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POSLANIE NADÁCIE 
Karpatská nadácia je nezisková organizácia, ktorá pôsobí predovšetkým na území východného 
Slovenska - košického a prešovského kraja. Nadácia vznikla v roku 1994 a od svojho založenia 
poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v 
záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Nadácia sa angažuje v téme zmierňovania 
sociálnej chudoby založeného na práci v miestnej komunite a v téme spoločenskej zodpovednosti 
firiem. Grantové programy Karpatskej nadácie sú zamerané na rozvoj regiónu v rôznorodých 
oblastiach. Nadácia podporuje spoluprácu, vytváranie partnerstiev na miestnej úrovni a zapojenie 
celej komunity do riešenia miestnych potrieb. Počas takmer dvadsiatich rokov svojej existencie 
nadácia podporila stovky projektov sumou viac ako 1,8 milióna EUR.  
 
Karpatská nadácia je členom  

 medzinárodnej siete Karpatských nadácií - International Carpathian Foundation Network 
www.cfoundation.org,  

 Fóra donorov www.donorsforum.sk 

 Transnational Giving Europe Network www.transnationalgiving.eu. 
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AKTIVITY KARPATSKEJ NADÁCIE  
V ROKU 2014 

 
Karpatská nadácia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí  
a neziskové organizácie na východnom Slovensku. Táto podpora predstavuje dôležitú alternatívu 
pomoci pri rozvoji tohto regiónu. 
 
Svojimi aktivitami sa nadácia angažuje v téme zmierňovania sociálnej chudoby založeného na práci  
v miestnej komunite. V tejto oblasti poskytuje finančnú podporu pre komunitné projekty, štipendiá 
talentovaným študentom, realizuje vlastné projekty, odborné podujatia, vyhľadáva a zdieľa príklady 
dobrej praxe a rozvíja vlastnú odbornosť. 
 
Grantové programy a štipendiá Karpatskej nadácie sú zamerané na rozvoj regiónu v rôznorodých 
oblastiach. Nadácia podporuje spoluprácu, vytváranie partnerstiev na miestnej úrovni a zapojenie 
celej komunity do riešenia miestnych potrieb.  Pre svojich darcov je dôveryhodným a spoľahlivým 
partnerom, ktorý vie zabezpečiť efektívne a transparentné využitie finančnej podpory na zaujímavé  
a zmysluplné projekty.  
Tréningové programy a odborná pomoc Karpatskej nadácie znásobujú dopad grantových programov 
a pomáhajú pri budovaní svojpomoci a spolupráce v regióne. Nadácia zároveň organizuje aj akcie  
s cieľom zviditeľňovať význam a prínos neziskového sektora a darcovstva pre celú slovenskú 
spoločnosť.  
 
 

GRANTOVÉ PROGRAMY V ROKU 2014 
Nadácia podporuje projekty zamerané na riešenie rôznorodých potrieb miestnych komunít v širokých 
miestnych partnerstvách a na dlhodobo udržateľné riešenia miestneho spoločenského 
aj ekonomického rozvoja vo vidieckych oblastiach. Grantové programy Karpatskej nadácie sú určené 
pre neziskové organizácie, miestne samosprávy, školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti miestnych a regionálnych samospráv. Programy vyžadujú vytvorenie miestnych 
partnerstiev a zapojenie miestnej komunity do realizácie projektov. 
 
V roku 2014 podporovala Karpatská nadácia projekty na východnom Slovensku, v regióne Košického 
a Prešovského samosprávneho kraja. Nadácia podporila 43 projektov v celkovej sume 51 132,46 EUR. 
 

 Spoločne pre región 
Program Spoločne pre región je spoločným grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti 
U. S. Steel Košice, s. r. o. Program je otvorený pre projekty pripravené miestnymi skupinami  
v širokých miestnych partnerstvách z komunít východného Slovenska. Poslaním programu je 
motivovať, identifikovať a podporiť komunitné rozvojové projekty, ktoré iniciujú miestne skupiny.  
V roku 2014 program podporil 10 projektov sumou 27 000 EUR. 
 

