 
projektoch nadácie je ilustráciou jej 
záberu, ale tiež dôkazom opodstat‑
nenosti jej existencie.

Pevne veríme, že naše skúsenosti, 
naše ašpirácie – vybudovať nadáciu 
pre všetky deti na Slovensku, ktorá 
je pripravená zdieľať ich túžby a po‑
treby, či už je to konkrétna priama 
pomoc alebo inšpirácia v podobe 
inovatívnych prístupov k nim – majú 
zmysel. Chceli by sme poukázať 
na entuziazmus, intelekt, snahu 
a energiu všetkých, ktorí sa podieľali 
na úspechu Hodiny deťom v nebý‑
valej miere. Ďakujeme špeciálne 
tým spolupracovníkom a osob‑
nostiam, ktorí sú s nami celých 10 
rokov. Sú to pani Emília Vášáryová, 
Ladislav Chudík, Juraj Johanides, 
Anton Šulík, Oľga Hromkovičová, 
Anton Popovič, Soňa Zemanová, 
Alena Heribanová, Andrea Vadkerti. 
Tiež chceme poďakovať spoločnos‑
tiam T-Mobile Slovensko, a.s., Oran‑
ge Slovensko a.s., Slovak Telekom, 
a.s., First Data, a.s. a Slovenskej 
televízii za dlhodobú spoluprácu. 
Radi by sme vyzdvihli fakt, že spo‑
ločnosť Kooperativa Viena Insu‑
rence Group, a.s. rozumie zmyslu 
nezávislého grantovania, a preto 
dlhodobo opakovane podporuje 
manažovanie grantového programu 
Hodina deťom.

Zvlášť by som sa chcela poďako‑
vať Správnej rade Nadácie pre deti 
Slovenska, všetkým jej členom, ktorí 
svojou dobrovoľnou prácou berú na 
seba náročné rozhodnutia prinášajú‑
ce nepredvídané riziká a ktorí veľmi 
zodpovedne rozhodujú o každej 
konkrétnej pomoci.
Vďaka patrí všetkým, ktorí veria 
spolu s nami, že na Slovensku je 
možné vybudovať nezávislú trans‑
parentnú inštitúciu, ktorá pomáha 
deťom nech sú v akejkoľvek situácii 
a je pripravená pomáhať všetkým 
ľuďom, ktorí sa o ne s láskou stara‑
jú.

Lucia Štasselová
výkonná riaditeľka
Nadácie pre deti Slovenska
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Nadácia pre 
deti Slovenska 
v roku 2008
Nadácia pre deti Slovenska je jedna 
z najväčších mimovládnych nezis-
kových organizácií s celoslovenskou 
pôsobnosťou so zameraním na 
mnohostranný rozvoj detí a mladých 
ľudí. Podporuje projekty zacielené 
na priamu pomoc, systematicky sa 
venuje prevencii a tiež vzdelávaniu 
dospelých. 
V roku 2008 sa Nadácia pre deti 
Slovenska profilovala v 3 programo-
vých oblastiach:
1. INTERVENCIA a PREVEN-
CIA – programová oblasť, ktorá sa 
snaží riešiť vzniknuté problémy detí 
a mladých ľudí, ale tiež im predchá-
dzať. Hlavým nástrojom podpory sú 
grantové a štipendijné programy.
2. VZDELÁVANIE – programová 
oblasť prinášajúca inovatívne po-
stupy do formálneho a neformálne-
ho vzdelávacieho systému. Hlavým 
nástrojom podpory sú vzdelávacie 
a tréningové aktivity.
3. FILANTROPIA – programová 
oblasť zameraná najmä na rozvoj in-
dividuálneho darcovstva na Sloven-
sku. Hlavným nástrojom je verejná 
zbierka a kampaň zameraná na 
pomoc deťom a partnerské projekty.

Nadácia pre deti Slovenska od 
svojho vzniku do konca roka 
2008 podporila 1 667 projektov 
celkovou sumou 134 092 592 Sk 
(4 451 058 €).

vízia
Každé dieťa musí mať:
 človeka, ktorý ho miluje;
 pocit istoty, zázemie rodiny a pria‑
teľov;

 možnosť získavať zdravé sebave-
domie;

 pozitívny vzor;
 príležitosť rozvíjať svoje schop‑
nosti.

 
Poslanie
 podpora mnohostranného rozvo‑
ja osobnosti dieťaťa a mladého 
človeka;

 spolupráca s každým, kto je 
ochotný investovať do rozvoja 
detí, verí v ich silu a potenciál;

 podnecovanie spolupráce odbor‑
níkov, dobrovoľníkov a organizácií, 
ktorí realizujú programy pre deti 
a tým pozitívne formujú ich osob‑
nosť.

Základný cieľ
 iniciovanie a podpora trvalých, 
pozitívnych zmien v živote detí 
a mladých ľudí na Slovensku. 
Nadácia chce byť mostom medzi 
tými, ktorí chcú pomôcť a tými, 
ktorí pomoc potrebujú.

Hodnoty, v ktoré verí:
 dieťa ako zdroj perspektívneho 
vývoja spoločnosti;

 každé dieťa si zaslúži mať rovna‑
ké príležitosti pre svoj rozvoj;

 má zmysel pracovať s deťmi 
a mladými ľuďmi ako s rovnocen‑
nými partnermi.

Princípy, ktorými sa riadi:
 partnerstvo a spolupráca;
 profesionalizácia a vzdelávanie;
 otvorenosť a dostupnosť;
 transparentnosť a etika.

 

Prehľad grantov a štipendií udelených NDS do roku 2008

rok počet grantov a štipendií udelená podpora v Sk
1996 10 1 729 300
1997 28 3 346 520
1998 47 4 833 155
1999 48 7 650 188
2000 225 15 491 546
2001 174 13 696 223
2002 135 12 196 793
2003 232 16 141 103
2004 178 12 624 618
2005 147 11 947 331
 2006 142 12 320 159
 2007 158 11 545 445
 2008 143 10 570 211

SPOlU 1 667 134 092 592
(4 451 058 €)
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Členstvo

Americkej obchodnej 
komory na Slovensku 
Vzájomne prospešná členská 
nezisková organizácia združujúca 
podnikateľské spoločnosti a iné 
organizácie, ktoré majú spoločný 
záujem rozvíjať vzájomné vzťahy 
slovenských a amerických subjek‑
tov. 
(www.amcham.sk)

european children and 
Youth Foundations Network 
Medzinárodná nezisková organizá‑
cia, založená v roku 2004 v Bruseli, 
ktorej zakladajúcim členom sa stala 
aj naša nadácia. Cieľom európskej 
siete partnerov je výmena skú‑
seností s realizáciou podobných 
programov a budovanie partnerstiev 
pri získavaní nových zdrojov. 
(www.ecyn.org)

Fórum donorov 
Združenie grantových a donorských 
organizácií, ktoré udeľujú finanč‑
né prostriedky slovenským MVO. 
Jeho poslaním je zvýšiť efektívnosť 
udeľovania grantov, napomáhať pri 
vytváraní podmienok na zlepšenie 
finančnej podpory MVO a prispievať 
k zvyšovaniu kultúry dávania a filan‑
tropie na Slovensku. 
(www.donorsforum.sk)

international Youth 
Foundation
Medzinárodná nezisková organizá‑
cia, ktorá bola založená v roku 1990 
v Baltimore, USA. Nadácia ako 
národný partner sa stala súčasťou 
jej siete v roku 1995. IYF vytvorila 
partnerskú sieť v 70 krajinách sveta, 
ktoré spoločne hľadajú riešenia 
problémov detí a mladých ľudí 
v celosvetovom meradle na základe 
poznania miestnych potrieb. Spolu‑
pracuje s uznávanými odborníkmi 
a finančne podporuje národné nadá‑
cie so zameraním na deti a mladých 
ľudí.
(www.iyfnet.org)
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I. programový pilier
  
PREVENCIA  A  INTERVENCIA

Programový pilier zameraný na ob-
lasť prevencie a intervencie napĺňa 
poslanie Nadácie pre deti Slovenska 
– podporovať mnohostranný rozvoj 
osobnosti detí a mladých ľudí na 
Slovensku. Hlavnými implementač-
nými nástrojmi sú grantové progra-
my, štipendijný program a program 
individuálnej podpory, ako aj vlastný 
projekt nadácie, rozvíjajúci komplex-
nú podporu mladých dospelých od-
chádzajúcich z detských domovov. 

Ciele: 

Spoločným cieľom týchto programov 
je podpora detí a mladých ľudí žijú‑
cich na Slovensku zameraná na:
 rozvoj takých schopností, zručnos‑
tí a vedomostí, ktoré im umožnia 
odolávať prítomným aj budúcim 
rizikám a naučia ich pozitívnym 
spôsobom budovať bezpečné 
a priateľské prostredie;

 odstraňovanie príčin, zmierňova‑
nie alebo kompenzovanie dôsled‑
kov, ktoré negatívne ovplyvňujú 
kvalitu života detí;

 posilnenie schopností, zručností 
a prehlbovanie vedomostí do‑
spelých, dôležitých v živote detí 
a mladých ľudí.
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9. ročník 
Grantového 
programu 
Hodina deťom
manažéri programu:  
Eva Pavlaninová, Marián Horanič

www.hodinadetom.sk 

Od roku 1999 Nadácia pre deti Slo-
venska každoročne realizuje projekt 
Hodina deťom, ktorého základnou 
myšlienkou je osloviť čo najviac ľudí, 
aby darovali svoj posledný hodinový 
zárobok v roku deťom a mladým 
ľuďom a zároveň upriamiť ich pozor-
nosť na problematiku detí a mladých 
ľudí. Na tento účel zriadila nadácia 
Fond Hodina deťom, z ktorého sa 
prostredníctvom Grantového progra-
mu Hodina deťom finančne podpo-
rujú organizácie pracujúce s deťmi 
a mladými ľuďmi na Slovensku. 

Ciele programu:

 zvýšiť kvalitu života detí a mladých 
ľudí;

 vytvárať podmienky na pravidelnú 
systematickú prácu s deťmi a mla‑
dými ľuďmi;

 prispieť k profesionalizácii a sta‑
bilizácii organizácií pracujúcich 
s deťmi a mladými ľuďmi;

 podnietiť spoluprácu medzi orga‑
nizáciami a inštitúciami z rôznych 
sektorov, ktoré spájajú svoj po‑
tenciál v prospech detí a mladých 
ľudí;

 upriamiť pozornosť verejnosti na 
problematiku detí a mladých ľudí.

Cieľová skupina programu:

 deti a mladí ľudia do 26 rokov 
žijúce/i na Slovensku; 

 dospelí, ktorí sú v živote detí 
a mladých ľudí dôležití – rodičia, 
učitelia, pracovníci mimovládnych 
organizácií, sudcovia, príslušníci 
policajného zboru a pod. 

Oblasti podpory:

 znížiť a odstrániť príčiny/dôsledky 
násilia páchaného na deťoch/mla‑
dých ľuďoch a páchaného deťmi/
mladými ľuďmi;

 umožniť deťom a mladým ľuďom 
žijúcim v ústavnej starostlivosti za‑
členiť sa do prirodzeného prostre‑
dia;

 umožniť ohrozeným deťom a mla‑
dým ľuďom zdravý vývin v bez‑
pečnom prostredí;

 umožniť deťom a mladým ľuďom 
so zdravotným postihnutím, žijú‑
cim v rodinách, viesť plnohodnot‑
ný život;

 podporiť participáciu detí a mla‑
dých ľudí na aktivitách v ich komu‑
nite;

 podporiť osobnostný rozvoj detí 
a mladých ľudí prostredníctvom 
realizácie voľnočasových aktivít.

Prerozdelená suma:

Podporu získalo 111 organizácií 
v celkovej výške 9 520 970 Sk  
(316 038 €).

