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Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
(ïalej nadácia) vznikla 
30. septembra 1998. Od októbra 
2007 nadácia rozšírila svoju 
pôsobnos� na región vyšších 
územných celkov Prešova a Košíc. 
V septembri 2008 uplynulo 10 rokov 
jej èinnosti.  

Komunitná nadácie aj v roku 2008 
sa usilovala o získavanie 
finanèných zdrojov, ktoré 
prerozde¾ovala na podporu 
zmysluplných projektov,   

pre pozitívnu zmenu života ¾udí 
v regióne. Nadácia zabezpeèovala aj 
technickú a poradenskú pomoc 
pri príprave projektov žiadate¾ov 
o grant a realizovala aj vlastné 
projekty, ktoré boli inšpirované 
potrebami obèanov a slúžia 
verejnému úžitku. 

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
v súlade s platnou Nadanou listinou 
v roku 2008 podporovala v rámci 
svojej regrantingovej èinnosti   
oblasti:

dedièstva, pamiatok, zachovávanie 
tradícií, spoloèenské podujatia 
verejného významu, priama alebo 
nepriama podpora vzdelávacích 
aktivít, pomoc pri zakúpení literatúry 
pre verejný úžitok, poradenská èinnos� 
a napomáhanie vytváraniu kontaktov 
medzi organizáciami, mestami 
a spoloèenstvami rovnakého 
kultúrnovzdelávacieho charakteru.

     Športu - podpora 
neprofesionálneho športu, športovania 
všetkých vekových kategórií, podpora 
verejnoprospešných športových 
podujatí, aktivizácia obyvate¾ov v celej 
škále športovo-rekreaènej èinnosti.

     Podpory demokracie a etnicky i 
nábožensky tolerantného prostredia 
-prostredníctvom podpory obèianskych 
aktivít a rozvoja obèianskeho 
povedomia - štruktúrovanej obèianskej 
spoloènosti, nadácia podporovala 
rozvoj demokracie a tolerancie.
Nadácia nepodporovala aktivity, 
tvorené za úèelom dosiahnutia zisku 
a politicky zamerané aktivity.
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     Sociálnej sféry a zdravotníctva - 
podpora aktivít zameraných 
na zlepšenie sociálnych podmienok 
a zdravia starých ¾udí, detí, mládeže 
a handicapovaných skupín obèanov, 
podporovanie zdravšieho spôsobu 
životného štýlu obèanov, podpora 
sociálnych aktivít akéhoko¾vek 
zamerania  a aktivít, ktoré 
napomáhajú zlepšovaniu zdravia u 
všetkých vekových kategórií.

     Životného prostredia - 
skráš¾ovanie a zlepšovanie životného 
prostredia na verejných 
priestranstvách, v lokalite sídlisk, 
školských areálov, parkov 
a pod. Príprava spoloèenských 
podujatí zameraných na životné 
prostredie, realizovanie mikroprojektov 
a konkrétnych aktivít súvisiacich 
so životným prostredím a jeho 
zlepšením.

     Kultúry a vzdelávania - 
podporovanie „aktívnej kultúry“, ako aj 
dobroèinných kultúrnych podujatí, 
aktivít s verejnoprospešným 
zameraním, ochrany kultúrneho 

O udelení grantu rozhodovala 
správna rada nadácie, ktorá pritom 
dbala na dodržiavanie zásad: 
- Etiky, 
- Èestnosti,
- Transparentnosti 
a aby podporené projekty 
smerovali k verejnoprospešnému 
úžitku obyvate¾ov regiónu 
a k z zvyšovaniu kvality ich života.
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Mgr. Štefánia Lenzová,
správkyòa nadácie

Ing. Štefan Hanigovský,
èlen Správnej rady

Ing. ¼udovít Horanský,
èlen Správnej rady

Ing. Jozef Urban,
èlen Správnej rady

PhDr. Alica Vojèíková,
èlenka Správnej rady

JUDr. Eva Petránová,
èlenka Správnej rady
od 20.10.2008 

Ing. Lucia Bednárová, PhD.,
revízorka

Mária Frièová,
ekonómka

Jozef Feòuš,
èlen Správnej rady

Ján Èerkala,
èestný èlen 
Správnej rady

MVDr. Peter Holakovský,
predseda Správnej rady 

Ing. Jozef Urban,
od 20.10.2008 
èestný èlen 
Správnej rady

Správa nadácie:



Celková rozdelená èiastka: 
662 041,0 Sk

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
získava finanèné zdroje cez granty 
od donorov, z  2% dane z príjmu 
fyzických i právnických osôb 
a z darov.  Vstupom do Európskej 
únie, úspešné firmy a spoloènosti 
na Slovensku si osvojili princípy 
firemnej filantropie(firemného 
darcovstva). Cielene podporujú 
aktivity našej nadácie aj formou 
vytvárania úèelových fondov, ktoré 
každoroène dotujú finanèným 
darom alebo z 2% dane z príjmu 
právnických osôb. Vysokú 
kultivovanos� a prioritu v tomto 
smere nesie v našom regióne 
PIVOVAR ŠARIŠ - závod Pivovarov 
Topvar, a.s., ktorý od roku 2004 
vytvoril:

FOND OBÈIANSKEJ 
VO¼BY PIVOVARU ŠARIŠ

Ide o program podpory projektov 
mimovládnych neziskových 
organizácií pre podporu aktivít 
v oblasti rozvoja kultúry, 
vzdelávania a spoloèenského 
života, športu, sociálnych i 
zdravotných služieb, ale aj aktivít 
ekologického charakteru a ochrany 
životného prostredia.
Výnimoèné na programe je to, 
že o rozdelení sumy rozhodujú 
hlasovaním samotní obèania 
regiónu. V roku 2008 bol 5. roèník 
Obèianskej vo¾by Pivovaru Šariš 
vyhlásený pre okresy Prešov, 
Sabinov a Vranov nad Top¾ou.

V roku 2008 do Fondu Obèianskej 
vo¾by Pivovaru Šariš prispeli:
1/Pivovary Topvar, a.s. z 2% dane 
z príjmu právnických osôb za rok 
2007 finanènou èiastkou vo výške: 
216 151 Sk a úèelovým darom 
vo výške: 340 000  Sk  
2/Spoloènos� CS CARCO z 2% dane 
z príjmu právnických osôb za rok 
2007 finanènou èiastkou vo výške:  
80 000 Sk.         

Z Fondu Obèianskej vo¾by 
Pivovaru Šariš boli v roku 
2008 podporené nasledujúce 
projekty:

V kategórii ZDRAVOTNÁ A 
SOCIÁLNA STAROSTLIVOS�:

V kategórii ŠPORT:

V kategórii ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

V kategórii KULTÚRA  pravidelná 
èinnos�:

V kategórii KULTÚRA  jednorázová 
èinnos�:

1. Obèianske združenie: 
MabajEnergy 
Názov projektu: Mobilita bez bariér
- dopravovanie telesne  
postihnutých na kultúrne 
a spoloèenské podujatia
Výška získaného grantu: 79 391 Sk

1. Obèianske združenie: Olympijský 
klub regiónu Prešov 
Názov projektu: Plážová hádzaná 
2009  Majstrovstva SR
Výška získaného grantu: 75 000 Sk
2. Obèianske združenie: Športový 
klub nepoèujúcich detí
Názov projektu: XVII. roèník 
medzinárodného halového futbalo-
vého turnaja pre nepoèujúcich 
žiakov do 16 rokov.
Výška získaného grantu: 70 000 Sk

1.Obèianske združenie: 
VYROVNÁVANIE ŠANCÍ 
Názov projektu: Poïme spolu do 
rozprávky - tvorba detského ihriska
Výška získaného grantu: 140 000 Sk
2. Obèianske združenie: Barlièka    
Názov projektu: ZÁHRADA RADOSTI 
-  úprava parku pri OZ
Výška získaného grantu: 99 750 Sk

1.  Obèianske združenie: Obèiansky 
klub (OK) Ve¾ký Šariš  
Názov projektu: Šarišske gava¾íre -  
zvykoslovné tradície a práca naších 
predkov
Výška získaného grantu: 52 100  Sk
2.Obèianske združenie: Progress FM  
Názov projektu: Leto pod hviezdami 
(2009) - letné kultúrne podujatia 
v letnom amfiteátri
Výška získaného grantu: 58 800 Sk 

1. Obèianske združenie: Rákociho 
cesta       
Názov projektu: Hradná brána - 
opravená oprava vstupu na hrad 
Šariš 
Výška získaného grantu: 87 000 Sk 
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FOND KLUB DARCOV

REGRANTING V RÁMCI 
PROGRAMU MLADÍ 
FILANTROPI

Prázdninová diskoškola

Z uvedeného fondu v roku 2008 
neboli poskytované granty.