 Program „T“ for all, all for „T“  
Program podporuje projekty miestnych skupín alebo organizácií z východného Slovenska s aktívnym 
zapojením zamestnancov T-Systems Slovakia. Cieľom programu je prispieť k rozvoju komunít  
na východnom Slovensku prostredníctvom vzdelania, ochrany životného prostredia a rozvoja 
voľnočasových aktivít s aktívnym dobrovoľníckym zapojením pracovníkov T-Systems Slovakia. 
V roku 2014 program podporil 9 projektov sumou 7 431,23 EUR. 
 
 
 

http://www.karpatskanadacia.sk/cfsk/web/sk/doc.jsp?doc=19
http://www.karpatskanadacia.sk/cfsk/web/sk/index.jsp?id=15
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http://www.karpatskanadacia.sk/cfsk/web/sk/index.jsp?id=22
http://www.karpatskanadacia.sk/cfsk/web/sk/index.jsp?id=43
http://www.karpatskanadacia.sk/cfsk/web/sk/index.jsp?id=16
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 Tu žijeme a pomáhame 
Program realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Lear Corporation Seating Slovakia podporuje 
projekty najmä v prešovskom kraji zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu 
zdravia, dobrovoľníctvo a aktivity v komunite. 
V roku 2014 program podporil 10 projektov sumou 8 000 EUR. 
 

 Fond Karpatskej vandrovky 
Poslaním Fondu Karpatskej vandrovky ako fondu darcovskej športovo – poznávacej aktivity je 
podpora verejne prospešných projektov realizovaných na komunitnej úrovni. Fond podporuje 
kreatívne, praktické a finančne nenáročné komunitné projekty a aktivity, ktoré zlepšujú život  
v mestách a sú prístupné širokej verejnosti.  
V roku 2014 Fond podporil 5 projektov v sume 4 539 EUR. 
 
Jeden grant vo výške 4 162,23 EUR bol udelený samostatne mimo vyhlásených grantových 
programov. 
 
 

ŠTIPENDIJNÉ PROGRAMY V ROKU 2014 
Štipendiá sú poskytované študentom, ktorí spájajú svoju budúcnosť s regiónom východného 
Slovenska a ktorým záleží na mieste, kde žijú a študujú. Okrem finančnej pomoci štipendisti získavajú 
aj poradenskú pomoc a osobný prístup  počas akademického roka, v ktorom im je štipendium 
udelené. Karpatská nadácia podporuje študentov, ktorí študujú na vysokých školách na Slovensku. 
Štipendiá Karpatskej nadácie nie sú určené na podporu štúdia v zahraničí.  
V roku 2014 nadácia udelila štipendiá v celkovej sume 11 200 EUR.  
 

 Program štipendií T-Systems Slovakia 
Cieľom štipendijného programu je vytvárať príležitosti na vzdelávanie pre mladých talentovaných ľudí 
z východného Slovenska, vychovávať kvalifikovaných mladých profesionálov, ktorí majú záujem 
podieľať sa na rozvoji východného Slovenska a zvyšovať povedomie regionálnej príslušnosti medzi 
mladými ľuďmi na východnom Slovensku. Program udeľuje štipendiá vo výške 1 400 EUR/ osoba. 
V roku 2014 program udelil 8 štipendií v celkovej sume 11 200 EUR.  
  
 

VLASTNÉ PROJEKTY V ROKU 2014 
Okrem finančnej podpory poskytuje Karpatská nadácia technickú a odbornú pomoc v oblasti 
rozvojových programov predovšetkým miestnym skupinám, ktoré majú schopnosti a kapacitu slúžiť 
regiónu. 
Vlastné projekty Karpatskej nadácie majú za cieľ znásobiť dopad grantových aktivít a v súlade  
s poslaním Karpatskej nadácie pomáhajú pri budovaní sietí a spolupráce presahujúc etnické, politické 
a ekonomické hranice regiónu. Karpatská nadácia sa vo svojej práci snaží identifikovať aktuálne 
potreby východoslovenského regiónu a prispôsobiť im svoje služby.  
 