Partneri programu 
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Grantový program Hodina deťom 2008 - stredné Slovensko – podporené projekty 

Názov organizácie Názov projektu Suma
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri 
Pedagogicko-psychologickej poradni, Lučenec

Podaj mi ruku a prestaň sa báť...2 31 392 Sk

Pedagogicko-psychologická poradňa, Detva Farba pleti – prekážka v kamarátstve...? 20 420 Sk
Základná škola, Čadca „Nech sa nám naše deti netúlajú, radšej nech sa v škole 

zabávajú“
80 000 Sk

Rímsko-katolícky farský úrad, Trstená Darujme lásku a čas našim deťom 48 600 Sk
OZ ATHENA, Hnúšťa Farebný svet 81 000 Sk
OZ Nezábudka, Liptovský Hrádok Dajme si šancu 87 865 Sk
Súkromné detské integračné centrum, Poltár Čítanie s porozumením – zlepšovanie procesov podie‑

ľajúcich sa na čítaní
59 891 Sk

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, 
Zvolen

Chcem sa učiť každý deň  2. 68 000 Sk

DOMKA – Združenie salziánskej mládeže, Banská 
Bystrica

DOBROvoľník – Nemusím, ale chcem 90 115 Sk

Mesto Čadca – Mestská polícia, Čadca Krajší a bezpečnejší život v našej komunite 50 000 Sk
OZ Misia mladých, Tvrdošín Dobrovoľníci v akcii 115 500 Sk
OZ TATRY, Liptovský Mikuláš Separujte s Hugom 123 990 Sk
Súkromná základná škola „Škola u Filipa“, Banská 
Bystrica

Mám rád mesto, v ktorom žijem 35 000 Sk

Centrum voľného času Iuvenes – Iuvenes Szabadidő‑
központ, Fiľakovo

Klub priateľov koní Palomino 50 500 Sk

Centrum voľného času, Turzovka Zachovajme si krásne slovenské a kysucké ľudové 
piesne a tradície 

30 000 Sk

Elpis – Nádej Občianske združenie, Hybe Angličtina hrou – vzdelávací program pre deti a mla‑
dých ľudí do 26 rokov

54 000 Sk

Liptovská šachová škola pri Liptovskom šachovom 
zväze, Liptovský Mikuláš

Detské šachové kráľovstvo 100 000 Sk

Materská škola, Zvolen Rozprávková škôlka 31 000 Sk
Nádej deťom, Banská Bystrica Rómske dievčatá 80 000 Sk
Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Dolný Kubín Od Julesa Verna ... až po Unicornus – Klub záujemcov 

o fantasy a sci-fi literatúru
30 000 Sk

9



OZ BIELA STUDŇA, Jasenové Kúskom srdca 100 000 Sk
OZ Kumakokra, Žilina Skúste to s nami! 131 800 Sk
OZ Méta, Hostice Praktické informácie 92 914 Sk
OZ Rodon, Klenovec Tvorivé dielne remesiel, hudby, spevu a tanca 261 315 Sk
OZ ROMARIM, Rimavská Seč Spolu je ľahšie 54 000 Sk
Pospolitosť pre harmonický život, Pliešovce Jednota v rôznorodosti 59 582 Sk
Priatelia Zeme – CEPA, Poniky Budovanie kapacít aktívnych mladých rómov na vidieku 200 000 Sk
Základná škola SNP, Horná Ždaňa Chyťme sa za rúčky... 80 000 Sk
Žilinská knižnica, Žilina Naša Európa 85 000 Sk

SPOlU 2 331 884 Sk 
(77 404 €)

Grantový program Hodina deťom 2008 - východné Slovensko – podporené projekty
Názov organizácie Názov projektu Suma
Detská fakultná nemocnica, Košice Detská linka pomáha rodičom 194 538 Sk
Záujmové združenie žien FENESTRA, Košice Problematika násilia páchaného na ženách v párových 

vzťahoch v živote mladých ľudí
192 736 Sk

Detský domov, Spišské Vlachy „...domov sú ruky, na ktorých smieš plakať...“ M. Válek 
Vytvorme deťom z detského domova skutočný domov

50 000 Sk

Súkromná základná umelecká škola, Humenné HETATE /Humenský team aktívnych tvorivých estétov/ 85 650 Sk
Obec Pečovská Nová Ves Voľný čas pre rómske deti 92 516 Sk
Ovečka, Hanušovce nad Topľou Nádherné zelené pastviny 67 500 Sk
OZ NEOS, Poprad D.E.P.O.jazda 37 520 Sk
Poradenské centrum Iná Možnosť, Košice Príležitosť 56 455 Sk
Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT, Rankovce STOPA (Systém Tínedžerskej Osvety, Prevencie Alko‑

holizmu a iných závislostí)
124 700 Sk

ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej 
mládeže, Košice

Umelecké tvorivé dielne 55 000 Sk

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, 
Košice

Pozrite sa deti, mamy, zvládneme to spolu s Vami, aj 
samy!

148 615 Sk

OZ BARLIČKA, Prešov Hudobné divadlo – Planéta Radosť 130 000 Sk
Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Prešov Neurofeedback pre zvýšenie kvality života sluchovo 

a rečovo postihnutých detí
27 900 Sk

Spoločnosť Leknice – Tavirózsák, Streda nad Bodrogom Spolu je to jednoduchšie 94 090 Sk
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Základná škola, Košice Špeciálna učebňa na terapeutické a rehabilitačné 
činnosti

80 000 Sk

Základná škola, Humenné Dúhový most 56 700 Sk
Člověk v tísni – Společnost při České televizi, o.p.s., 
pobočka Slovensko, Spišské Podhradie

Spojme svoje sily 153 440 Sk

OZ SOSNA, Košice Sprievodca prírodnou záhradou 120 000 Sk
Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť, Prešov „Skauting to znie dobre...“ 36 250 Sk
Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka (SPDL), Košice Hovorme spolu 76 156 Sk
ŠANCA, n.f., Košice Odlišné situácie nech sú rovnako úspešné 62 000 Sk
Arcidiecézna charita, Košice Pomôž mi, aby som to urobil sám 63 015 Sk
IUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela, n. f., Bardejov Klub GLS 35 762 Sk
Komunitné centrum Spolu, Chminianske Jakubovany Učenie s radosťou 102 800 Sk
Materská škola, Kežmarok Evička nám ochorela 38 634 Sk
Mesto Gelnica Rozprávková záhrada v Mestkej knižnici 41 000 Sk
Mesto Snina Divadlo spája 80 312 Sk
MVO PROXIMA*, Spiššká Nová Ves Detský klub „Proximáčik“ 37 857 Sk
Obec Herľany Poďte s nami! 52 000 Sk
Obec Koškovce Pomôžme našim deťom, aby mali rady život 30 500 Sk
Odborné učilište internátne, Prakovce Školský rozhlas 32 445 Sk
OZ Čercheň – Hviezda, Spišské Podhradie Detský úsmev 62 700 Sk
OZ DEDINKA, Kostoľany nad Hornádom Vráťme hudbu deťom 28 710 Sk
Podtatranská knižnica, Poprad Dokážem samostatne získavať informácie prostredníc‑

tvom modernej techniky a technológií
26 800 Sk

ROMIX, Sabinov Som rómske dieťa a tancujem pre vás 51 530 Sk
Spojené zariadenie sociálnych služieb „Nádej“, Snina Cestovaním za vzdelaním 28 080 Sk
Špeciálna základná škola internátna, Vranov nad 
Topľou

Pozri, čo všetko dokážem! 56 500 Sk

Špeciálna základná škola, Spišská Belá „S anjelmi nám narastú krídla“ 48 240 Sk
Základná škola Park Angelinum, Košice Po stopách rytierov 27 870 Sk
Základná škola s materskou školou, Havaj Spoznaj svoj región 95 700 Sk
ZŠ Pavla Horova, Michalovce Víla Dobruľka – rozvoj a upevňovanie životných zruč‑

ností/kľúčových kompetencií
145 672 Sk

SPOlU 3 027 893 Sk 
(100 508 €)
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Grantový program Hodina deťom 2008 - západné Slovensko – podporené projekty
Názov organizácie Názov projektu Suma
Centrum Slniečko n. o., Nitra Som dobrovoľník – Pomáham a som na to hrdý 125 500 Sk
Križovatky n. o., Skalica Moja mama a ja 86 155 Sk
OZ Pomoc ohrozeným deťom (OZ POD), Bratislava „SPOLOČNE PROTI NÁSILIU“ 157 280 Sk
Detská a mládežnícka organizácia TikTak, Tesárske 
Mlyňany

Budú z nás priatelia 156 100 Sk

OZ Provida, Bratislava Budúcnosť 2008 124 809 Sk
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – 
Úsmev ako dar, Bratislava

Rozvojový program pre deti z náhradných rodín 210 110 Sk

Detský fond Slovenskej republiky, Bratislava „O krok ďalej v MIXklube“ 161 112 Sk
Ichtys, Bratislava Nízkoprahový klub 40 225 Sk
KASPIAN, Bratislava Na vlastných nohách 164 964 Sk
Mesto Myjava Filiálna terapia v Komunitnom centre Khamoro 128 000 Sk
Mesto Skalica Detský klub „Lienka“ 36 152 Sk
Pedagogicko-psychologická poradňa s centrom vý‑
chovnej a psychologickej prevencie, Bratislava

Tvoríme svoj svet 45 540 Sk

ULITA, Bratislava Bezpečná ulita 178 777 Sk
Združenie STORM, Nitra Deťom ulice 159 793 Sk
Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravot‑
ne postihnutými deťmi a mladistvými, Tureň

Spolu dokážeme viac 171 960 Sk

OZ Bol raz jeden človek, Bratislava Nové modely rozvoja samostatnosti ľudí s postihnutím 
(Komunitný tréningový byt & Robinsonky)

180 072 Sk

OZ Začať spolu, Partizánske Moje miesto na zemi 53 302 Sk
Rodičovské združenie pri Základnej škole Malinovské‑
ho ulica, Partizánske

Poď, skúsime to inak 58 300 Sk

Rodinné centrum KRTKO, o.z., Bratislava Ranná intervencia pre rodičov rizikových detí 137 600 Sk
Sociálne služby n.o., Myjava ÚSVIT v tvorivosti-náš svet je farebný, nie čiernobiely 51 845 Sk
ÚSMEV, n.o., Nové Zámky „Uč sa a pracuj“ 89 388 Sk
Základná škola internátna pre nehovoriacich, Brezo‑
lupy

So škriatkom abecedom do Krajiny slov 64 250 Sk

DOMKA – BA Trnávka, Bratislava Animátori do školy! 199 700 Sk
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LAURA, združenie mladých, Bratislava V NASADENÍ ŽIVOTA 200 000 Sk
Mládežnícka organizácia PLUSKO, Bratislava PlusGO 139 200 Sk
OZ Živá Ratolesť, Košariská Miesto stretávania 53 537 Sk
Centrum mladých, Považská Bystrica KVETY 105 000 Sk
Detský domov Macejko, Malacky Ja pomôžem tebe, ty pomôžeš mne a môžeme sa 

hrať...
35 755 Sk

Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko 
Partizánske

Poď s nami rásť! 83 430 Sk

ENVIROSVET, Bratislava Deti a príroda 35 346 Sk
Materské centrum Klokanček, Nitra „Svetlo pre sídliskovú šedivosť“ – spoznávame sa a re‑

alizujeme cez hry a divadlo
77 320 Sk

Mesto Pezinok – Centrum voľného času Pinocchio deťom 65 900 Sk
Obec Veľká Hradná Vyzujme sa zo všednosti 87 723 Sk
OZ FANTASMA, Bratislava MLADÉ MÉDIÁ – Masmediálne dielne v Banskej 

Štiavnici
53 365 Sk

OZ Pajštún, Borinka Naša spoločná krajinka 47 358 Sk
OZ pri Základnej škole a Materskej škole, Hamuliakovo Design dielne 52 739 Sk
Pomoc deťom, Levice Praktická škola 76 706 Sk
Slovenský skauting, 135. zbor Javor, Pukanec Od tábora k táboru – skautský rok v Pukanci 68 790 Sk
Územná správna rada Detskej organizácie Fénix, 
Stará Turá

Máme svoj les 59 010 Sk

Základná škola, Bátovce SUSEDIA 67 569 Sk
Základná škola, Jablonové Čajovňa pre každého 71 511 Sk

SPOlU 4 161 193 Sk 
(138 126 €)
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Grantový 
program  
Raz ročne 
spoločne

1. ročník
manažérka programu:  
Eva Pavlaninová

Nadácia pre deti Slovenska so svo-
jimi finančnými partnermi tesa tape, 
s. r. o. a Hewlett-Packard Slovakia, 
s. r. o. realizovala v roku 2008 prvý 
ročník Grantového programu Raz 
ročne spoločne, ktorý bol zameraný 
na pomoc dlhodobo chorým deťom. 

