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 Komunitná nadácia Veľký Šariš pôsobí na vý-
chode Slovenska už 20 rokov, čo považujete za 
jej najväčší úspech?
    
 Vytvoriť nadáciu nie je po stránke legislatívnej 
zložité. Najťažšie je zabezpečiť jej stabilitu. Tá sa po-
stupne buduje vytváraním dôvery, pretože nadácia 
získava finančné prostriedky z darov od fyzických  
a právnických subjektov a z 2% dane. Tieto finančné 
prostriedky používa na grantovú činnosť, t.j. podpo-
rovanie zmysluplných projektov. 
 Vysoko si cením pomoc všetkých, ktorí v podobe 
materiálnych, či finančných darov podporili nadáciu 
od jej vzniku. 
 Osobitne si vážim prácu všetkých členov správ-
nej rady nadácie, ktorí jej venovali svoj čas a odbor-
né schopnosti od jej vzniku. 

 Ktorú spoluprácu by ste radi vyzdvihli?
     
 Príkladom pozitívnej spolupráce podnikateľské-
ho a mimovládneho sektoru je vytvorenie Fondu 
Občianska voľba Pivovaru Šariš pri našej nadácii  
v roku 2004. Tento špecifický program finančne 
podporil kvalitné projekty mimovládnych organizá-
cií zamerané na zlepšenia kultúrneho, vzdelávacie-
ho, športového, ekologického a sociálno-zdravotné-
ho života občanov starých ľudí a hendikepovaných 
skupín občanov v regióne východného Slovenska. 
Výnimočný bol tým, že o získaní grantu rozhodovali 
hlasovaním občania. Za  desať rokov darovala pivo-
varská spoločnosť do tohto fondu 210 000 EUR pre 
podporu 74 zaujímavých projektov. Tie zanechali 
trvalú stopu v našom regióne Šariša. 
 V súčasnom období prebieha už 4.ročník nové-
ho programu podporovaného Pivovarom Šariš s ná-
zvom ŠARIŠ ĽUĎOM. Jeho cieľom je predovšetkým 
rozvíjať v Prešovskom kraji cestovný ruch, aktivity, 
ktoré vedú k rozvoju zamestnanosti v regióne a tiež 
k záchrane cenných pamiatok a k budovaniu cyk-
lotrás a náučných chodníkov.
 Počas 20 rokov existencie Komunitnej nadácie 
Veľký Šariš sme získali a použili na regranting pro-
jektov cez 240 000 Eur. Na podporu vlastných pro-
jektov sme získali a použili vyše 450 000 Eur.

 Veľa pozitívneho v uplynulom období sa poda- 
rilo zrealizovať aj v spolupráci so samosprávou 
mestečka Veľký Šariš hlavne v oblasti zlepšovania  
a skrášľovania životného prostredia.
 Za posledných sedem rokov patrí k nim aj  pro-
jekt Naše mesto, do ktorého sa zapájajú dobrovoľ-
níci, ale aj zamestnanci Pivovaru Šariš.

 Na čo sa nadácia zameria v budúcnosti?

     Poslanie nadácie je špecifikované nadačnou listi-
nou, ktorá presne definuje jej činnosť. Jej zameranie 
sa meniť nebude. Dôležité je, aby sme si aj naďalej 
udržali dôveru verejnosti a podporovateľov a získali 
dostatočné finančné zdroje na napĺňanie nášho po-
slania. 
 Nadácia iniciovala projekt rozvoja cykloturistiky 
medzi Prešovom a Veľkým Šarišom vybudovaním 
cyklotrasy pozdĺž rieky Torysy.
 V súčasnom období sa už realizujú postupné 
kroky úpravy cyklotrasy v rámci projektu Eurovelo 
11, budujú sa lávky a upravujú cyklotrasy až po Ša-
rišské Michaľany.  Som presvedčená, že sa postupne 
celá trasa až k hraniciam Poľska zrealizuje, čo prispe-
je k rozvoju cestovného ruchu v našom regióne. 

 Veľký Šariš sa môže stať magnetom pre tých, 
ktorí holdujú cykloturistike, ak im ponúkne kvalitné 
občerstvenie, kulinárske pochúťky, zázemie zelene 
a netradičné kultúrne i športové možností. Šarišský 
hrad je tiež veľkým lákadlo pre turistov zo širokého 
okolia i zahraničia.  Je to jedna z ciest, ako dosiahnuť 
ďalší rozvoj nášho mesta, ktoré sa bude môcť rozví-
jať dynamickejšie.  