Cie¾om programu bol osobnostný 
rozvoj mladých ¾udí, rozvoj ich 
zruèností v oblasti podpory 
verejnoprospešných aktivít 
a v neposlednom rade aj vytváranie 
vz�ahu k otázkam filantropie. 
Rozvíja� filantropiu medzi mladými 
¾uïmi znamená, vies� ich k 
aktívnemu záujmu o riešenie 
potrieb komunity, v ktorej žijú, 
a k podpore rôznych zaujímavých 
obèianskych aktivít, ktoré zvyšujú 
kvalitu života v nej. Mladí ¾udia, 
ktorí boli do tohto programu 
zapojení, získali nové zruènosti.
Program Mladí filantropi je 
grantovým programom, ktorý 
realizovali mládežníci vo veku 
od 16 do 25 rokov. Je to program 
mladých pre mladých. Návrhy 
na udelenie grantov predkladá 
mládežnícka komisia Správnej rade 
Komunitnej nadácie Ve¾ký Šariš, 
ktorá po posúdení jednotlivé granty 
schva¾uje.
Komunitná nadácia koordinovala 
a organizaène zabezpeèovala 
priebeh celého programu.
Finanèné zdroje na grantovanie 
poskytla Nadácia SPP

Autor projektu: 
Nikola Holubová

Séria troch diskoték bola založená 
na vzájomnom uèení sa tancu, kedy 
si mladí taneèníci navrhli a nacvièili 
vlastné choreografie. Diskotéky 
sa uskutoènili na troch rôznych 
miestach  v Kultúrno-informaènom 
centre, v telocvièni starej školy 
a na nádvorí Šarišského hradu. 
Rozpoèet projektu bol vyèlenený 
na zabezpeèenie ozvuèenia, hudby, 
pitnej vody a výzdoby. Štvrtú, 
septembrovú diskotéku si mladí 
pripravia z vlastných 
zdrojov.
Schválená suma 5 300 Sk

V rámci projektu Mladí filantropi 
v roku 2008 boli schválené 
a podporené nasledujúce projekty:
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Autor projektu: 
Michal Slavkovský

V zrekonštruovanej budove starej 
školy vzniklo nové stredisko mladých. 
Tento projekt pomohol mladým oživi� 
nové priestory, kde uskutoènili 
nieko¾ko stretnutí, na ktorých 
sa mládež rozprávala o tom, èo by 
chceli v stredisku robi�, ako ba sa dali 
priestory využi�. Poèas prázdnin boli 
financie pridelené na projekt využité 
na zabezpeèenie vybavenia 
pre mladých divadelníkov a technické 
zabezpeèenie scénok, s ktorými 
vystúpili poèas Šarišských hradných 
hier.
Schválená suma 6 500 Sk

Autor projektu: 
Michal Železník

Cie¾om tohto projektu bolo da� šancu 
aj mladým z Ve¾kého Šariša a Kanaša 
zorganizova� tábor na pomoc hradu. 
Tábor bol zameraný na pomoc 
pri archeologickom výskume 
a rekonštrukèných prácach. Mladí 
úèastníci tábora sa nauèili škárova� 
narušené hradné murivo. Výsledky 
archeologického výskumu, pri ktorom 
pomáhali mladí boli prezentované 
formou informaèného stánku na hrade 
pre verejnos�. Projekt sa stretol 
s pozitívnym ohlasom u verejnosti 
na aktivity mladých na záchranu 
Šarišského hradu
Schválená suma 8 200 Sk

Šanca pre centrum mladých

Šarišské hradovanie
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Podpora ïalších 
projektov z 2% dane 
z príjmu fyzických 
a právnických osôb 
za rok 2008:

1. Obèianske združenie sluchovo 
postihnutých detí
Názov projektu: Motlitebník
Príspevok na vydanie Motlitebníka 
pre sluchovo postihnuté deti
Výška grantu: 17 000 Sk
 

2. Nezisková organizácia DRÁÈIK 
pri Detskom domove v Prešove
Názov projektu: Zlepšenie 
materiálnych podmienok detí 
v Detskom domove -  materiál 
na detské kostýmy
Výška grantu: 2 400 Sk

V rámci regrantingu nadácie bolo  
podporených 13 projektov.
Rozdelené finanèné prostriedky 
zanechali pozitívne stopy 
vo verejnom živote obyvate¾ov 
regiónu, v ktorom nadácia pôsobí. 

