


Milí priatelia a priateľky nadácie,
Vážení čitatelia a čitateľky,

Rok 2020 bol tým najneobyčajnejším rokom v histórii, ktorú si v Karpatskej nadácii 
pamätáme. Bol to rok v znamení pandémie, ktorý veľa zmenil a všetkých nás mnohému 
naučil. Bol to rok skúšok našej schopnosti reagovať na výzvy, zvládať krízy, ale aj prejaviť 
spolupatričnosť a solidaritu a pomáhať si. V časti skúšok sme ako spoločnosť obstáli 
výborne, v druhej časti nám ostáva veriť, že sme sa poučili a v budúcnosti budeme 
reagovať pohotovejšie a adresnejšie. 

My v Karpatskej nadácii sme si oveľa silnejšie a naliehavejšie ako kedykoľvek predtým 
uvedomili zraniteľnosť nás ľudí, ale aj organizácií, inštitúcií a spoločnosti ako takej 
so všetkými jej vzťahmi, procesmi a hodnotami. Cítili sme, že región, ktorému slúžime 
už 26 rokov je súčasťou väčšieho celku – že sme prepojení s ostatnými, v mnohom závislí 
a naopak, mnohé iné časti sveta ovplyvňujeme naším zmýšľaním, správaním a konaním. 
Súčasne sme si uvedomili, ako veľmi nás región potrebuje ako významne pomáhame 
jeho obyvateľom a aké veľké zmeny dokážeme dosiahnuť často malou ale dobre 
zacielenou pomocou. Posilnilo nás to a utvrdilo nás to v tom, že to čo robíme má zmysel. 
Vnímame to množstvo osobných príbehov, ktoré dokazujú význam našej práce 
a podpory a to nás povzbudzuje do ďalších rokov. 

Ste v tom spolu s nami a chceme, aby ste cítili, že ste súčasťou pomoci, vytvárania 
podmienok pre lepší život v regióne východného Slovenska. Aj vďaka Vám, 
naším priateľom, darcom, podporovateľom a partnerom sme schopní robiť to, čo robíme – 
budovať lepší, zdravší, zodpovednejší a otvorenejší región. 

Laura Di�el 
Riaditeľka Karpatskej nadácie





Poslanie nadácie

Karpatská nadácia je nezisková organizácia, ktorá pôsobí na území východného Slovenska - košického 
a prešovského kraja. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednos� za seba 
a iných, komunitu, región a jeho budúcnosť. Nadácia vznikla v roku 1994 a od svojho založenia 
poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre ak�vnych ľudí a neziskové organizácie 
v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Počas 26 rokov svojej existencie nadácia 
podporila viac ako �síc projektov sumou takmer 3 milióny EUR.



Medzinárodnej siete Karpatskej nadácie - Interna�onal Carpathian Founda�on
Network www.cfounda�on.org
Transna�onal Giving Europe www.transna�onalgiving.eu
Eastern Partnership Civil Society Forum www.eap-csf.eu
Pla�ormy Hlas občianskych organizácií www.pla�ormahlas.sk
Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní
Pla�ormy Mosty z generačnej chudoby

Pla�ormy rozvojových organizácií Ambrela www.ambrela.org

Karpatská nadácia je členom 

Karpatská nadácia je pozorovateľom 

http://www.cfoundation.org
http://www.transnationalgiving.eu
http://www.eap-csf.eu
http://www.platformahlas.sk
http://www.ambrela.org


Aktivity Karpatskej nadácie 2020

Svojimi ak�vitami sa nadácia angažuje v téme rozvoja občianskej spoločnos� založenej na práci 
v miestnej komunite a �ež v téme rozvoja neformálneho vzdelávania pre rôzne vekové skupiny. 
Nadácia sa �ež dlhodobo venuje rozvojovej práci v marginalizovaných rómskych komunitách 
s dôrazom na ranú starostlivosť a prácu s rodinami. V týchto oblas�ach poskytuje finančnú podporu 
pre rozvojové a komunitné projekty, realizuje vlastné projekty, odborné poduja�a, vyhľadáva 
a zdieľa príklady dobrej praxe a rozvíja koncept darcovstva. Karpatská nadácia usiluje �ež 
o budovanie povedomia o individuálnej a firemnej filantropii a rozvíja koncept spoločenskej 
zodpovednos� firiem. 