Ciele programu:

 umožniť deťom a mladým ľuďom 
so špecifickým ochorením/zdra‑
votným postihnutím prekonať 
následky zdravotného znevýhod‑
nenia;

 napomáhať sociálnu a výchovno-
vzdelávaciu integráciu detí a mla‑
dých ľudí so špecifickým ochore‑
ním/zdravotným postihnutím.

Cieľová skupina programu:

 primárnou cieľovou skupinou sú 
deti a mladí ľudia vo veku 0 – 18 
rokov so špecifickým ochorením 
(napr. onkologické ochorenie, 
cystická fibróza, muskulárna 
dystrofia) alebo so zdravotným 
postihnutím žijúce/i na Slovensku;

 sekundárne (v závislosti od 
charakteru projektu) môžu byť 
cieľovou skupinou aj blízki príbuz‑
ní (napr. rodičia, súrodenci týchto 
detí a mladých ľudí).

Prerozdelená suma:

Podporu z programu získalo päť 
organizácií v celkovej výške  
429 500 Sk (14 256 €).

Oblasti podpory:

 terapia a rehabilitácia (rekondičné 
a rehabilitačné aktivity);

 voľný čas (športové a kultúrne 
podujatia, víkendové pobyty, tábo‑
ry);

 vzdelávanie a výchova (vzdeláva‑
cí tréning). 

Partneri programu

 

Grantový program Raz ročne spoločne 2008 – podporené projekty

Názov organizácie Názov projektu Suma
KINEZIS KLUB TATRY, Snina Program komplexného rozvoja a podpory detí 

a mládeže s ťažkým zdravotným postihnutím
90 000 Sk

Národné združenie pre PKU Sloven‑
sko, Dolný Kubín

Máme stále šancu pre lepší život 90 000 Sk

Slovenská spoločnosť pre spina bifida 
a/alebo hydrocefalus, Trnava

Prežime Peking na Slovensku – zapáľme Pekin‑
ský oheň spoločne v nás samých

90 000 Sk

Klub cystickej fibrózy, Košice Pomoc k svojpomoci 69 500 Sk
Združenie nevidiacej a slabozrakej  
mládeže, Bratislava

Edukačno-rehabilitačné pobyty pre deti a mládež 
so zrakovým postihnutím a ich rodičov

90 000 Sk

SPOlU 429 500 Sk
(14 256 €)

14



Štipendijný 
program  
Per Aspera  
Ad Astra

6. ročník

Manažér projektu: Marián Horanič

Program Per Aspera Ad Astra  
(Cez prekážky ku hviezdam) 
pomáha sociálne znevýhodneným 
študentom z regiónov Banská Bys-
trica, Prešov a Košice. V roku 2008 
finančný dar poskytla spoločnosť 
Reckitt Benckiser, s. r. o. Program 
bol financovaný z firemného ver-
nostného programu spoločnosti 
SHELL Slovakia, s. r. o. a z dvoch 
percent zaplatených daní z príjmov 
fyzických a právnických osôb.

Ciele programu:

 cieľom štipendijného programu 
Per Aspera Ad Astra je umožniť 
sociálne znevýhodneným mladým 
ľuďom z regiónov Banská Bys‑
trica, Prešov a Košice dosiahnuť 
vysokoškolské vzdelanie;

 jeho zámerom je zároveň budo‑
vať osobnostné kvality sociálne 
znevýhodnených mladých ľudí 
prostredníctvom dobrovoľníckej 
práce v organizáciách, ktoré 
pracujú s deťmi a mládežou alebo 
so znevýhodnenými skupinami 
obyvateľov.

Cieľová skupina programu:

 sociálne znevýhodnení študenti 
z regiónov Banská Bystrica, Pre‑
šov a Košice.

Prerozdelená suma:

Siedmi študenti získali podporu 
v celkovej výške 150 000 Sk  
(4 979 €).

Partner programu 
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Štipendijný program Per Aspera Ad Astra 2008 – podporení študenti

Meno žiadateľa Škola   Suma
Gabriela Vozáriková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice 21 000 Sk
Andrea Palanská Prešovská univerzita, Prešov 25 000 Sk
Marián Kalman Prešovská univerzita, Prešov 23 000 Sk
Peter Neupauer Technická univerzita, Košice 25 000 Sk
Štefan Váradi Univerzita Mateja Bella, Banská Bystrica 10 000 Sk
Stanislava Maťugová České vysoké učení technické, Praha 16 000 Sk
Monika Tužáková Trenčianska univerzita, Trenčín 30 000 Sk
SPOlU 150 000 Sk 

(4 979 €)



Detský fond 
LEAF

2. ročník
Manažérka projektu:  
Eva Pavlaninová

Spoločnosť LEAF Slovakia, s. r. o. 
z Levíc sa usiluje stať súčasťou 
miestnej komunity a má ambí-
ciu pomáhať riešiť problémy detí 
a mladých ľudí v regióne, v ktorom 
pôsobí. Preto sa v roku 2007, v spo-
lupráci s Nadáciou pre deti Sloven-
ska, rozhodla zriadiť Detský fond 
LEAF, z ktorého podporuje projekty 
v okrese Levice.

Ciele fondu:

 zvýšiť kvalitu života a zdravia detí 
a mladých ľudí;

 zlepšiť vzdelanosť detí a mladých 
ľudí;

 vytvoriť podmienky na pravidelnú 
systematickú prácu s deťmi a mla‑
dými ľuďmi;

 podnietiť spoluprácu medzi orga‑
nizáciami a inštitúciami z rôznych 
sektorov, ktoré spájajú svoj poten‑
ciál v prospech detí a mladých ľudí.

Cieľová skupina fondu:

 deti a mladí ľudia v okrese Levice 
do 26 rokov veku.

Prerozdelená suma:

Podporu získalo osem organizácií 
v celkovej výške 299 315 Sk  
(9 935 €).

Oblasti podpory:

Zdravie/zdravý životný štýl: 
 podporovať rozvoj správnych po‑
stojov a návykov v oblasti zdravia 
a zdravého životného štýlu.

Vzdelávanie:
 budovať schopnosti a zručnosti 
podporujúce integráciu detí 
a mladých ľudí so zdravotným 

a sociálnym znevýhodnením 
(škola, voľný čas, zamestnanie);

 rozvíjať vedomosti, schopnosti 
a zručnosti prispievajúce k  ľahšie‑
mu a plynulejšiemu začleňovaniu 
sa detí a mladých ľudí do pracov‑
ného procesu;

 rozširovať vedomosti a rozvíjať 
schopnosti a zručnosti mladých 
ľudí pracujúcich v organizáciách 
pre prácu s deťmi.

Voľný čas: 
 podporovať kvalitné a zmysluplné 
trávenie voľného času organizova‑
ným aj neorganizovaným skupi‑
nám detí a mladých ľudí.

Partner fondu 

Detský fond LEAF 2008 – podporené projekty

Názov organizácie Názov projektu Suma
Spojená základná škola, Levice Krajina zázrakov 23 100 Sk
Obec Lok Poď s nami prežívať 

radosť a úspechy
34 000 Sk

Stredná odborná škola, Levice Carpe diem – uži si deň 40 000 Sk
Materské centrum Medulienka, Levice Čas pre dieťa 30 000 Sk
eRko – Hnutie kresťanských spolo‑
čenstiev detí, oblastné centrum Levice 
a okolie

Dobré správy 30 000 Sk

Obec Hronské Kosihy Za poznaním s Indiánmi 38 000 Sk
Informačné centrum mladých, Levice Lezecký tím 45 000 Sk
Kontak – mládežnícke centrum, 
Levice

KECY 2009 59 215 Sk

SPOlU 299 315 Sk 
(9 935 €)



Projekt 
DOMOV – 
najdôležitejšie 
miesto na zemi

1. ročník
Manažérka projektu:  
Adriana Komorníková

V roku 2008 sme začali uskutoč-
ňovať projekt DOMOV – najdôle-
žitejšie miesto na zemi, zameraný 
na pomoc najohrozenejšej skupine 
mladých ľudí – odchádzajúcim z det-
ských domovov. S Nadáciou pre deti 
Slovenska na projekte spolupracuje 
občianske združenie Úsmev ako dar 
a Asociácia Susan Kovalikovej. Pro-
jekt je financovaný z  Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodár-
skeho priestoru, Nórskeho finančné-
ho mechanizmu a štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky – Fondu pre 
MVO na podporu sociál nej inklú-
zie na Slovensku, ktorý spravuje 
nadácia SOCIA. Projekt podporila aj 
nadácia Citi Foundation.

Ciele projektu: 

 komplexné a systémové riešenie 
problému mladých dospelých 
na ich ceste z detského domova 
k úplnému osamostatneniu sa;

 vytvorenie materiálu, v ktorom 
bude zhrnutá problematika mla‑
dých dospelých odchádzajúcich 
z detského domova a ich prípravy 
na samostatnosť a ktorý ponúkne 
prehľadne spracované možnosti 
riešení;

 vytvorenie prechodného bývania, 
ktoré nebude len strechou nad 
hlavou, ale mladým ľuďom po‑
môže pripraviť sa na samostatný 
štart do života. Správcami troch 
prechodných bývaní budú samo‑
správa, detský domov a nezisková 
organizácia, v roku 2009 Mesto 
Považská Bystrica, Detský domov 
Dobšiná a Rada pre poradenstvo 
v sociálnej práci v Košiciach.

Cieľová skupina projektu: 

 mladí ľudia, ktorí odchádzajú 
z detských domovov a zo dňa na 
deň sa musia stať samostatnými 
a sebestačnými, zvyčajne bez 
nevyhnutných sociálnych väzieb, 
bez podpory rodiny a s nižším 
vzdelaním.

Témy projektu:

 bývanie;
 práca;
 vzdelávanie;
 tútorstvo;
 benefity pre komunitu;
 lokálne partnerstvá.

Realizácia projektu: 

jún 2008 – marec 2010

Výška získaných 
finančných prostriedkov: 

3 208 311 Sk (106 496 €) z pro-
striedkov Finančného mechanizmu 
EHP, Nórskeho finančného mecha‑
nizmu a štátneho rozpočtu SR. 
Príspevok nadácie Citi Foundation 
na obdobie 08. 09. 2008 – 31. 08. 
2009: 1 491 136 Sk (49 496 €).

Partneri projektu 
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RABAKA

1. ročník
Manažér projektu: Marián Horanič

Program individuálnej podpory 
RABAKA je financovaný z 2 % 
zaplatených daní z príjmov spoloč-
nosti Marsh Slovakia, ktoré získala 
Nadácia pre deti Slovenska.

Ciele programu:

 zvyšovať kvalitu života a zdravia 
detí a mladých ľudí v nepriaznivej 
životnej situácii;

 umožniť deťom a mladým ľuďom 
prekonať následky zdravotného 
a sociálneho znevýhodnenia;

 napomáhať sociálnu a výchov‑
no-vzdelávaciu integráciu detí 
a mladých ľudí;

 formovať verejnú mienku smerom 
k zvyšovaniu miery firemného 
a individuálneho darcovstva, filan‑
tropie a dobrovoľníctva.

Cieľová skupina programu:

Deti a mladí ľudia vo veku 0 až 26 
rokov v nepriaznivej (ťažkej) životnej 
situácii:
 žijúci v nepriaznivom sociálno-
ekonomickom prostredí (príjem 
domácnosti nepresahuje dvojná‑
sobok životného minima);

 žijúci v segregovaných a separo‑
vaných rómskych komunitách;

 z prisťahovaleckých rodín a rodín 
žiadateľov o azyl;

 so zdravotným postihnutím;
 so závislosťami; 
 dlhodobo choré;
 s akútnym ochorením, ktoré si 
vyžaduje náročný (predovšetkým 
finančne) zákrok a/alebo liečbu.