Vlastné projekty odborného charakteru sú realizované v oblasti zmierňovania sociálnej chudoby 
založeného na práci v miestnej komunite. V ich rámci nadácia vytvára platformu odborníkov a ľudí  
z praxe, ktorí prinášajú podnety zo svojich inštitúcií a spoločne navrhujú potenciálne riešenia, 
organizuje odborné podujatia a prieskumy, vyhľadáva a zdieľa príklady dobrej praxe a rozvíja vlastnú 
odbornosť v zbere, kategorizácii a interpretácii relevantných údajov.   
 
 
 

http://www.karpatskanadacia.sk/cfsk/web/sk/index.jsp?id=49
http://www.karpatskanadacia.sk/cfsk/web/sk/index.jsp?id=45
http://www.karpatskanadacia.sk/cfsk/web/sk/doc.jsp?doc=19
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 KROK VPRED - Program rozvoja neziskových organizácií 
V roku 2011 spustila Karpatská nadácia realizáciu nového vzdelávacieho programu zameraného  
na podporu rozvoja a udržateľnosti neziskového sektora na východnom Slovensku. Program má 
ambíciu intenzívne a aktívne zacieliť nepriaznivú situáciu, v ktorej sa nachádzajú mimovládne 
neziskové organizácie na východe Slovenska. Ide najmä o nezdravé legislatívne prostredie  
a nepriaznivé podmienky na trhu, ktoré spôsobujú dlhodobé podfinancovanie neziskových organizácií 
a tým aj neudržateľnosť aktivít. Túto situáciu zároveň sprevádza aj pravidelný odliv mozgov  
z neziskového sektora do lukratívnejších sektorov.  
V roku 2014 sa v rámci programu realizovali tréningy Ako efektívne komunikovať s médiami, 
Fundraising pre neziskové organizácie a Finančný manažment neziskových organizácií. V decembri 
2014 sa konalo sieťovacie stretnutie neziskových organizácií z košického aj prešovského kraja, ktoré 
bolo pre účastníkov príležitosťou zoznámiť sa s novými podobne angažovanými ľuďmi a hovoriť  
o možných partnerstvách. 
V rámci programu nadácia zároveň priebežne aktualizuje databázu neziskových organizácií 
pôsobiacich na východnom Slovensku a voľne prístupnú elektronickú knižnicu zameranú  
na elektronické publikácie a zdroje informácií pre neziskové organizácie.   
 

 JOBNET 

Karpatská nadácia je jedným zo šiestich partnerov z európskych krajín v projekte JobNet - Active 
citizens combating youth unemployment, ktorý sa zaoberá nezamestnanosťou mládeže. Cieľom 
projektu je vyzdvihnúť a prezentovať inovatívne riešenia nezamestnanosti mládeže na miestnej 
úrovni. Projekt chce vytvoriť cezhraničnú sieť neziskových organizácií ako platformu na identifikáciu, 
zdieľanie, diskusiu a podporu iniciatív, ktoré budú úspešne pristupovať k riešeniu nezamestnanosti 
mladých ľudí vo vybraných európskych krajinách a ktoré budú použiteľné aj v ďalších členských 
štátoch EÚ. Projekt sa začal realizovať v decembri 2012 a prebiehal do apríla 2014.  
 

 Skutočne spoločne 

Karpatská nadácia realizuje medzinárodný projekt Skutočne spoločne – podpora komplexného 
rozvoja vidieka na Ukrajine mobilizáciou miestnej medzi-sektorovej spolupráce a transferom 
slovenských skúseností v partnerstve s Karpats´ka Fundatsiya – Karpatskou nadáciou Ukrajina. 
Hlavným cieľom projektu je podpora rozvoja vidieka na Ukrajine. Mobilizáciou spolupráce medzi 
rôznymi sektormi spoločnosti a presunom slovenských skúseností zapájame západné provincie 
Ukrajiny do prípravy a realizácie projektov na vymedzenom území. Formou realizácie 
špecifickej mikrograntovej schémy získavajú ukrajinskí aktivisti možnosť naučiť sa realizovať projekty 
s odbornou pomocou a koučingom zo strany nadácie.   
Vybraní zástupcovia z Ukrajiny sa v októbri 2014 zúčastnili na študijnej ceste na Slovensko. Počas 
troch dní navštívili inšpiratívne slovenské príklady rozvoja vidieckych komunít. Výber najlepších 
príkladov zo Slovenska a Ukrajiny vo forme prípadových štúdií bude zverejnený v publikácii 
a dostupný online v anglickom a ukrajinskom jazyku. 
Záverečná medzinárodná konferencia sa uskutoční v Užhorode na Ukrajine v máji 2015 a bude sa 
venovať skúsenostiam a výzvam rozvoja vidieka na Ukrajine. 
 