Grantové programy Karpatskej nadácie sú zamerané na rozvoj regiónu v rôznych oblas�ach. Nadácia 
podporuje spoluprácu, vytváranie partners�ev na miestnej úrovni a zapojenie celej komunity 
s cieľom reagovať na miestne potreby. Pre svojich darcov je dôveryhodným a spoľahlivým 
partnerom, ktorý vie zabezpečiť efek�vne a transparentné využi�e finančnej podpory na zaujímavé 
a zmysluplné projekty. 

Tréningové programy a odborná pomoc Karpatskej nadácie znásobujú účinok grantových programov 
a pomáhajú pri budovaní svojpomoci a spolupráce v regióne. Nadácia zároveň organizuje 
aj poduja�a, ktorých cieľom je zviditeľňovať význam a prínos mimovládneho neziskového sektora 
a darcovstva pre celú slovenskú spoločnosť. 



V roku 2020 sme podporili 82 projektov 

v celkovej výške 422 613 EUR.





Nadácia podporuje projekty zamerané na riešenie rôznych potrieb miestnych komunít v širokých 
miestnych partnerstvách a dlhodobo udržateľné riešenia miestneho spoločenského 
aj ekonomického rozvoja, najmä vo vidieckych oblas�ach. Grantové programy Karpatskej nadácie 
sú určené pre mimovládne neziskové organizácie, miestne samosprávy, školy a jednotlivcov. 
Programy uprednostňujú riešenia v miestnych partnertvách a za dobrovoľníckeho zapojenia 
miestnej komunity do realizácie projektov.

V roku 2020 podporila Karpatská nadácia v rámci ôsmich grantových programov 57 projektov 
na východnom Slovensku v regióne Košického a Prešovského samosprávneho kraja v celkovej sume 
82 488 EUR. Nadácia je členom konzorcia pod vedením Nadácie Ekopolis a v partnerstve 
s Nadáciou otvorenej spoločnos�, ktoré realizuje program Ac�ve Ci�zens Fund prerozdeľujúci 
Nórske granty. V rámci priority zameranej na zraniteľné skupiny obyvateľstva na Slovensku 
prerozdelil program sumu 340 125 EUR na 25 projektov (z toho 14 projektov na východnom 
Slovensku). 
 
 



Spoločne pre región 
Program Spoločne pre región je spoločným grantovým programom Karpatskej nadácie 
a spoločnos� U. S. Steel Košice, s. r. o.. Program je otvorený pre projekty pripravené miestnymi 
skupinami v širokých miestnych partnerstvách z komunít východného Slovenska. Grant môžu získať 
inicia�vy, v ktorých sa ak�vne dobrovoľnícky angažujú zamestnanci U. S. Steel Košice 
a jej dcérskych spoločnos�. Poslaním programu je mo�vovať, iden�fikovať a podporiť komunitné 
rozvojové projekty z oblas� bezpečnos� vo všetkých sférach života, využívania voľného času de� 
a mládeže, ochrany prírody a životného prostredia. V roku 2020 program podporil 6 projektov 
sumou 13 000 EUR. 



Magna pre región 
Program podporuje projektové zámery mimovládnych neziskových organizácií a miestnych 
samospráv v oblas� bezpečnos� jednotlivca a zdravého životného štýlu, ktoré ponúkajú inova�vne 
riešenia a vedia inšpirovať alebo mo�vovať iné organizácie alebo komunity v okolí či v regióne. 
Projekty sú dobrovoľnícke, neziskové, verejne prospešné a s dlhodobým preukázateľným efektom. 
Podpora je zameraná na košický región a program je financovaný z Nadačného fondu Magna 
spravovaného Karpatskou nadáciou. V roku 2020 bolo z programu Magna pre región podporených 
5 projektov v celkovej sume 10 000 EUR. 



Tu žijeme a pomáhame 
Program je realizovaný vďaka spoločnos� Lear Corpora�on Sea�ng Slovakia, s.r.o. z Prešova 
a podporuje komunitné inicia�vy zamerané na zlepšenie životného prostredia, ochranu prírody 
a dobrovoľníctvo. Grant môžu získať projekty, na ktoré upozornia zamestnanci partnerskej firmy, 
prípadne sa v nich priamo ak�vne dobrovoľnícky angažujú. Program je financovaný 
z asignácie percent dane z príjmu rovnomennej spoločnos�. V roku 2020 bolo podporených spolu 
5 projektov v celkovej sume 9 400 EUR.