Prerozdelená suma:

100 000 Sk (3 319 €) na podporu 
voľnočasových aktivít a na nevy‑
hnutné opravy domu, v ktorom žijú, 
získala rodina Lengyelovcov-Grego‑
rovičovcov z Kysaku.

Partner programu 
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II. programový pilier
  
    VZDELÁVANIE

II. programový pilier Nadácie pre 
deti Slovenska je zameraný na 
vzdelávanie pracovníkov mimovlád-
nych organizácií, pedagógov a ďal-
ších dospelých dôležitých pre deti. 
Je orientovaný na spoluprácu pri 
zavádzaní inovačných programov 
v školách a tiež na kooperáciu s od-
borníkmi, ktorí pomáhajú napĺňať 
víziu komunity priateľskej k deťom.

Ciele:

 Vytvárať programy pre pedagógov 
a pracovníkov s deťmi a mladými 
ľuďmi, ktoré podporujú:
 otvorenú komunikáciu;
 orientáciu na kooperatívne rie‑
šenie konfliktov;

 rešpekt k rôznorodosti.

 Objavovať nové cesty spolupráce 
v prospech detí.

 Vytvárať komunity priateľské k de‑
ťom (triedy, skupiny, školy).
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Poznaj svoje 
peniaze

8. ročník
Manažérka projektu: 
Erika Galanská

www.poznaj.sk

Impulzom na vytvorenie projektu 
Poznaj svoje peniaze bola potreba 
venovať sa nedostatočnej finančnej 
gramotnosti na Slovensku, zvlášť 
v oblasti manažmentu osobných 
financií. Projekt zároveň rozvíja 
životné zručnosti mladých ľudí, ktoré 
sú spojené s rozhodovaním, nezá-
vislosťou, zodpovednosťou a dob-
rovoľníctvom. Reaguje na meniace 
sa podmienky života mladých ľudí 
a na ich životné potreby. Generál-
nym partnerom projektu je Nadácia 
SALVE.

Ciele projektu:
 podporovať rozvoj osobnosti mla‑
dých ľudí, hlavne ich zodpovedné 
správanie, etické rozhodovanie 
a kritické myslenie;

 pomôcť mladým ľuďom naučiť sa 
manažovať svoje financie a rozví‑
jať životné zručnosti potrebné na 
orientovanie sa vo svete financií;

 rozvíjať schopnosti efektívneho 
využívania informačno-komuni‑
kačných technológií. 

V rámci projektu bol vytvorený 
moderný vzdelávací e-learningový 
program pre študentov stredných 
škôl, ktorý sa volá tak ako projekt – 
Poznaj svoje peniaze

Cieľová skupina projektu:
 všetci študenti stredných škôl 
(1. – 4. ročník) bez ohľadu na za‑
meranie školy či región, v ktorom 
sa škola nachádza. V roku 2008 
sme udelili 4 minigranty. 

V roku 2008 sme vytrénovali 32 
nových učiteľov a zrealizovali sme 
ďalší motivačný tréning pre učiteľov 
už pôsobiacich v programe.

Iné aktivity:
 otvorená hodina a tlačová konfe‑
rencia v Leviciach, Gymnázium 
Andreja Vrábla – témou bolo 
zavedenie novej meny EURO na 
Slovensku;

 študentská súťaž v Hoteli Summit, 
Bešeňová – 10 finalistov, z kto‑
rých víťazom sa stal Jakub Miňo 
z Gymnázia Trebišovská, Košice. 
Téma jeho práce: „Koľko nôh 
musí mať stôl, aby sa na ňom dalo 
jesť.“

 

Partner projektu 

Projekt Poznaj svoje peniaze 2008 – podporené školy

Škola Názov projektu  Suma
Gymnázium sv. Tomáša Akvin‑
ského, Košice

Historická cesta po stopách 
peňazí

15 1000 Sk

Súkromná obchodná akadé‑
mia, Štúrovo

Po stopách slovenskej meny 34 000 Sk

Obchodná akadémia, Rožňava Návšteva expozitúry v Kremnici 40 000 Sk
Dievčenská odborná škola, 
Prešov

Exkurzia do Kremnice 30 000 Sk

SPOlU 52 025 Sk 
(1 726 €)
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Škola 
rodinných 
financií 

1. ročník
Manažérka projektu: 
Erika Galanská

www.skolarodinnychfinancii.sk

Dostať finančné vzdelávanie k de-
ťom cez rodiny, komunity a k sociál-
ne slabším vrstvám spoločnosti, 
a tým pomôcť zabezpečiť zvýšenie 
finančnej gramotnosti na Slovensku, 
nie je jednoduchá záležitosť. Preto 
Nadácia pre deti Slovenska, v spolu-
práci so spoločnosťou  PROVIDENT 
FINANCIAL s. r. o., spustila pilotný 
ročník projektu Škola rodinných fi-
nancií. Projekt je realizovaný formou 
vzdelávacích seminárov a grantov 
pre školy zapojené do projektu.

Cieľ projektu:

 poukázať na dôležitosť a potre‑
bu finančného vzdelávania na 
Slovensku. Rozvojom finančného 
vzdelávania pôsobiť preventívne 
– čeliť ekonomickým a sociálnym 
problémom.

Cieľová skupina projektu:

 populácia nad 18 rokov – neza‑
mestnaní, mamičky na materskej 
dovolenke, deti odchádzajúce 
z detských domovov, občania zo 
sociálne slabších komunít a ostat‑
ná verejnosť.

Témy projektu:

 hlavné zdroje príjmov – z čoho sa 
dá vyžiť; 

 ako si hľadať prácu;
 pracovnoprávne otázky;
 dane, poplatky, odvody;
 životné istoty a peniaze;
 osobný a rodinný rozpočet;
 ako komunikovať s finančnou 
inštitúciou;

 moderné platobné nástroje;
 euro – nová mena;
 úvery, pôžičky, splátky;
 poistenie ako finančná služba;
 základy investovania.

 Vzdelávací seminár bol realizova‑
ný v 12 komunitách. 

 Na seminároch sa zúčastnilo 578 
účastníkov z radov cieľovej skupi‑
ny.

 Na projekte participovalo 12 lekto‑
rov a 3 odborníčky. 

 Podporné materiály: brožúra Ško‑
la rodinných financií.

Partner projektu 

21



Jarné kolo projektu  
Škola rodinných financií 2008 – podporené školy

Škola Názov projektu   Suma
Združená stredná škola dopravná, 
Martin, Priekopa Škola rodinných financií 15 000 Sk

Združená stredná škola drevárska 
a nábytkárska, Topoľčany Škola rodinných financií 15 000 Sk

Bilingválne gymnázium Milana 
Hodžu, Sučany Škola rodinných financií 15 000 Sk

Gymnázium sv. T. Akvinského, 
Košice Škola rodinných financií 15 000 Sk

Základná škola Jablonové Škola rodinných financií 15 000 Sk
Spojená škola, Šaľa Škola rodinných financií 15 000 Sk
SPOlU 90 000 Sk 

(2 987 €)

Jesenné kolo projektu  
Škola rodinných financií 2008 – podporené školy
 Škola  Názov projektu    Suma
Gymnázium Andreja Vrábla, Levice Škola rodinných financií 15 000 Sk
Klub žiakov a absolventov pri 
Gymnáziu, Veľké Kapušany Škola rodinných financií 13 000 Sk

Centrum voľného času Jána Pavla II, 
Prešov Škola rodinných financií 13 400 Sk

Spojená škola, organizačná zložka 
Stredná priemyselná škola, Handlová

Rozumiem svojim 
peniazom 15 000 Sk

Spojená škola – SOŠ chemická, 
Bratislava Škola rodinných financií 15 000 Sk

SPOlU 71 400 Sk 
(2 370 €)
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Nadačný fond 
MyšLienka

3. ročník
Manažérka programu: 
Erika Galanská

www.fondmyslienka.sk

Nadačný fond MyšLienka spoloč-
nosti ANASOFT APR je základným 
kameňom pre naplnenie vízie širšie 
koncipovaného hlavného cieľa 
projektu – vybudovať Experimentá-
rium v Bratislave. Keďže spoločnosť 
ANASOFT APR sa chce podpore 
neziskového sektora venovať syste-
maticky a s dlhodobým efektom, na 
tento účel zvolila vytvorenie vlastné-
ho nadačného fondu so špecifickým 
zameraním s presvedčením, že 
zážitkové vzdelávanie v oblasti tech-
nických a prírodných vied si vytrva-
losť úsilia spoločnosti zaslúži. 

ciele fondu:

 podporiť prirodzený záujem mla‑
dých ľudí o svet okolo nás;

 netradičným spôsobom im priblížiť 
výskum a vývoj;

 ponúknuť motiváciu na ich ďalší 
profesionálny vývoj vo  vede a vý‑
skume.

Cieľová skupina fondu:

 deti a mladí ľudia.

V roku 2008 sme zrealizovali 
prieskum inštitúcií, ktoré sa venujú 
téme blízkej MyšLienke a spracova‑
niu prehľadu interaktívnych exponá‑
tov na Slovensku aj vo svete. 

Partner fondu 
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Otvorená  
škola ako 
učiaca sa 
organizácia 

Manažérka projektu: 
Tatiana Piovarčiová

Projekt Otvorená škola ako učiaca 
sa organizácia je súčasťou napĺňa-
nia dlhodobej stratégie NDS v oblas-
ti preventívnej práce s deťmi a mla-
dými ľuďmi. Projekt sa realizoval 
v rokoch 2006 – 2008 s podporou 
Európskeho sociálneho fondu. Part-
nermi projektu boli Asociácia Susan 
Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. 
storočie na Slovensku, Tatranská 
alternatívna škola, Poprad, Základ-
ná škola Smetanov háj, Dunajská 
Streda. 

Ciele projektu:
 spracovať a rozšíriť skúsenosti pri 
vytváraní učiaceho sa spoločen‑
stva v škole;

 modelovať spoluprácu škôl a pro‑
fesijných mimovládnych organizá‑
cií;

 vytvoriť prostredie na uplatňova‑
nie  inovatívnych metód výučby;

 vytvoriť predpoklady na spoluprá‑
cu školy a širšej komunity.

Cieľová skupina projektu:
 žiaci základných, stredných a vy‑
sokých škôl na Slovensku;

 realizátori školskej reformy (napr. 
manažéri škôl, učitelia).

Vyvrcholením projektu bola konfe‑
rencia ,,Otvorená škola – učiaca sa 
organizácia“, ktorá sa uskutočnila 
v Bratislave v Hoteli Bratislava. Bola 
na nej prezentovaná metodická pub‑
likácia Škola ako otvorená učiaca sa 
organizácia, ktorá poskytuje charak‑
teristiku otvorenej učiacej sa školy, 
sumár ukazovateľov, spolu s ich 
širšími opismi. Konferenciu finančne 
podporila spoločnosť Holcim.
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Aktivity 2. programového 
piliera:

 spolupráca s Pedagogickou 
fakultou UK v Bratislave, Kated‑
rou etickej a občianskej výchovy 
(KEOV). Niektorí pedagógovia 
katedry využívali v práci so štu‑
dentmi metodiku rozvoja životných 
zručností, vytvorenú v Asociácii 
S. Kovalikovej a rozvíjanú v NDS, 
najmä pri podpore osobnostného 
a sociálneho rastu budúcich učite‑
ľov;

 vydanie metodickej publikácie 
C&SCO. Aj na Slovensku sa 
šikanovanie, agresivita v ško‑
lách stáva vážnym problémom, 
a tak otázky vytvárania bezpečné‑
ho prostredia sú výsostne aktuál‑
ne. V rámci zdieľania know-how 
s holandskou organizáciou Sardes 
Vzdelávacie centrum NDS prelo‑
žilo a vydalo metodickú príručku 
„Pomocou metódy C&SCO 
vytvárajme bezpečné a otvore-
né školské prostredie“. Skratka 
C&SCO (vyslovuj kasko) ozna‑
čuje prístup k riešeniu konfliktov 
a zlepšovaniu sociálnych kompe‑
tencií v školách. Cieľom metódy je 
vybudovať bezpečné a príjemné 
sociálne prostredie v školách;

 seminár s názvom Inovačné 
programy finančného a ekono-
mického vzdelávania detí a mla-
dých ľudí, ktorý sa realizoval 
v rámci projektu Životné zručnosti 
– nová stratégia úspechu. Na 
seminári boli prezentované vybra‑
né úspešné inovačné programy, 
ktorých cieľom je finančné a eko‑
nomické vzdelávanie detí a mla‑
dých ľudí, predovšetkým žiakov 
stredných škôl. Väčšina z nich je 
výsledkom spolupráce odborní‑
kov z mimovládnych organizácií 
a komerčných spoločností a po‑
núka príťažlivý a efektívny spôsob 
uvedenia mladých ľudí do sveta 
ekonómie a financií. Seminár bol 
realizovaný formou interaktívnych 
workshopov. Jeho cieľom bolo 
okrem prezentácie vybraných 
programov aj podporiť výmenu 
skúseností realizátorov a učiteľov 
týchto programov a poskytnúť 
nové inšpirácie do praxe. Seminár 
bol taktiež ideálnym miestom na 
sieťovanie oficiálnych predstavite‑
ľov v oblasti školstva s realizátormi 
inovačných vzdelávacích projek‑
tov – ľudí s rovnakými profesionál‑
nymi záujmami. Partneri seminára 
boli Trend, Združenie podnika‑
teľov Slovenska a PROVIDENT 
 FINANCIAL, s. r. o.