 Aktívni občania všade 
Karpatská nadácia je partnerom PDCS – Partners for Democratic Change Slovensko pri realizácii 
projektu zameraného na zlepšenie kapacít neziskových organizácií. Projekt má ambíciu napomôcť 
pomenovaniu potrieb občianskej spoločnosti pre novú fázu a nové podoby aktivizácie občanov. 
Prispieva k posilneniu kapacity a povzbudeniu občanov k participácii v tých regiónoch, v ktorých to 
doteraz veľmi nešlo.  
Projekt začal v novembri 2013 prieskumom vzdelávacích potrieb mimovládnych neziskových 
organizácií a občianskych iniciatív. V roku 2014 sa konalo množstvo vzdelávacie aktivít, seminárov, 

http://www.karpatskanadacia.sk/cfsk/web/sk/index.jsp?id=54
http://www.carpathianfoundation.org.ua/eng/truly-together
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peer coachingových stretnutí pre východoslovenských lídrov, lunch seminárov aj školení 
tréningového modulu pre novovytvorenú skupinu konzultantov pre neziskové organizácie.  
 

 Trampolína 
Cieľom projektu Trampolína je zvýšiť šance mladých ľudí na trhu práce rozvojom ich zručností  
a zlepšiť zapojenie odbornej a laickej verejnosti do zvyšovania zamestnanosti mladých ľudí formou 
odbornej konferencie a filmového festivalu. Projekt Trampolína sa začal realizovať v máji 2014. 
Partnerom projektu je filmový klub Cinefil. 
Projekt prebieha 13 mesiacov a jeho hlavnými aktivitami sú špecializovaný tréning mladých ľudí 
znevýhodnených  na trhu práce z dôvodu nedostatočnej praxe, skrytých či otvorených predsudkov  
a diskriminácií, filmový festival prezentujuci projektové témy a príklady dobrej praxe a konferencia 
riešiaca projektové témy v geograficky širšom kontexte krajín Vyšehradskej štvorky a zakarpatskej 
Ukrajiny.  
Účastníci projektu absolvovali intenzívny a interaktívny tréning Osobnostný rozvoj a komunikácia, 
simulované aj “ostré” výberové konania v T-Systems Slovakia a v AC – Assessment Center personálnej 
agentúry Grafton Recruitment Slovakia a odskúšali si nové zručnosti v praxi pri pri príprave  
a propagácii 3-dňového Filmového festivalu Trampolína – „o a pre mladých ľudí na trampolíne 
života“, ktorý sa konal v košickej Tabačke na jeseň 2014. Medzinárodná konferencia projektu sa bude 
konať v marci 2015. 
 

 Projekt V4 na zmierňovanie chudoby – Hľadanie lokálnych riešení globálnej výzvy 

V roku 2014 nadácia implementovala aj partnerský projekt s názvom Projekt V4 na zmierňovanie 

chudoby – Hľadanie lokálnych riešení globálnej výzvy. Cieľom tohto ročného projektu realizovaného 

od 1. júna 2014 do 31. mája 2015 je identifikovať a analyzovať nové smerovania miestneho rozvoja 

založených na princípe “miestne zdroje pre miestne potreby“. Na základe existujúcich príkladov 

dobrej praxe vo všetkých štyroch krajinách V4 regiónu, ako aj inšpirácií spoza hraníc, sa partneri 

projektu zamerajú na použiteľné modely komunitnej mobilizácie. 
Projektovými partnermi sú Karpatský rozvojový inštitút, Karpatský Euroregión Poľsko, Rzeszów, 
Szociális Szakmai Szövetség, Budapešť, Karpatska fundatsiya, Užhorod a Centrum pro komunitní práci 
střední Morava, Přerov.  
Východiskom projektu je vyšehradská spolupráca. Jeho zámerom je posilnenie spolupráce krajín  
v rámci V4 a budovanie na tom, čo majú spoločné. Projekt má ambíciu preskúmať a nájsť inovatívne 
riešenia spoločných problémov regiónu a využiť expertízu vo všetkých krajinách vrátane Ukrajiny. 
 