Fond Karpatskej vandrovky 
Fond Karpatskej vandrovky je financovaný z darov vyzbieraných prostredníctvom darcovského 
turis�ckého pochodu organizovaného každoročne Karpatskou nadáciou. Poslaním fondu 
je podpora verejne prospešných projektov realizovaných na komunitnej úrovni. Fond podporuje 
krea�vne, prak�cké a finančne nenáročné komunitné projekty a ak�vity, smerujúce k podpore 
zdravého životného štýlu, neformálnej kultúry a zlepšovaniu života v obciach a mestách, ktoré 
sú prístupné širokej verejnos�. V roku 2020 Fond podporil 5 projektov v sume 9338 EUR.



Program rozvoja rómskych komunít

Cieľom programu je podporiť inicia�vy 
zamerané na ranú starostlivosť o dieťa 
a rodiny. Program �ež prispieva k prekonávaniu 
predsudkov a sociálneho vylúčenia 
chudobných ľudí. Program obsahuje grantový 
komponent podporujúci inicia�vy napĺňajúce 
stanovené ciele programu a komponent 
rozvoja vnútornej kapacity organizácií 
pracujúcich s rómskou menšinou. Karpatská 
nadácia ho realizuje od roku 2015 v spolupráci 
s Nadáciou Ekopolis. Grantový program 
sa realizoval v roku 2020 v košickom, 
prešovskom (7 projektov) a banskobystrickom 
kraji (5 projektov). Projekty slúžili najmenej 
3164 ľuďom z toho 488 deťom. 



Učiteľ/ka budúcnosti 
Program podporuje projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inova�vnym 
a netradičným prístupom k vyučovaniu. Grant mohli získať učitelia a učiteľky, ktorí prinesú 
do vyučovacieho procesu inovácie, krea�vitu a zážitkové formy učenia. Cieľom programu je ak�vne 
prispieť k skvalitneniu vzdelávania de� (od 6 do 14 rokov), prinášať a podporovať inova�vne 
metódy vzdelávania v základných školách a v rámci mimoškolských ak�vít. Program súčasne 
podporuje angažovanosť zamestnancov partnerskej firmy programu Deutsche Telekom IT 
Solu�ons Slovakia, ktorá učiteľom/učiteľkám ponúka odborný a dobrovoľnícky potenciál vo forme 
mentoringu. Program je financovaný z asignácie percent dane z príjmu rovnomennej spoločnos�. 
Program v roku 2020 podporil 9 učiteľov a učiteliek v celkovej sume 7 000 EUR. Podporené projekty 
pomohli viac ako 672 žiakom a žiačkam. 



Škola budúcnosti

Program podporuje inova�vne základné školy na východnom Slovensku, ktoré chcú v rámci svojho 
pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožňuje preberať nové trendy, skúšať 
nové prístupy, inovácie a krea�vne sa postaviť k vyučovaniu. Grant mohli získať aj mimovládne 
neziskové organizácie, ktoré realizujú mimoškolské ak�vity na školách zamerané na vzdelávanie 
žiakov základných škôl a vhodne dopĺňajú vyučovanie o inova�vne elementy v rôznych oblas�ach. 
Program je financovaný z asignácie percent dane spoločnos� Deutsche Telekom IT Solu�ons 
Slovakia, a v roku 2020 podporil 10 projektov v sume 22 694 EUR. Program priniesol 14 inovácií, 
ktoré poslúžili viac ako 1086 ľuďom. 



Škola napriek korone 

Program vznikol ako reakcia na prerušenie prezenčnej formy vzdelávania počas prvej vlny 
pandémie Covid-19. Podporil projekty, ktoré pomáhali deťom zo sociálne znevýhodneného 
prostredia preklenúť problémy spojené s nedostatočným technickým vybavením či pripojením 
na internet. Rýchlu podporu mohli získať školy, mimovládne neziskové organizácie, jednotlivci 
z radov učiteľov, rodičov či dobrovoľníkov z východného Slovenska. Nadácia zriadila 
na financovanie programu krízový fond, do ktorého prispela sumou 5 000 EUR a od individuálnych 
darcov prostredníctvom online zbierky získala ďalších 1 056 EUR. Program pomohol zrealizovať 
14 projektov v celkovej sume 6 056 EUR. 