Partneri projektu 
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Grantový 
program Cesty 
k partnerstvu 
a darcovstvu
Manažéri programu: 
Eva Pavlaninová, Marián Horanič

Grantový program Cesty k partner-
stvu a darcovstvu, je financovaný 
z 2 % asignovanej dane. V roku 
2008 sme v rámci tohto grantového 
programu podporili  projekt „Výskum 
v oblasti individuálnej a firemnej fil-
antropie v prospech detí a mladých 
ľudí na Slovensku“ pre PDCS v cel-
kovej sume 101 800 Sk (3 379 €).

Ciele programu:

 budovanie prostredia priateľského 
a partnerského k deťom a mladým 
ľuďom;

 posiľňovanie tradície individuálne‑
ho darcovstva a dobrovoľníctva;

 podporu medzisektorovej spolu‑
práce;

 zvyšovanie povedomia verejnosti 
o problematike detí a mladých 
ľudí a získavanie zdrojov na ich 
podporu. 

Cieľová skupina programu:

 deti a mladí ľudia vo veku 0 – 26 
rokov;

 dospelí dôležití pre rozvoj detí 
a mladých ľudí (rodičia alebo blízki 
príbuzní, pracovníci MVO, učitelia, 
lekári a pod., ktorí s deťmi a mla‑
dými ľuďmi pracujú);

 laická a odborná verejnosť.
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III. programový pilier
  
     FILANTROPIA

Poslaním Nadácie pre deti Slo-
venska je získavanie finančných 
prostriedkov na podporu dlhodobých 
programov a projektov s cieľom 
zlepšiť kvalitu života detí a mladých 
ľudí. Zároveň ide o pestovanie spo-
lupatričnosti a zvyšovanie citlivosti 
odbornej aj laickej verejnosti voči 
potrebám tých najzraniteľnejších. 
V III. programovom pilieri realizuje-
me projekty, ktoré nielen finančne 
podporujú programy nadácie, ale 
tiež rozvíjajú koncept filantropie ako 
súčasť životného štýlu na Sloven-
sku.

Ciele:
 získavať finančné prostriedky na 
podporu projektov pomáhajúcim 
deťom a mladým ľuďom na Slo‑
vensku;

 rozvíjať individuálnu a firemnú 
filantropiu, prispievať k stabilizácii 
legislatívneho prostredia v SR;

 rozširovať možnosti pomoci a pod‑
pory deťom a mládeži.
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Hodina deťom
Zaujímavosti z histórie 
verejnej zbierky

1. ročník Hodiny deťom (1999)
Hovorkyňami sa stávajú Alena Heri‑
banová a Andrea Vadkerti, čestnou 
predsedníčkou Emília Vášáryová, 
nezištne pomáhajú Hodine deťom 
už 10 rokov.

2. ročník Hodiny deťom (2000)
STV prvýkrát vysiela v priamom pre‑
nose televíznu šou Hodina deťom.

3. ročník Hodiny deťom (2001)
Hodina deťom predstavuje verej‑
nosti svojho maskota šaša Huga 
z autorskej dielne majstra Shootyho. 

4. ročník Hodiny deťom (2002)
Uskutočňuje sa prvý ročník bene‑
fičnej aukcie Hodina FOTOGRAFIE 
deťom.

5. ročník Hodiny deťom (2003)
Generálny partner Hodiny deťom 
Slovenská sporiteľňa, a.s. prvýkrát 
odovzdáva cenu za najlepší inova‑
tívny projekt v rámci východného, 
stredného a západného Slovenska. 

6. ročník Hodiny deťom (2004)
Hlavným partnerom Grantového 
programu Hodiny deťom sa stáva 
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group. 

7. ročník Hodiny deťom (2005)
Nadácia pre deti Slovenska, au‑
tor a organizátor verejnej zbierky 
Hodina deťom, oslavuje 10. výročie 
svojho založenia.

8. ročník Hodiny deťom (2006)
Výrazný nárast zbierok, ktoré orga‑
nizujú pre Hodinu deťom dobrovoľ‑
níci a  nadšenci na celom Slovenku. 
V Bratislave sa Hodina deťom pri‑
pája k Bratislavským korunovačným 
slávnostiam. 

9. ročník Hodiny deťom (2007)
Dobrovoľníci prvýkrát zbierajú 
peniaze do pokladničiek Hodiny 
deťom v uliciach Bratislavy, Banskej 
Bystrice a Košíc. Po Slovensku prvý 
raz jazdí autobus HD vďaka partne‑
rovi Slovak Lines, a.s.

10. ročník Hodiny deťom (2008)
Stávka moderátorov celosloven‑
ských médií sa stáva mediálnym hi‑
tom a jedným z dôležitých faktorov, 
ktoré prinášajú do Hodiny deťom 
rekordnú sumu. 

Ako sa zbieralo počas 10 ročníkov  
Hodiny deťom

1. ročník HD 14 004 112 Sk
2. ročník HD 13 426 406 Sk
3. ročník HD 10 210 515 Sk
4. ročník HD 9 119 338 Sk
5. ročník HD 10 216 122 Sk
6. ročník HD 8 674 520 Sk
7. ročník HD 8 512 919 Sk
8. ročník HD 9 000 886 Sk
9. ročník HD 9 520 970 Sk
10. ročník HD 16 014 347 Sk

531 578 €
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Hodina deťom

10. ročník 
verejnej 
celoročnej 
zbierky
Manažérka projektu: 
Alžbeta Padyšáková

www.hodinadetom.sk

Desať rokov v živote jednej zbier-
ky pripomína plynulý tok nadšenia 
a nápadov, pokusov a omylov, 
cenných skúseností, úsilia a obe-
tavosti tisícok profesionálov 
i dobrovoľníkov. Všetkým nám sa 
spoločne za uplynulé roky podarilo 
vybudovať značku, ktorá je známa 
a dôveryhodná pre väčšinu ľudí aj 
spoločností na Slovensku. Jedi-
nečný úspech desiateho ročníka 
je odmenou i zadosťučinením pre 
mnohých konkrétnych ľudí, ktorí 
stáli na začiatku zbierky, prichádzali 
a odchádzali, aby ovplyvnili jej vývoj 
a smerovanie alebo zotrvali v jubilej-
nom roku.

Cieľ projektu:

 spájanie jednotlivcov aj spoloč‑
ností v prospech detí. Pridanou 
hodnotou spoločného úsilia je 
osveta a zvýšená citlivosť ve‑
rejnosti na potreby a problémy 
rôznych skupín detí, vystavených 
a ohrozených spoločenským, 
sociá lnym alebo ekonomickým 
tlakom.

Cieľová skupina projektu:

 deti a mladí ľudia do 26 rokov 
veku žijúci na Slovensku.

Priebeh kampane:

 18. november – otvorenie ročníka 
mediálnou kampaňou a jazdou 
štyroch autobusov Hodiny deťom 
na pravidelnej linke Bratislava – 
Prešov. Headline kampane „Hodi‑
na deťom je teraz!“ šesť mesiacov 
vyzýval cestujúcich na prispieva‑
nie deťom;

 26. november – 7. ročník benefič‑
nej aukcie Hodina FOTOGRAFIE 
deťom s historicky najvyšším 
výnosom 1 006 000 korún;

 3. december – absolútny vrchol 
10. ročníka, keď stovky dobrovoľ‑
níkov zbierali príspevky do poklad‑
ničiek Hodiny deťom v 41 mestách 
a obciach Slovenska, na Stv1 
bol dve a pol hodinovým priamy 
prenos veľkolepej televíznej šou, 
úplný záver dňa sa niesol v zna‑
mení slávnostného odovzdávania 
Ceny Hodiny deťom, ako prejavu 
vďačnosti dlhodobým partnerom;

 obdobie do uzatvorenia účtu a vy‑
hodnotenia 10. ročníka zbierky sa 
nieslo v znamení plnenia stávky 
moderátorov, ktorí sa 3. decembra 
verejne zaviazali splniť nezvyčaj‑
né úlohy, ak sa počas televíznej 
šou vyzbiera viac ako 10 miliónov 
korún. Cieľom bolo motivovanie 
ďalších jednotlivcov aj spoločností, 
aby prispievali na pomoc deťom;

 1. apríl – meniny Huga, masko‑
ta HD – vyhlásenie oficiálnych 
výsledkov a celkového výnosu 
zbierky.
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 Štatistika 10. ročníka zbierky – spôsoby prispievania 

Formy zbierania v 10. ročníku Výnos v Sk Výnos v €
SMS Orange Slovensko, a. s. 5 347 894 177 517
SMS T‑Mobile Slovensko, a. s. 3 739 945 124 143
Pevná linka Slovak Telekom, a. s. 1 987 517 65 973
Zbierky do pokladničiek Hodiny deťom 2 090 188 69 381
Mzdové učtárne 1 574 815 52 275
Individuálne dary 607 271 20 158
Bankomaty SLSP 255 765 8 490
Bankomaty First Data Slovakia, a. s. 22 110 734
Vrátené a nerozdelené granty 240 036 7 968
Internet 148 806 4 940
SPOlU 16 014 347 Sk 531 579 € 30



Hodina 
FOTOGRAFIE 
deťom

7. ročník
Manažérka projektu: 
Lenka Bieliková

Nadácia pre deti Slovenska v spo-
lupráci s Aukčnou spoločnosťou 
SOGA, Národným salónom vín 
SR a Hotelom Carlton dražila 48 
umeleckých fotografií od  28 reno-
movaných fotografov. Benefičná 
aukcia sa konala už po siedmy raz. 
Vyvolávacia cena za fotografiu bola 
symbolických 5 055 Sk. Licitátorka 
Nina Gažovičová v tandeme s Mar-
tinom „Pycom“ Rauschom vyburco-
vali dražiteľov k zaujímavým výko-
nom. Úspešní dražitelia si okrem 
nádherných fotografií odnášali aj 
skvelé víno. Ku každej fotografii bola 
totiž priradená fľaša zo skupiny 100 
bodovo najvyššie hodnotených vín 
z Národného salónu vín SR.

Ciele projektu:
 vytvoriť spôsob zbierania pre 
solventných darcov;

 umožniť darcom, aby do zbierky 
Hodina deťom mali možnosť pri‑
spieť aj vyššou finančnou čiast‑
kou;

 prepojiť filantropiu s umením v zá‑
ujme zlepšenia kvality života detí.

 
Cieľová skupina:
 milovníci a znalci umenia;
 osobnosti z podnikateľského 
a spoločenského prostredia.

Okrem rekordnej sumy, ktorá oproti 
minuloročnej dražbe narástla takmer 
o polovicu, padali aj ďalšie rekordy. 
 Vydražená suma z aukcie sa 
vyšplhala na neuveriteľných 
1 006 000 Sk.

 Najvyššia suma v histórii aukcie – 
fotografia pod názvom Mont Blanc 
od Milana Rastislava Štefánika – 
bola vydražená za 80 000 Sk.