 Gazdujme rozumne 

Od júna do decembra 2014 bol realizovaný projekt finančnej gramotnosti s názvom Gazdujme 

rozumne. Zámerom projektu bolo prispieť k zvyšovaniu finančnej a spotrebiteľskej gramotnosti 

mladých ľudí aj dospelých na východnom Slovensku. Cieľovou skupinou projektu boli mladí ľudia, 

seniori a produktívni občania, najmä rodičia na rodičovskej dovolenke, rodiny s nízkym príjmom, 

pracovníci a dobrovoľníci neziskových organizácií žijúci na východnom Slovensku. Vzdelávanie sa 

realizovalo vytvorením a odskúšaním systému doplnkového neformálneho vzdelávania  

a individuálneho poradenstva prostredníctvom vzdelávacích aktivít, individuálneho poradenstva  

a zážitkového vzdelávania pre mládež. Vzdelávacie aktivity boli doplnené o medzigeneračné susedské 

stretnutia, ktoré poskytli priestor pre sieťovanie, vzájomnú pomoc a podporu pri finančnom  

a spotrebiteľskom rozhodovaní. V rámci projektu sa konalo 18 workshopov a množstvo 

individuálnych konzultácií. 
Pre účastníkov programu Gazdujme rozumne bola spracovaná publikácia, ktorá je voľne dostupná 
všetkým záujemcom. 
 

http://cinefil.dkcveritas.sk/?pg=uvod
http://www.grafton.sk/karierna-zona/pracovne-pohvory/Assessment_centrum/
http://karpatskanadacia.sk/wp-content/uploads/2014/10/Finan%C4%8Dn%C3%A1-gramotnos%C5%A5_prirucka.pdf
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INÉ AKTIVITY KARPATSKEJ NADÁCIE  
V ROKU 2014  

 
 
BLOKOVÝ GRANT PRE MVO A PODPORU PARTNERSTIEV ŠVAJČIARSKO – SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE 
Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce (ďalej len Blokový 
grant) je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Blokový grant je tvorený z príspevkov 
Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR. Blokový grant sa delí na 
Blokový grant pre MVO a Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je 
strategicky zameraný na vytvorenie funkčnej grantovej schémy na podporu slovenských MVO 
realizujúcich aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. 
Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských 
a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov. 5. marca 2012 vyhlásila Nadácia 
Ekopolis spolu s Karpatskou nadáciou a nadáciou SOCIA prvú výzvu na predkladanie projektov, ktoré 
môžu byť z Blokového grantu podporené. Druhá výzva Blokového grantu pre MVO bola otvorená 2. 
októbra 2012 a pre podporu partnerstiev 15. októbra 2012. V roku 2014 prebiehal monitoring 
prebiehajúcich projektov. Karpatská nadácia monitorovala projekty na východnom Slovensku.  
Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou  
a nadáciou SOCIA. 
 
KARPATSKÁ VANDROVKA 
Karpatská vandrovka je každoročný darcovský turistický pochod, ktorý Karpatská nadácia organizuje 
od roku 2010. Vandrovka je dlhá 50 kilometrov a vedie  po lesných cestách po hrebeni Volovských 
vrchov. Karpatská vandrovka je aktivita zameraná na získavanie finančných prostriedkov na rozvoj 
východného Slovenska. 
Karpatská vandrovka spája ľudí so zmyslom pre dobrodružstvo a ochotných podporiť dobrú vec.  
Každý, kto sa do vandrovky zapojí, sa zaviaže finančne podporiť darom 100 EUR Fond Karpatskej 
vandrovky a zároveň svojou účasťou na pochode vyjadrí morálnu podporu snahe o lepšie východné 
Slovensko. Fond spravuje Karpatská nadácia a jeho prostriedky sú prerozdeľované na podporu 
projektov zameraných na zdravší životný štýl, ekoturistiku, vzdelávanie o prírode.  
V sobotu 20. septembra 2014 sa konal piaty ročník Karpatskej vandrovky. Zapojilo sa 62 účastníkov  
a do Fondu Karpatskej vandrovky sa vyzbieralo 6 200 EUR.  
 