 2
%

Nikola Holubová

Michal Slavkovský

Michal Železník
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DEÒ KOMUNITNÝCH 
NADÁCIÍ NA 
SLOVENSKU

Cie¾om DÒA KOMUNITNÝCH 
NADÁCIÍ je prezentova� pre širokú 
verejnos� dosiahnuté výsledky 
komunitných nadácií na Slovensku.
V týždni od 12. mája do 17. mája 
si mali všetky komunitné nadácie 
na Slovensku pripomenú� vznik 
Asociácie komunitných nadácii 
Slovenska rôznymi sprievodnými 
kultúrno-spoloèenskými aktivitami 
pre svoje komunity. 

Dòa 17.5.2008 uskutoènila 
Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
podujatie pre verejnos� 
na Šarišskom hrade. Konkrétne sa 
uskutoènila prezentácia aktivít 
a poslania nadácie, brigáda 
na èistenie hradného nádvoria 
a inštalácia informaènej tabule 
o projektoch na záchranu Šarišského 
hradu, na ktorých sa podie¾a 
aj Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš. 

Informaèná 
tabu¾a osadená 
pri vstupe 
na hrad 
pri príležitosti 
Dòa komunitných 
nadácií. Tlaè 
tohto plagátu 
finanène 
podporila 
Komunitná 
nadácia Ve¾ký 
Šariš, 
pri príležitosti 
Dòa komunitných 
nadácií, 15. mája 
2008, z daru 
Asociácie 
komunitných 
nadácií 
Slovenska.“ 

Do brigády 
na zber 
odpadkov 
na hrade Šariš 
sa zapojili 
aj èlenovia 
turistického klubu 
mladých z obce 
Slanec 
a približne 
40 ¾udí z radov 
návštevníkov 
hradu. 
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Projekt podporený 
Nadáciou Otvorenej 
spoloènosti:

Advokaèné aktivity 
mládeže v troch 
samosprávach regiónu 
Šariš

Cie¾om projektu bolo zvýši� 
participáciu mládeže na advokaèných 
aktivitách a na ovplyvòovaní tvorby 
verejnej politiky otvoreným dialógom 
medzi mladými ¾uïmi a vedením 
samospráv. Projekt zahàòal tréning 
pre mladých lídrov, stáže na 
mestských úradoch, prieskum názorov 
mladých ¾udí, verejné porovnanie 
vybraných ukazovate¾ov otvorenej 
samosprávy, hodnotiaci seminár 
o výsledkoch projektu spojený 
s diskusiou s poslancami a primátormi 
a krátky film z videozáznamov 
nasnímaných poèas celého projektu. 
Do projektu bolo zapojených 41 ¾udí, 

Projekt podporený 
z Fondu sociálneho 
rozvoja: 

Vybudovanie systému 
opatrovate¾ských služieb 
pre deti vo Ve¾kom Šariši 
a Kanaši

V závere roka 2007 Komunitná 
nadácia Ve¾ký Šariš opä� získala 
grant z Fondu sociálneho rozvoja. 

V rámci výzvy Sektorového 
operaèného programu ¼udské 
zdroje, v  opatrení: Zlepšenie 
zamestnate¾nosti skupín 
ohrozených sociálnym vylúèením, 
získala podporu na realizovanie 
projektu: 

Vybudovanie systému 
opatrovate¾ských služieb pre deti 
vo Ve¾kom Šariši a Kanaši. Jeho 
cie¾om je rekvalifikova� 
nezamestnané ženy 
na profesionálne opatrovate¾ky detí.

Od 29.1.2008 zaèali konkrétne aktivity 
projektu a to poèítaèovým kurzom. 
Moderné trendy vo výchove detí 
smerujú k tomu, aby IKT boli súèas�ou 
výchovy už v predškolských 
zariadeniach. Obsahom kurzu boli: 
základy práce s PC, operaèný systém 
MS Windows, práca s textovým 
editorom MS Word, tabu¾kovým 
editorom MS Excel, jednoduchými 
grafickými programami, práca 
so scannerom a digitálnou fotografiou, 
základná orientácia na internete a pod. 
Projekt pokraèoval kurzom nemeckého 
a anglického  jazyka, ktorých cie¾om 
bolo nauèi� úèastníèky základnú 
konverzáciu, ktorá bude 
terminologicky zameraná 
na opatrovanie detí, a ktorú by mohli 
využi� aj pri práci v zahranièí. 