 Nasledovala fotografia od Yuriho 
Dojča za 67 000 Sk.

 Treťou najvyššie vydraženou 
fotografiou v histórii aukcie sa 
stala fotografia od Karola Kállaya 
z cyklu Deň plný zázrakov v hod‑
note 55 000 Sk.

 Priemerná cena za jednu fotogra‑
fiu bola 20 958 Sk.

Ďakujeme fotografom, ktorí veno-
vali svoje diela: 
Petra Áčová, Andrej Bán, Andrej 
Balco, Juraj Bartoš, Eugen Blaško‑
vič, Boleslav Boška, Judita Csáde‑
rová, Martin Črep, Yuri Dojč, Roman 
Ferstl, Tibor Huszár, Martin Fridner, 
Milota Havránková, Robo Hubač, 
Alan Hyža, Karol Kállay, Ján Krí‑
žik, Robo Kočan, Martin Marenčin, 
Martin Martinček, Illah van Oijen, 
Sara Saudková, Jadran Šetlík, M. 
R. Štefánik, Jindřich Štreit, Martin 
Vrabko, Adolf Zika, Peter Župník.

Hlavný finančný partner 
projektu

Partneri projektu

Hollywood art, Unlimited advertising 
production, Casper, s.r.o., Hotel Ra‑
disson SAS Carlton hotel, Promea 
communication
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Hodina 
FOTOGRAFIE 
deťom
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Martin Vrabko, Zlatá hora

M. R. Štefánik, Mont Blanc

Fedor Nemec, 
Black angel

Karol Kállay, Z cyklu: Deň plný zázrakov

Yuri Dojč, bez názvu

Martin Martinček, Liptovská krajina

M. R. Štefánik, bez názvu

Bobo Boška, bez názvu

Fedor Nemec, Body

Martin Vrabko, Hrozno



Zbierky  
Hodiny deťom

Manažérka projektu: Jana Belišová

Ciele projektu:
 podporiť dobrovoľníctvo medzi 
mladými ľuďmi a posilniť tradíciu 
individuálneho darcovstva;

 pomocou zrealizovaných zbierok 
zvýšiť výnos Hodiny deťom; 

 podporiť väčší počet kvalitných 
projektov.

Cieľová skupina: 
 domácnosti na celom Slovensku.

Celonárodná zbierka
Hodina deťom 3. decembra zorga‑
nizovala, už druhý raz, celonárodnú 
pouličnú zbierku do pokladničiek. 
Zapojilo sa do nej vyše 1400 dob‑
rovoľníkov zo škôl, neziskových 
organizácií, spolkov v 41 mestách 
a obciach na celom Slovensku, ktorí 
za dobrovoľné príspevky rozdávali 
odznaky a nálepky s Hugom. 

Vyzbieraná suma: 
688 576 Sk (22 856 €)

Spontánne zbierky
Spontánne zbierky Hodiny deťom 
sa uskutočňujú celoročne v rôznych 
regiónoch Slovenska. Ich realizácia 
závisí od dobrovoľnej aktivity tých, 
ktorí chcú zažiť niečo nové a záro‑
veň pomôcť. 

Počet spontánnych zbierok: 24 

Vyzbieraná suma:
 269 563 Sk (8 948 €)

Slovensko zbiera
Počas 10. ročníka Hodiny deťom 
sme uskutočnili aj projekt Sloven‑
sko zbiera. Osem spontánnych 
zbierok zvečnila televízna kamera 
a boli použité ako „dokrútka“ v rámci 
televíznej šou. Zostrih zo zbierok 
ilustroval, kde všade a akým rôznym 
spôsobom ľudia pomáhajú získavať 
financie do fondu Hodina deťom. 

Vyzbieraná suma: 
93 475 Sk (3 103 €)

Korunovačné slávnosti
Hodina deťom už tretíkrát v rámci 
Korunovačných slávností korunova‑
la kráľovné a kráľov dobrého skutku. 
Mladí dobrovoľníci začiatkom 
septembra v uliciach Starého mesta 
Bratislavy korunovali ochotných dar‑
cov žltou papierovou korunkou.

Vyzbieraná suma: 
32 582 Sk (1 082 €)

Hlavný partner projektu

33



Televízna šou, 
ktorá zmenila 
tvár Hodiny 
deťom 
Manažérka projektu: 
Alžbeta Padyšáková,

TV šou Hodina deťom v rámci 
eventových televíznych programov 
patrí k výnimočným v slovenských 
televíziách, má nepochybne hlbší 
zmysel s citlivo budovanou tradí-
ciou. Účinkovanie v programe sa 
vďaka tomu pre umelcov a moderá-
torov stáva vecou prestíže. 
V desiatom ročníku sa tvorivému 
tímu a TV štábu podarilo harmonic-
ky zladiť ukážky podporených pro-
jektov – konkrétne deti a ich príbehy, 
spomienky na umelcov, ktorí už nie 
sú medzi nami, ale v minulosti patrili 
k Hodine deťom – s originálnymi 
číslami speváckej a moderátorskej 
špičky na Slovensku, a vytvoriť tak 
kvalitný program v kategórii zábava.
Jedinečným nápadom tvorcov bola 
stávka moderátorov slovenských 
médií, ktorí sa v priamom prenose 

zaviazali, že v prípade, ak bude 
v závere programu zdolaná hranica 
10 miliónov korún, splnia nezvyčaj-
né, niekedy trochu „uletené“ úlohy. 
TV šou bola vysielaná v priamom 
prenose 3. decembra na STV1. 
Program predstihol všetky očakáva-
nia – v závere večera bolo na účte 
Hodiny deťom 13 347 579 Sk a bol 
nominovaný v televíznej ankete 
OTO 2008 v kategórii Program roka. 

Ciele projektu:
  
 informovanie verejnosti o tom, 
ako vyzbierané peniaze pomáhajú 
deťom a mladým ľudom; 

 posilnenie dôveryhodnosti Ho‑
diny deťom vďaka účinkovaniu 
desiatok známych osobností bez 
nároku na honorár; 

 zdolanie hranice 10 miliónov ko‑
rún do konca priameho prenosu. 

 spojenie kvalitnej zábavy a filan‑
tropie. 

 

Cieľová skupina projektu:

 domácnosti na celom Slovensku.

Vyzbieraná suma: 
Suma 13 347 579 Sk (443 058 €) 
bola vyzbieraná prostredníctvom 
SMS, telefonátov na pevnú linku, 
osobných darov počas priameho 
prenosu a zbierok. 
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Stávky  
10. ročníka HD
 

3. decembra 
sa Dano Dangl 
v priamom prenose 
televíznej šou nechal 
ostrihať dohola.

3. decembra Petra 
Polnišová zacvičila 
gymnastickú zostavu.

11. decembra 
sa z obľúbenej 
brunetky Katky 
Brychtovej stala 
šarmantná 
blondínka.

13. decembra Mikuláš 
alias Peter Marcin 
v bratislavskom 
nákupnom centre potešil 
deti balíčkami.

16. februára Martin 
Nikodým zjedol 10 
melónov.

27. marca 
v útulnom 
výklade 
neďaleko 
Bratislavy 
posedela 
aj postála 
v plavkách 
Adela 
Banášová.

20. marca Maroš 
Kramár preletel 
v lietadle ponad 
Slovensko 
s diváčkou STV, 
ktorá prvá 
zareagovala 
na jeho stávku.

10. marca 
uzrel svetlo sveta prvý najväčší 
medovníkový Hugo, ktorého 
upiekla Andrea Vadkerti.

26. februára kravičku Kvetuľu 
podojila Zlatica Puškárová.

27. januára si povolanie 
taxikárky vyskúšala Alena 
Heribanová.

od 30. januára 
do 2. februára  
Matej „Sajfa“ 
Cifra vydržal 
mlčať nielen 
počas 
vysielania 
v rádiu. 

12. februára sa do školských lavíc na najmenej 
obľúbené predmety vrátili moderátori Rádia 
Slovensko: Ivana Ilgová, Martin Hílek, Roman 
Bomboš, Martina Kardošová a Marcel Hanáček.
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Cena Hodiny 
deťom
Manažérka projektu: 
Dagmar Brisudová

Slávnostný večer 10 rokov 
Hodiny deťom
Hodina deťom patrí v rámci chari‑
tatívnych projektov na Slovensku 
k najlepším – určite k tomu prispieva 
aj fakt, že jej ľudia dôverujú. Počas 
desiatich rokov existencie sa totiž 
verejnosť vždy dozvedela, kam 
idú jej peniaze, ktoré darca dáva či 
posiela do Fondu Hodina deťom. 
Vďaka tomu sa Hodina deťom môže 
pýšiť bezprecedentným zoznamom 
spolupracovníkov – osobností. Pri 
príležitosti 10. výročia Hodiny deťom 
sa konal 3.  12.  2008 v historických 
reprezentačných priestoroch Národ‑
nej rady SR v Bratislave Slávnostný 
večer spojený s ich ocenením.

Cieľ projektu:

 ocenenie dlhoročných spolupra‑
covníkov Cenou Hodiny deťom 
– hodinami výtvarníka Jaroslava 
Beliša.

Cieľová skupina projektu:

 dlhoroční spolupracovníci, 
 verejnosť.

Kategórie ocenených Meno/ Spoločnosť
TV show jednotlivci Oľga Hromkovičová

Anton Popovič
Anton Šulík
Soňa Zemanová

Mediálna kampaň Juraj Johanides
Média STV
Hovorkyne Hodiny deťom Alena Heribanová

Andrea Vadkerti
Partneri finanční – fyzické osoby Igor Kucej 
Partneri finanční – firmy KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 

Vienna Insurance Group
Partneri nefinanční – firmy T ‑ Mobile Slovensko, a.s.

Orange Slovensko, a.s.
Slovak Telecom, a.s.
First Data, a.s.

Špeciálna cena Emília Vášaryová
Ladislav Chudík
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 Aupark Bratislava Shopping Center  Billa, s.r.o  Biofarma Príroda – Salaš Stupava  C&A MODE, s. r. o.  FUN Taxi  Fun Rádio  
 Gymnázium Hubeného 23, Bratislava  Manna agentúra – chránená dielňa  MAX Gallery  Pizzeria Maestro   

 Roland Restaurant & Café  Salón Pierot  United colors of Benetton, Pezinok  VIP Wings, s. r. o.  Národná rada SR  Rádio Slovensko 
 Rádio FM  Rádio Regina Banská Bystrica  Rádio Regina Košice  Rádio Beta  Rádio Frontinus  Rádio G3  Rádio Go DeeJay  
 Rádio Hey  Rádio Hit FM  Rádio Kiss  Rádio One  Rádio RTI  Rádio Zet  Musiq 1  Omega plus TV  HcTV  HNTV  TV DK  

 Televízia MISTRÁL  Televízia Prešov  TV Centrum Bratislava  TV Pezinok  TVR  TV Štrba  Televízia WYWAR  Bittner print s.r.o.  
 Estremo Pasta & Caffe  Semiramis – kvetinárstvo  dojčenská voda Lucka  Pfizer Luxembourg SARL, o.z.  Nesco  www.asvet.sk  

 www.autovia.sk  www.bizz-net.com  www.financnik.sk  www.24hod.sk  www.jobcont.sk  www.onetwosold.sk  
 www.mamatata.sk  www.vodicak.sk 

Hlavní partneri

Partneri projektu Hodina deťom

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri

Partneri

Hodinu deťom podporili aj



2 percentá 
deťom 
6. ročník
Manažérka projektu: 
Betka Padyšáková

www.dvepercentadetom.sk

Chceme dať priestor deťom, ktoré 
chcú, ale nemôžu – deťom, ktoré 
si zaslúžia, ale nemajú. Pretože 
žiadne dieťa nie je stratený prípad. 
Nadácia pre deti Slovenska už 
šiesty rok využila možnosť pomôcť 
deťom a mladým ľuďom aj prostred-
níctvom finančných prostriedkov zo 
zaplatených daní fyzických a práv-
nických osôb.

Cieľ projektu:

 podpora programov určených na 
pomoc deťom. 

Cieľová skupina projektu:

 deti bez rodičov; 
 deti s postihnutím; 
 deti a mladí ľudia, ktorí pochádza-
jú z chudobnejších rodín.