Prázdny obchod 

Karpatská nadácia sa ako partner spoločnosti HB Reavis – Aupark Shopping Center Košice podieľala 

na realizácii prvého ročníka projektu netradičnej zbierky použitého šatstva Prázdny obchod. Prázdny 

obchod je prvý obchod, ktorý nepredával oblečenie, ale do ktorého bolo potrebné oblečenie priniesť. 

Do zbierky sa zapojilo neočakávané množstvo ľudí a spoločne pomohli ľuďom v mnohých 

organizáciách mať krajšie Vianoce: vyzbierané šatstvo v objeme cca 10 ton putovalo do vybraných 

občianskych združení a detských domovov na východe Slovenska. 
 
 
 

ZOZNAM GRANTOV A ŠTIPENDIÍ UDELENÝCH V ROKU 2014 
 
K výročnej správe je priložená tabuľka udelených grantov a štipendií. 
 
 
 

 

http://www.karpatskanadacia.sk/cfsk/web/sk/index.jsp?id=47
http://www.karpatskavandrovka.sk/
http://www.karpatskanadacia.sk/cfsk/web/sk/index.jsp?id=49
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ZOZNAM DARCOV V ROKU 2014 
 
 
Organizácie 
Europe for Citizens Programme – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
Veľvyslanectvo USA na Slovensku 
Program švajčiarsko – slovenskej spolupráce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci projektu č. 
XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ 
Európska únia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 
2007 – 2013 
Oficiálna rozvojová pomoc Slovenskej republiky – SlovakAid 
Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý 
realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne 
zmeny 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Košický samosprávny kraj 
International Visegrad Fund – Medzinárodný vyšehradský fond 
 
Firmy 
U. S. Steel Košice, s. r. o. 
RMS, a. s. 
Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o. 
VSE Holding 
T-Systems Slovakia, s. r. o. 
LYNX, s. r. o. 
RWE IT Slovakia. s.r.o. 
NESS KDC, s.r.o. 
Lamitec 
ARTHOME 
Active Life 
Affinity/it 

 

Fyzické osoby 

Alexander Mušinka 
Barbara Kollárová 
Barbara Šoltészová 
Branislav Sobinkovič 
Ján Švehlík 
Juraj Čorba 
Jozef Margetin 

Katarína Minárová 
Laura Dittel 
Martin Ledecký 
Peter Kárpáty 
Peter Malík 
Peter Marton 
Peter Molitoris 
Peter Tupta 
Rastislav Král 

Rastislav Puchala 
Róbert Kollár 
Simona Šimková 
Susan Lohr 
Svetozár Šomšák 
Štefan Matis 
Tomáš Beneš 
Vazil Hudák 
Viktor Dulina 
Zuzana Hojstričová 

 Anonymní darcovia a podporovatelia, ktorí poukázali percentá zo zaplatenej dane z príjmu fyzických 
a právnických osôb. 
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Nefinanční podporovatelia:  
WebSupport , s. r. o. 
CASSOFIN, a. s. 
Záchranná služba východ 
JUDr. Martina Sobinkovičová 
JUDr. Marián Prievozník, PhD. 
Svetozár ŠOMŠÁK Design 
Lemon Creative 
HUDYsport 
inSPORTline 
EXIsport 
HEUREKA EVOLUTION 

  

 
PERSONÁLNE OBSADENIE  

ORGÁNOV NADÁCIE 
 
 
 
Kancelária Karpatskej nadácie - zoznam pracovníkov v roku 2014 
 
PhDr. Laura Dittel 
Správkyňa nadácie/ riaditeľka – do 31. 7. 2014 
 
Mgr. Katarína Minárová  
Správkyňa nadácie/ riaditeľka – od 1. 8. 2014 
 
Ing. Silvia Sokolová – do 9. 7. 2014  
Programová manažérka  
 
Mgr. Mária Biľová  
Programy a komunikácia 
 
Mgr. Tomáš Török 
Office manažér 
 
Mgr. Barbara Kollárová – od 1. 6. 2014 
Programová manažérka 
 
Ing. Judita Besenyiová – od 1. 5. 2014  
Projektová asistentka 
 
Ing. Viktória Levická – od 1. 7. 2014 do 31.10. 2014 
Projektová manažérka, BGŠFM 
 