V letnom období nasledoval špeciálny 
kurz „Opatrovate¾ka deti“, 
kde úèastníèky získali  komplexnú 
odbornú spôsobilos� z oblasti 
psychológie die�a�a, správnej výživy 
detí, hygienických návykov, zdravotnej 
výchovy( detské onemocnenia), 

z toho 17 ¾udí v skupine mladých a 24 
predstavite¾ov samospráv troch miest 
(Lipany, Ve¾ký Šariš, Giraltovce) 
na východnom Slovensku.

Projekt výrazne posilnil úèas� 
verejnosti, konkrétne mladých ¾udí, 
na dianí v samospráve. Najväèšie 
nedostatky v zásadách otvorenej 
samosprávy boli zistené vo vz�ahu 
vedenia mesta Ve¾ký Šariš k svojim 
obèanom.  

Za najväèšie úspechy projektu 
považujeme:

- Posilnenie partnerstva 
mládežníckych obèianskych skupín 
v troch mestách.

- Zlepšenie informovanosti mladých 
¾udí o fungovaní samosprávy 
a o možnostiach obèianskej kontroly 
verejnej moci.

- Vo Ve¾kom Šariši docielenie 
nahrávania zasadnutia MsZ 
na videozáznam; osadenie prvej 
úradnej tabule verejnosti prístupnej 
nepretržite; zverejnenie závereèného 
úètu pred schva¾ovaním; zaèatie 
procesu prípravy nového územného 
plánu.

- Vytvorenie aktívneho spôsobu 
hodnotenia práce poslancov 
Poslaneckým zrkadlom (štatistické 
údaje, preh¾ad hlasovaní a otázky 
týkajúce sa hlasovania poslancov) 
namiesto pasívneho bilancovania 
poslancami, kedy sám poslanec má 
zhodnoti� svoju èinnos�.

- Posilnenie kontaktov s novinármi 
nezávislých médií.

- Vytvorenie pozitívneho efektu 
porovnania sa samospráv ako 
prostriedku na uvedomenie 
si nedostatkov.

O výsledkoch projektu bola 
vytvorená internetová stránka 
http://www.sok.wbl.sk/Projekt_AAM.
html

Výuèba 
angliètiny.

Školenie na 
poèítaèovej 
technike.

Poradenstvo 
pri h¾adaní 
zamestnania.
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 Úèastníci 
seminára  

absolventi stáží 
na mestských 

úradoch 
v Giraltovciach, 

Lipanoch 
a vo Ve¾kom 

Šariši.

Premietanie 
videozáznamu, 

rozhovor 
s primátorom 

mesta Giraltovce.

Absolventi stáži 
dostali 

osvedèenie 
o úèasti 

na projekte.

 

hudobnej,  výtvarnej  a pracovnej 
výchovy. Záver projektu bol 
orientovaný na praktickú èinnos� 
v špecializovaných zariadeniach 
na opatrovanie detí.  

Projekt je spolufinancovaný 
zo Sektorového operaèného 
programu ¼udské zdroje 
z Európskeho sociálneho fondu.   

   
www.fsr.gov.sk                                                    
www.esf.gov.sk
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KOMUNITNÚ NADÁCIU 
VE¼KÝ ŠARIŠ V ROKU 
2008 FINANÈNE 
PODPORILI:

Právnické osoby:

Fyzické osoby:

Pivovary Topvar, a.s.
Nadácia Otvorenej spoloènosti 
CS CARGO, a.s.
FECUPRAL s.r.o.
Nadácia SPP
Asociácia komunitných nadácií 
Slovenska
Slovenská spoloènos� pre 
zahraniènú politika
Egym Slovakia s.r.o

Ing.arch.Monika Balarová
Mária Frièová
Mgr. Štefánia Lenzová
Ing.Jozef Urban

Komunitná nadácia 
Ve¾ký Šariš úprimne 
ïakujeme za dôveru, 
finanènú podporu, 
ale aj ïalšie formy 
podpory a poskytnutia 
konkrétnej pomoci 
pri aktivitách v roku 
2008.