Získaná suma zo 
zaplatenej dane fyzických 
a právnických osôb: 

 4 628 309 Sk (153 631 €)

Využitie zdrojov z 2% asignovanej dane 

program suma* percento
Rozvoj I. piliera  145 410 Sk 2,63%
Grantový program Hodina deťom  623 758 Sk 11,28%
Raz ročne spoločne  59 860 Sk 1,08%
Štipendijný program Per Aspera Ad Astra  33 399 Sk 0,60%
DOMOV  147 220 Sk 2,66%
Rozvoj II. piliera  120 440 Sk 2,18%
Nadačný fond Myšlienka  21 336 Sk 0,39%
Vzdelávacie centrum  25 266 Sk 0,46%
Životné zručnosti  348 380 Sk 6,30%
Otvorená škola  78 636 Sk 1,42%
Škola rodinných financií  126 501 Sk 2,29%
Rozvoj III. piliera  119 774 Sk 2,17%
Kampaň Hodina deťom  2 828 169 Sk 51,13%
Kampaň pre deti Slovenska  262 830 Sk 4,75%
Rozvoj IV. piliera  248 245 Sk 4,49%
správa NDS  207 330 Sk 3,75%
Nika  134 807 Sk 2,44%
SPOLU*  5 531 361 Sk 100,00%

*tento údaj zahŕňa aj čerpanie 2 % z dane prijatých v roku 2007
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SMART klub 

12. ročník
Manažérka projektu: 
Adriana Komorníková

SMART klub patrí medzi najstaršie 
projekty Nadácie pre deti Slovenska. 
Spolupráca nadácie so spoločnos-
ťou SHELL Slovakia, s. r. o. funguje 
už dvanásť rokov a úspešne na 
nej participujú aj vodiči – zákazníci 
spoločnosti SHELL Slovakia, s. r. o. 
Body z firemného vernostného 
programu spoločnosti, ktorý sa volá 
SMART klub, môžu venovať na šti-
pendijný program Nadácie pre deti 
Slovenska. Hodnota darovaného 
bodu je 1 Sk (0,033). 

Cieľ projektu:

 zapojenie verejnosti do podpory 
detí a mladých ľudí na Slovensku.

Cieľová skupina projektu:

 sociálne znevýhodnení vysoko‑
školskí študenti, ktorých podporuje 
štipendijný fond nadácie – Per 
Aspera Ad Astra (Cez prekážky ku 
hviezdam).

Výška získaných 
finančných prostriedkov:

118 640 Sk (3 938 €)

Partner projektu
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Východiská pre zostavenie 
účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za 
predpokladu nepretržitého trvania 
Nadácie. Nadácia uplatňuje účtov-
né princípy a postupy účtovania 
v súlade so zákonom o účtovníctve 
a postupmi účtovania pre účtovné 
jednotky, ktoré nie sú založené ale-
bo zriadené za účelom podnikania.

Účtovanie prijatých 
a poskytnutých grantov
V čase prijatia grantu podpísaním 
zmluvy o darovaní nadácia zaúčtuje 
grant na ťarchu účtu pohľadávok 
a v prospech fondov organizácie vo 
vlastnom imaní s výnimkou prostried-
kov, ktoré nadácia v zmysle zmluvy 
o darovaní zaviazala prerozdeliť tre-
tím stranám, pričom tieto prostriedky 
sa zaúčtujú v prospech účtu ostat-
ných záväzkov. Pri vzniku nákladovej 
položky nadácia zaúčtuje náklad na 
ťarchu príslušného nákladového účtu 
a v prospech účtu záväzkov. Zároveň 
zaúčtuje sumu v rovnakej výške na 
ťarchu účtu fondov a v prospech účtu 
výnosov.

Kompletná účtovná závierka so 
správou audítora je k nahliadnutiu 
v Nadácii.

HOSPODáRENIE NaDáCIE

SÚVAHA

(tis. Sk)  31.12. 2008 31.12. 2007
AKTÍVA
Stále aktíva 11 313 3 384
Dlhodobý nehmotný majetok 63 136
- Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 63 136
Dlhodobý hmotný majetok 11 183 3 181
- Pozemky 171 171
- Stavby 10 794 2 912
- Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 
vecí

218 98

- Dopravné prostriedky 0 -
Dlhodobý finančný majetok súčet 67 67
- Podielové cenné papiere a vklady v obchodných 
spoločnostiach s podstatným vplyvom

67 67

Obežný majetok 36 956               49 692
Krátkodobé pohľadávky 4 042 7 263
- Pohľadávky z obchodného styku 5 36
- Ostatné pohľadávky 130 20
- Iné pohľadávky 3 907 7 207
Finančné účty 32 914 42 429 
- Pokladnica 49 100
- Bankové účty 28 604 38 242
- Krátkodobý finančný majetok 4 261 4 087
Časové rozlíšenie spolu 6 0
- Náklady budúcich období 6 0
- Príjmy budúcich období 0 0
- Odhadné účty aktívne 0 0
AKTÍVA CELKOM 48 275 53 076
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PASÍVA
Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív 30 208 43 859
Fondy organizácie 36 061 47 364
- Základné imanie 3 910 3 910
- Ostané fondy 32 151 43 454
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov

-3 505 -3 253

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -2 348 -252
Cudzie zdroje spolu 8 260 7 734
Rezervy 131 108
- Krátkodobé rezervy 131 108
Dlhodobé záväzky 10 8
- Záväzky zo Sociálneho fondu 10 8
Krátkodobé záväzky 8 119 7 618
- Záväzky z obchodného styku 1 340 963
- Záväzky voči zamestnancom 0 274
- Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
  poisťovňami

0 131

- Daňové záväzky 0 40
- Ostatné záväzky 6779 6210
Časové rozlíšenie spolu 9 807 1 483
- Výdavky budúcich období 0 0
- Výnosy budúcich období 9 807 1 483
PASÍVA CELKOM 48 275 53 076
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Výkaz ziskov a strát 

(tis. Sk)  k 31.12. 2008  k 31.12. 2007
Náklady 
Spotreba materiálu 602 234
Spotreba energie 98 69
Opravy a udržiavanie 286 197
Cestovné 146 526
Náklady na reprezentáciu 287 52
Ostatné služby 8 151 6 514
Mzdové náklady 3 855 3 804
Zákonné sociálne poistenie 961 985
Zákonné sociálne náklady 109 118
Daň z nehnuteľností 2 2
Ostatné dane a poplatky 6 12
Odpísanie pohľadávky 2 0
Kurzové straty 62 15
Manká a škody 0 0
Iné ostatné náklady 159 43
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 994 431
Náklady z precenenia cenných papierov 0 0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek                                            1 302                0
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 10 974 11 581
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 108 0
Náklady spolu 28 104    24 583

Výnosy
Úroky 706 403
Kurzové zisky 2 14
Iné ostatné výnosy 106 30
Výnosy z precenenia cenných papierov 174 782
Prijaté príspevky od organizačných zložiek 262 0
Prijaté príspevky od iných organizácií 19 096 19 710
Príspevky z podielu zaplatenej dane 5 531 3 802
Výnosy spolu 25 877 24 741

Výsledok hospodárenia pred zdanením -2 227 158
Daň z príjmov 121 410
Výsledok hospodárenia po zdanení                                               -2 348           -252
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Základný fond a nadačné 
imanie

Základný fond nadácia buduje už 
od roku 1998. Účtovná hodnota 
základného fondu a nadačného ima‑
nia k 31.12.2008 je 30 789 tis. Sk. 
O jeho profesionálne spravovanie 
sa stará Investičný výbor nadácie. 
Časť prostriedkov základného fondu 
a nadačného imania je investovaná 
do podielových fondov Charity Set 
Tatra Asset Management a časť je 
terminovaná na krátkodobých ter‑
mínovaných vkladoch. V roku 2008 
Správna rada nadácie schválila 
použitie základného fondu vo výške 
8 886 tis. Sk na úhradu nákladov 
spojených s vložením nenávratných 
finančných príspevkov do vlast‑
ného imania Lotky s.r.o. (vo výške 
384 tis. Sk) a na úhradu nákladov 
spojených s kúpou nehnuteľnosti 
– rodinného domu a pozemkov (vo 
výške 8 502 tis. Sk).

Výsledok hospodárenia je tvorený nasledovnými výnosmi 
a nákladmi:

r. 2008 r. 2007
Úroky z vkladov 706 403
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy 
z finančného majetku 174 782
Náklady z precenenia cenných papierov ‑ ‑
Kurzové zisky 1 14
Kurzové straty ‑62 ‑15
Náklady na granty a realizáciu programov ‑1509 ‑832
Odpisy, nevymožiteľné pohľadávky, manká a škody ‑235 ‑194
Tvorba OP k pohľadávkam ‑1302 0
Daň z príjmov ‑121 ‑410
Výsledok hospodárenia celkom -2348 -252
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Finančná správa
Rozpočet nadácie na rok 2008

Rozpočet výdavkov nadácie na rok 2008 schválila Správna rada na svojom zasadnutí 29.05.2008 v celkovej výš‑
ke 41 541 241,50 Sk. Z celkového rozpočtu bolo na granty a štipendiá určených 13 000 000 Sk, úhradu nákladov 
spojených s kúpou nehnuteľnosti – rodinného domu a pozemkov – 8 700 000 Sk, kancelárske potreby 442 379 Sk, 
telekomunikačné náklady 335 160 Sk, ubytovacie a stravovacie služby 1 093 677 Sk, prenájom priestorov a zariadení 
1 191 893 Sk, ochranu a zhodnotenie majetku 270 190 Sk, cestovné náklady 877 000 Sk, propagáciu 1 759 000 Sk, 
mzdové náklady 9 205 589 Sk (z toho odmena za výkon funkcie správcu 230 198 Sk), prevádzku nadácie 
2 194 000 Sk, ostatné náklady 1 278 294 Sk.

 Korporačné zdroje
 Individuálni darcovia
 Nadácie
 Vládne organizácie
 2 % zaplatenej dane

 Úroky a kurzové zisky
 Ostatné príjmy

Výdavky NDS spolu 
(v tis. Sk) r. 2006 r. 2007 r. 2008
Udelené granty, štipendiá 16 770 11 545 10 570
Výdavky programových pilie‑
rov 11 420 11 407 13 711
Správa nadácie 2 139 1 327 10 251
Kurzové straty 333 15 62

30 662 24 294 34 594

Príjmy NDS spolu 
(v tis. Sk) r. 2006 r. 2007 r. 2008
Korporačné zdroje 4 555 1 630 2 187
Individuálni darcovia 12 421 6 226 12 416
Nadácie 3 244 1 808 4 137
Vládne organizácie ‑ 840 ‑
2% zaplatenej dane 8 438 4 149 4 628
Úroky a kurzové zisky 955 1 199 882
Ostatné príjmy 48 69 40

29 661 15 921 24 290

 Udelené granty, štipendiá
 Výdavky programových pilierov
 Správa nadácie
 Kurzové straty

Príjmy 2008 (v tis. Sk)

Výdavky 2008 (v tis. Sk)
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Prehľad darcov s darom 
presahujúcim 10 000 Sk

AXESS, spol. s r.o.
Baranec František
Boledovičová Ivana
Bratislavský samosprávny kraj
C.E.N., s.r.o.
Cetelem Slovensko, a.s.
Citi Foundation
COMP ‑ LET, s.r.o.
Černý Martin 
Číž Blažej
dm drogerie markt, s.r.o.
Domka - Združenie saleziánskej 
mládeže
Donau Masters Club
Ekofin Bratislava, s.r.o.
Euromax Slovakia, a.s.
Fekollini, s.r.o.
First Data Slovakia, a.s.
Hewlett‑Packard Slovakia, s.r.o.
Holcim - nadácia
Holcim Slovensko, a.s.
Charles Stewart Mott Foundation
INA Skalica, s.r.o.
International Child Development 
Initiatives
Krajský súd Košice
Krinovič Peter
Kros, a.s.
Kucej Igor
Kufferath Slovakia, s.r.o.
Leaf Slovakia, s.r.o.
Mestská polícia hlavného mesta SR 
Bratislavy
Miestny úrad mestskej časti Bratisla‑
va - Ružinov

Mirupo Sport, s.r.o.
Nadácia Salve
Nadácia televízie Markíza
Nadácia TV JOJ
Národná rada Slovenskej republiky
Neoprot, spol. s r.o.
Nesco, spol. s r.o.
Nižňanský Štefan
Občianske združenie 
Okresný súd Prešov
Orange Slovensko, a.s.
OZ Tatry
PosAm, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Sloven‑
sko, s.r.o.
Provident Financial, s.r.o.
Reckitt Benckiser, spol. s r.o.
Roman Schonwiesner
Shell Slovakia, s.r.o.
Slovak Lines, a.s.
Slovak Telecom, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tesa tape, s.r.o.
T‑Mobile Slovensko, a.s.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou

Zmeny v nadačnej listine 
a v zložení orgánov nadácie

V roku 2008 okrem zmien v Správ‑
nej rade (str. 2) a v Investičnom vý‑
bore (str. 2) neboli v nadačnej listine 
ani v orgánoch nadácie vykonané 
žiadne ďalšie zmeny.