Ing. Barbara Šoltészová 
Finančná manažérka 
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Správna rada Karpatskej nadácie – zoznam členov v roku 2014 
 
PhDr. Rastislav Puchala, PhD., Predseda SR KN  
Riaditeľ, KPMG Slovensko, kancelária Košice 
 
Mgr. Elena Petrášková, LL.M.  
U. S. Steel Košice, s. r. o. 
 
Pavol Ceľuch  
Starosta, Sveržov 
 
Ing. Pavel Jireček  
Viceprezident pre ľudské zdroje, T-Systems Slovakia, s. r. o. 
 
Ing. Peter Malík – od 25. 3. 2014 
Riaditeľ, Erste Group Immorent Slovakia s. r. o., Bratislava 
 
Čestný člen Správnej rady 
 
JUDr. Vazil Hudák 
Štátny tajomník Ministerstva financií SR 
 
 
Revízorka KN 
PhDr. Jana Knežová, PhD. 
Odborná asistentka, Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice 
 
 
V hodnotenom období boli vykonané nasledovné zmeny v orgánoch nadácie (v obsadení funkcie 
správcu nadácie a v zložení Správnej rady Karpatskej nadácie: 

 PhDr. Laura Dittel bola odvolaná z funkcie správcu od 1. augusta 2014.  

 Mgr. Katarína Minárová bola zvolená na funkciu správcu od 1. augusta 2014. 

 Ing. Peter Malík bol zvolený za člena SR KN dňa 25. marca 2014.  

 PhDr. Rastislav Puchala, PhD. bol zvolený za člena SR KN na ďalšie trojročné obdobie  
od 1. októbra 2014 do 30. septembra 2017. 

 Pavol Ceľuch bol zvolený za člena SR KN na ďalšie trojročné obdobie od 1. októbra 2014  
do 30. septembra 2017. 

 

 

FINANČNÁ SPRÁVA 
 
 
Účtovná závierka a súvaha 
K výročnej správe je priložená finančná správa, súvaha a výkaz ziskov a strát. 
 
Výrok audítora 
Vo výročnej správe sa nachádza oscanovaný výrok audítora. 
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Správna rada rozhodla o výške nákladov na správu nadácie v roku 2014 nasledovne: 

Správa nadácie Suma v EUR 

Výdavky na ochranu a udržiavanie majetku 167 

Propagácia činnosti nadácie 2 000 

Prevádzka nadácie 9 833 

Mzdové náklady 

v tom odmena za výkon funkcie správcu 

8 200 

6 240 

Ostatné operačné náklady 

V tom nezávislý audit 

600 

400 

SPOLU 20 800 

 
 
 

 
Prílohy k Výročnej správe Karpatskej nadácie 2014: 
 

 Zoznam udelených grantov a štipendií 

 Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke 

 Výrok audítora 



Grantista Názov projektu Číslo projektu
Celková výška grantu 

EUR

Spoločne pre región 2014

Detská železnica Košice
Mladý železničiar 2014 - ochrana a 

záchrana detskej železničky
165/2013/SPR 2670

Obec Lacková Na pamiatku predkov, do pamäte potomkov 145/2013/SPR 2514,35

Obec Margecany
Bezpečné in-line korčuľovanie, cyklistika a 

turistika v Rolovej hute
188/2013/SPR 2794,2

Obec Obišovce Zachráňme Obišovský hrad 168/2013/SPR 1990

Obec Vyšná Olšava Školské arborétum 150/2013/SPR 2430

Obec Ulič Krása spod Polonín oživená v starom dreve 187/2013/SPR 2967,45

OZ ONAS "Aktívne za zdravím 2014" 141/2013/SPR 2800

OZ Zlatá Baňa pre všetkých
Celoročná starostlivosť o turistickú trasu pri 

Zlatej Bani
179/2013/SPR 3000

Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o. Ruka v ruke naprieč času 156/2013/SPR 2785