(red)

 “Členom Správnej rady som sa stal už v čase jej 
vzniku, ešte ako poslanec Mestského zastupiteľstva. 
Spolu s pani Mgr. Lenzovou v nadácii pôsobíme ne-
pretržite už celých dvadsať rokov, teda od samého za-
čiatku jej činnosti. Posledných osemnásť rokov som  
predsedom správnej rady Komunitnej nadácie. 
 Nadácia počas svojej existencie urobila veľa 
dobrého, no zažila aj kritické obdobia. Neprajníci 
navrhovali dokonca aj jej zrušenie. No súd rozhodol, 
že nadácia v plnom rozsahu platné právne predpi-
sy dodržuje  a návrh na jej zrušenie zamietol. Ťaž-
ké časy dokázala nadácia prekonať aj vďaka tomu,  
že v nej pracovali vynikajúci ľudia, ktorí ochotne 
obetovali svoj voľný čas, aby mohli pomáhať iným. 
Členstvo v správnej rade je totiž dobrovoľné a ne-
prislúcha zaň nijaká odmena. Zasadnutia správnej 
rady sa konali vždy v tvorivom a priateľskom duchu. 
Dalo by sa povedať, že v rodinnej atmosfére. Občas 
sme síce mali aj rozdielne názory, no vždy sme sa 
dokázali dohodnúť na rozumnom riešení problé-
mov. Je pre mňa cťou, že som mohol dvadsať rokov 
spolupracovať s takýmito skvelými ľuďmi. Aj touto 
cestou sa im preto chcem poďakovať a vysloviť im 
moje uznanie. Patrí im vďaka za to, že svojou nezišt-

nou prácou pre nadáciu prispeli k jej dvadsaťročné-
mu úspešnému fungovaniu,” povedal nám P. Hola-
kovský. 

(red)

20 ROKOV ČiNNOSTi
Komunitnej nadácie

VeľKý ŠariŠ
 V októbri si pripomenuli členovia Správnej rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš, ktorí priebežne 
pôsobili v správnej rade od vzniku nadácie v roku 1998, okrúhle výročie. Už dvadsať rokov nadácia 
pomáha rôznym ľuďom. Pani Mgr. Štefánia Lenzová sa zaslúžila o vznik nadácie  a vykonáva správ-
kyňu (riaditeľku) nadácie od samotného začiatku. Položili sme jej zopár otázok. 

HOLAKOVSKÝ:
Je PRe MňA cťOU, že SOM MOhOL 
dVAdSAť ROKOV SPOLUPRAcOVAť
S tAKýMItO SKVeLýMI ĽUĎMI
Predseda správnej rady MVdr. Peter holakovský 
je členom od počiatku zriadenia nadácie. 

ČINNOSť KOMUNItNeJ NAdácIe 
POČAS 20 ROKOV JeJ exISteNcIe Je VeĽMI 
PeStRá A RôzNOROdá.

 V roku 2000 bývalo v centre mestečka v kritických 
podmienkach asi 110 Rómov. Nadácia bola mostom 
medzi uvedenou komunitou a samosprávou mesta. 
Aktivizovala riešenie ich kultúrnejšieho bývania.  
S aktívnou účasťou rómskej komunity sa začalo s vý-
stavbou nových bytov. Mesto investovalo 700 000,- 
Sk do výkupu pozemkov. Nadácia zabezpečila 11 
unimobuniek pre 11 rodín na dočasné riešenie ich 

bývania a 800 000,- Sk na stavebný materiál. Začalo 
sa s výstavbou prvých 20 bytov v radovej zástavbe. 
Celú investičnú výstavbu následne prevzala samo-
správa mesta.
 V roku 2006 už 40 rodín malo samostatné byty  
s elektrinou, vodou, so samostatnou čističkou odpa-
dových vôd, hygienickým a komunitným centrom. 
Stará rómska osada zanikla!

 Úspešným projektom nadácie v sociálnej sfére bolo aj zabezpečenie osobného výťahu za jeden milión 
korún, z holandských zdrojov, pre klientov Diecézneho kňazského domova Františka Majocha vo Veľkom 
Šariši.

 Komunitná nadácia v spolupráci so samosprávou, spoločnosťou Fecupral a základnou školou realizova-
la projekt triedenia komunálneho odpadu, ktorý sa medzi obyvateľmi stal už samozrejmosťou. 

 Prioritu získali projekty zamerané na zlepšovanie 
a skrášľovanie životného prostredia vo Veľkom Šari-
ši i priľahlom regióne. Medzi dôležité patrí projekt 
„Čistenia nádvoria hradu Šariš od odpadkov, ná-
letových krovín a drevín a Vytvorenie náučného 
chodníka na hrad Šariš“. Žiaľ, informačné panely  
o vzácnej faune, flóre a histórii hradu Šariš postupne 
zničili vandali, a tak sa všetko muselo znovu obno-
viť.
Veľmi sa teším, že v nasledujúcich rokoch sa hradu 
Šariš začali venovať viaceré občianske združenia  
a samospráva zapájaním dlhodobo nezamestna-
ných spoluobčanov do jeho obnovy. Výsledky tejto 
činnosti sú obdivuhodné. 

 Medzi veľké investičné projekty, ktoré nadácia realizovala ako vlastné, patrí projekt „Úprava nábrežia 
rieky torysy“, výsadbou parkovej zelene, s osadením atypických drevených lavičiek. Ten bol finančne pod-
porený Fondom sociálneho rozvoja.