Prehľad o činnosti 
Nadačných fondov 
spolu s prehľadom 
o prostriedkoch nadačných 
fondov

Nadačný fond MyšLienka

V roku 2008 nadácia v zmysle 
Zákona č. 34/2007 Z.z. o nadáciách 
spravovala nadačný fond Myš‑
Lienka. K 1.1.2008 bolo vo fonde 
262 tis. Sk. V priebehu roka sa stav 
vo fonde nezmenil. Bližšie infor‑
mácie o činnosti nadačného fondu 
a jeho prostriedkoch uvádzame na 
str. 23.

Nadačný fond LEAF

V roku 2008 nadácia v zmysle 
Zákona č. 34/2007 Z.z. o nadáciách 
spravovala nadačný fond s názvom 
Detský fond LEAF. Spoločnosť 
LEAF Slovakia ho v roku 2008 
podporila sumou 350 000 Sk. Bližšie 
informácie o činnosti nadačného 
fondu a jeho prostriedkoch uvádza‑
me na str. 16.
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Správa 
audítora
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6. ročník Štipendijného programu Per Aspera Ad Astra
Roman Csikós
Daniel Gerbery

OZ Občania za zlepšenie života
Inštitút pre výskum práce a rodiny

Detský fond LEAF
Miro Cangár
Petr Milan
Dagmar Môťovská
Oľga Prekopová
Martina Zomborská

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
LEAF Slovakia, s.r.o.
Púpava – pedagogicko-psychologické služby, n.o.
regionálny týždenník POHRONIE
LEAF Slovakia, s.r.o.

Grantový program Hodina deťom
Helena Botková
Juraj Hipš
Soňa Holúbková
Jana Izraelová
Katarína Kopecká
Barbora Kuchárová
Karolína Lapošová
Dana Lovašová
Alena Matúšková
Darina Melegová
Katarína Melichová
Jana Miháliková
Alexander Mušinka
Miroslava Páleníková
Martina Paulíková
Silvia Szabóová
Darina Šalagovičová
Mária Šrolová
Ľubica Tornoczyová
Zuzana Vnenčáková
Marcela Zacharová
Terka Žitňanská

ZŠ Hrnčiarska
CEEV Živica
Nadácia Krajina harmónie
DSS Symbia
OZ PRIMA
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Detská fakultná nemocnica
ZŠ Obrancov mieru
ZŠ s MŠ Hniezdne
Mesto Košice
IUVENTA
Centrum antropologických výskumov
Združenie STORM pri UKF
OZ Slatinka
OZ Sosna
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
OZ Vydra
OZ Pomoc ohrozeným deťom, Centrum Nádej
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Poďakovanie odborníkom, ktorí s NDS 
spolupracovali v roku 2008
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Grantový program Raz Ročne Spoločne
Mária Chorváthová
Tomáš Kuška
Anna Solárová
Ivana Kompasová

Bratislavský samosprávny kraj
tesa tape, s.r.o. – organizačná zložka Slovensko
tesa tape, s.r.o. – organizačná zložka Slovensko
Hewlett‑Packard Slovakia, s.r.o.

Poznaj Svoje peniaze
Eva Bohušová
Kvetoslava Danková
Valéria Dorková
Mária Hankociová

Stredná odborná škola Znievska, Bratislava
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice
Spojená škola, Prakovce
SG AFS, a.s.

Otvorená škola
Ľubica Bagalová
Darina Gogolová
Patty Harrington
Dalle J. Harrington
Csilla Kolomijcová
Erich Mistrík
Peter Robl
Nico van Oudenhoven

Štátny Pedagogický Ústav
Štátny Pedagogický Ústav
Asociácia Susan Kovalikovej, USA

Pedagogická fakulta UK, Bratislava
Holcim, a.s.
ICDI

Škola rodinných financií
Kvetoslava Danková 
Renáta Fedorčíková 
Alena Fodorová
Alena Haštová
Jozefína Javorská 
Bibiana Kytková 
Nadežda Pappová 
Jozef Ristvej 
Erika Sulinová 
Renáta Szerbin 
Pavol Škoda 
Ľubica Varsová 

Gymnázium sv. T. Akvinského, Košice
Združená stredná škola služieb, Prešov
Združená stredná škola drevárska a nábytkárska, Topoľčany
Združená stredná škola dopravná, Martin 
CSOU s. Cyrila a Metoda, Michalovce
SOU chemické, Bratislava
Spojená škola, Šaľa 
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 
Gymnázium, Veľké Kapušany
OZ Jablonka, Jablonové
Stredná priemyselná škola, Handlová
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Poďakovanie právnickým  
osobám

Asociácia Susan Kovalikovej – 
Vzdelávanie pre 21. storočie na 
Slovensku
Alejtech s.r.o.
Bratislavský detský spevácky zbor
Cespom Hip-hop
Citi Foundation
Citi Group
compART, s.r.o.
Dychovka
Fragile
Hewlett‑Packard Slovakia, s.r.o.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group 
LEAF Slovakia, s.r.o.
MARSH EUROPE – organizačná 
zložka Slovensko
Nadácia SALVE
Neopublic Porter Novelli
Para
PRINT HALL, s.r.o.
Rádio Slovensko
Reckitt Benckiser, s.r.o.
Sendreiovci
SHELL Slovakia, s.r.o.
Slovak Lines, a.s.
SOCIA – nadácia na podporu sociál‑
nych zmien
Spoločnosť priateľov detí z detských 
domovov – Úsmev ako Dar

STORIN, spol. s.r.o.
tanečníci z Novej scény
tesa tape, s.r.o. – organizačná zlož‑
ka Slovensko
Tralaškola
Základná škola, Obrancov mieru, 
Detva
www.activit.sk
www.babetko.sk
www.infoline.sk
www.nim.a32.sk
www.rodinka.sk
www.stuzkova.sk

49



Poďakovanie  
jednotlivcom

Albrechtová Lucia
Alex Matej
Andrašová Dominika
Bagalová Ľubica
Bajcsyová Zuzana
Bakker Rudolf
Banášová Adela
Bánová Janka
Baričič Partik
Baričičová Veronika
Baričičová Marie
Barta Alexander
Bartová Andrea
Bartová Lenka
Bártová Hana
Baruch Mayers
Bednár Vladimír
Begányi Peter
Belišová Johanka
Benko Ľubor
Bizoň Michal
Blizniaková Radka
Bočánková Zdena
Bodnárová Eva
Bohušová Eva
Bomboš Roman
Botková Helena
Brychtová Katarína
Bubelíniová Michaela
Bubeníček Jiří

Buchel Dušan
Cangár Miro
Caudt Marek
Cehlárik Branislav
Cmorej Laco
Cmorík Peter
Csikós Roman
Čechovič Ľubomír
Čížik Rastislav
Dančiak Stano
Dangl Daniel
Dankova Kvetoslava
Derevenec Igor
Dimov Ivan
Dorková Valéria
Dúbravová Vlasta
Dudoňová Janka
Ďurianová Silvia
Frankendorferová Laura
Fulle Ľubomír
Fundjová Amália
Galanský Krištof
Gerbery Daniel
Geregová Andrea
Gogolová Darina
Gordulič Ján
Grežo Vlado
Grniaková Mirka
Gros Viliam
Habovštiak Daniel

Hajdu Ady
Halašová Daniela
Hanáček Marcel
Hankociová Mária
Haverčák Jozef
Heribanová Alena
Hílek Martin
Hilmerová Monika
Hipš Juraj
Hollý Marek
Holúbková Soňa
Hornungová Danka
Horváth Zoltán
Hromkovičová Oľga
Hutník Slávo
Chlpíková Miriam
Chorváthová Mária
Ilavská Zuzana
Ilgová Ivana
Izraelová Jana
Jakab Róbert
Janušek Ivan
Jariabková ‑ Garajová 
Patrícia
Jarjabková Ľubica
Javorková Soňa
Johanides Juraj
Jurčová Danica
Kaminský Tomáš
Kapitán Marián

Kardošová Martina
Kassai Csongor
Kašická Helena
Kemka Juraj
Kočiš Peter
Kompasová Ivana
Konečný Karol
Kopecká Katarína
Koršová Danica
Kořínek Ondrej
Košťál Jardo
Kovár František
Krajčiová Helena
Kramár Maroš
Krištof Pavol
Krížiková Eva
Króner Ján
Krónerová Zuzana
Krupa Slavomír
Kuboš Marek
Kučerová Adriana
Kuchárová Barbora
Kumančíková Mirka
Kuric Ján
Kuška Tomáš
Kvassay Pavol
Labuda ml. Marián
Labuda st. Marián
Lackovičová Natália
Lapošová Karolína
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Lasky 
Latinák Lukáš
Lehotský Juraj
Lipa Peter
Lovašová Dana
Macková Lenka
Madejová Soňa
Mahrík Tibor
Majevský Marek
Marcin Peter
Maštalír Tomáš
Matej Vladislav
Matejová Renáta
Matúšková Alena
Melegová Darina
Melichová Katarína
Mészárosová Zuzana
Mickovicová Henrieta
Miezga Marián
Miháliková Jana
Mikloško Jozef
Milan Petr
Mirgová Dominika
Misha 
Mokrý Juraj
Moorová Diana
Moravčík Roman
Môťovská Dagmar
Musil Dušan
Mušinka Alexander
Náprstek Juraj
Nikodým Martin
Norisová Soňa
Núñez Peter
Oleníková Silvia

Ožvátová Kaja
Páleníková Miroslava
Palkovic Alexandra
Palonder Marcel
Paučulová Jana
Pauhofová Táňa
Pauko Patrik
Paulík Igor
Paulíková Martina
Polcková Anna
Polnišová Petra
Popovič Anton
Prekopová Oľga
Pupala Riki
Puškárová Zlatica
Rajter Adrián
Roth Robo
Rybár Štefan
Sajfa Cifra Matej
Sepová Ľudka
Setteyová Kristína
Schreiberová Ildikó
Sklár Peter
Smatanová Zuzana
Smažák Michal
Solárová Anna
Soul Anita
Stamm Martin
Stolárová Eva
Stračina Ján
Sulinová Erika
Szabóová Silvia
Šalagovičová Darina
Šandor Juraj
Ševčík Libor

Šišková Anna
Španiheľová Mária
Šrolová Mária 
Štelbaský Ondrej
Šulík Anton
Švrčková Tatiana
Tatarko Silvio
Tevec Stano
Tištan Róbert
Tkáč Ondrej
Točka Martin
Tornoczyová Ľubica
Trandžík Pavol
Tršková Eva
Uhliarová Janka
Vadkerti Andrea
Valent Ján
Valko Vladimír
Varcholová Judita
Vášáryová Emília
Velas Martin
Venclová Zuzana
Vidašič Peter
Virágová Ildikó
Višvader Ján
Vnenčáková Zuzana
Vojtek Jaro
Vojtičko Oto
Volárová Marcela
Woleková Helena
Záhorcová Viera
Zacharová Marcela
Zechmeister Peter
Zemanová Soňa
Zomborská Martina

Žarnay Štefan
Žbirka Miroslav
Žitňanská Terka
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