ZOM Prešov Boccia dobýva srdcia východniarov 172/2013/SPR 3049

SPOLU 27 000 EUR

"T"for all, all for "T"

Autitstické centrum Rubikon, n.o., Košice „V bezpečnom, farebnom objatí“ 195/2013/TFAAFT 526,36

Detské ARO Košice „Teplý kyslík je bezpečný pre pľúca našich 

detí“

133/2013/TFAAFT 1000

Domka Košice Spájame  - Tvoríme komunitu 119/2013/TFAAFT 1000

Haliganda, Košice „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“ 121/2013/TFAAFT 1000

NOVORODENEC.SK n.o., Košice Prístroj na dýchanie pre novorodencov 134/2013/TFAAFT 1000

Priatelia Zeme, Košice Staré ale dobré ! 132/2013/TFAAFT 803,67

Rodičovské združenie pri Materskej škole, 

Ul. Škultétyho, Trebišov

"Cvičme  hravo - veselo  a zdravo" 135/2013/TFAAFT 1000

Úsmev ako dar, Košice Môj dom, môj hrad 122/2013/TFAAFT 681,2

Záchranná služba Východ, Gelnica Bezpečnejšia a efektívnejšia pomoc 127/2013/TFAAFT 420

SPOLU 7 431,23 EUR

Tu žijeme a pomáhame

Cirkus 49 Filmový klub Kino Pocity 009/2014/TŽAP 785

Dorka, n.o. Môj kamarát Dorkáč 017/2014/TŽAP 351

Elit Dance Elit Dance - jeden tím 007/2014/TŽAP 500

OZ Barlička
Margarétafest 2014 - medzinárodný festival 

zdravotne znevýhodnenej mládeže
014/2014/TŽAP 1 000

OZ Emerka

"Ohýbaj ma mamko, pokým som ja 

Janko..." Výchova k poriadku a ochrane 

životného prostredia od malička

019/2014/TŽAP 995

OZ Sapio Deň tradícií 021/2014/TŽAP 843

OZ Vánok
Snoezelen-terapeutické multisenzorické 

prostredie
011/2014/TŽAP 1 000

OZ Živá Zem Zelená pre zdravie 018/2014/TŽAP 626

SHŠ COHORS Stretnutie s históriou 001/2014/TŽAP 1 000

Združenie Kamenná veža

Medzinárodný dobrovoľnícky tábor na NKP 

hrade kamenica 2014 - obnova  údržba 

náučného chodníka

016/2014/TŽAP 900

SPOLU 8 000 EUR

Fond Karpatskej vandrovky

Anima n.o., Prešov Príroda - škola pre rodiny a deti 043/2014/FKV 960

Gemerský mládežnícky spolok

Zariadenie a otvorenie Turistického 

návštevníckeho centra v Krasnohorskej 

Dlhej Lúke

045/2014/FKV 800

Magna Harmonia, Košice Nájdeme sa v Stratenej! 050/2014/FKV 1 000

Mládež v pohybe, Prešov
Neseď doma znudený, športuj v horách s 

priateľmi
023/2014/FKV 760

OZ Oppidum, Stará Ľubovňa
Medzinárodný filmový festival a divadelný 

festival UmUm 14
054/2014/FKV 980

SPOLU 4500 EUR

T-Systems Slovakia

Sebastián Andiľ T-Systems 079/2014/TSSK 1 400

Veronika Geschwandtnerová T-Systems 088/2014/TSSK 1 400

Ján Hoffmann T-Systems 067/2014/TSSK 1 400

Miroslava Hroncová T-Systems 090/2014/TSSK 1 400

Vladimíra Schmidtová T-Systems 091/2014/TSSK 1 400

Peter Slaninka T-Systems 075/2014/TSSK 1 400

Michael Široký T-Systems 070/2014/TSSK 1 400

Monika Zlaczká T-Systems 084/2014/TSSK 1 400

SPOLU 11 200 EUR

Samostatne schválené granty

Oštrovateľské centrum, o.z. Starostlivosť o dlhodobo ťažko chorých 096/2014 4162,23



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 