Program podporila aj spoločnosť NESS KDC, ktorá darovala 31 počítačov a pomohla tak ďalším 
15 žiadateľom. Slovak Telekom na podporu programu darovala 100 SIM kariet s dátovými službami. 
Celkovo program umožnil viac ako 4000 deťom pokračovať vo vzdelávaní počas koronakrízy, 
čím sa zvýšili šance na ich lepšiu budúcnosť.



Prebuďme Východ

Program vznikol s cieľom podporiť ak�vnych 
jednotlivcov z východného Slovenska 
a ich snahu o prebudenie spiacich dolín – 
okrajových a vidieckych čas� regiónu s nízkym 
stupňom občianskej ak�vity. Úspešným 
žiadateľom poskytla nadácia vzdelávacie 
ak�vity, mentoring a malý grant pre ich projekty. 
Program je financovaný z príspevkov 
individuálnych darcov prostredníctvom online 
zbierok a finančných darov od firiem Alva
Bardejov, Ilas a Dobré bistro.

V roku 2020 boli podporené 3 žiadateľky 
celkovou sumou 5 000 EUR.



Active Citizens Fund  

Ac�ve Ci�zens Fund (ACF) – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej 
spoločnos�, podporu ak�vneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín 
na Slovensku. Program nadácia realizuje pod vedením Nadácie Ekopolis spolu s Nadáciou 
otvorenej spoločnos�. ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 
pätnás�m členským štátom Európskej únie. 

Program otvoril svoje druhé výzvy na predkladanie žiados� o finančnú podporu koncom roka 2019. 
ACF prerozdeľuje finančné prostriedky v rámci štyroch tém – občianska par�cipácia, obhajoba 
verejných záujmov, ľudské práva, zraniteľné skupiny a rozvoj organizácií občianskej spoločnos� 
a �ež v rámci tzv. Fondu bilaterálnej spolupráce. Karpatská nadácia spravuje malé granty v rámci  
témy „Zraniteľné skupiny“. V roku 2020 bolo v rámci uvedenej témy podporených 25 projektov 
v celkovej výške 340 125 EUR.
 



Granty udelené mimo grantových 
programov  

Genera�on WE, o.z.: Cieľom projektu Adaptačný týždeň s GenWe, ktorý občianske združenie 
realizovalo, bolo pomôcť študentom pôvodom z Ukrajiny, ktorí prichádzajú na slovenské univerzity, 
prekonať prvotné problémy spojené s príchodom do novej krajiny. Pomohli im prelomiť prvý 
kontakt s obyvateľmi a strach z nepoznaného. Zámerom bolo �ež naučiť účastníkov základom 
slovenčiny a zoznámiť ich s novým prostredím a s možnosťou dobrovoľníctva pre komunitu. 
Do projektu, ktorý bol podporený sumou 3 000 EUR z vlastných prostriedkov nadácie sa zapojilo 
42 študentov z Ukrajiny. 

Manageria, o.z.: Cieľom projektu Teach for Slovakia (TFS) na ŽS Jarmočná v Ždani, bolo nadviazať 
na 5 ročné pôsobenie medzinárodného programu Teach for All na tejto základnej škole a prispieť 
tak k príprave novej generácie slušných a schopných mladých ľudí. TFS sa snaží do školstva 
pri�ahnuť mladých ľudí, ktorí majú potenciál byť v budúcnos� lídrami krajiny. Na škole sa vďaka 
podpore programu TFS rozbehla práca žiackej školskej rady, projektovo orientovaná výučba, 
popoludnajšie doučovanie a ďalšie ak�vity. Projekt bol podporený sumou 8 000 EUR z Nadačného 
fondu Magenta Life.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE): DofE je rozvojový program, ktorý dáva mladým 
ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvíjať svoje schopnos�, naplniť svoj potenciál a pomôcť 
uspieť v živote. V rámci programu si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých 
ak�vitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú 
a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnos�, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný 
život. Karpatská nadácia spolupracuje s DofE od roku 2016 a aj v roku 2020 umožnila realizáciu 
programu v regióne východného Slovenska. Nadácia podporila DofE prostredníctvom Nadačného 
fondu Cyrila Gazdaricu celkovou sumou 98 000 EUR. Podpora  vo výške 10 000 EUR v roku 2020 
bola určená na zabezpečenie Diamantovej ceny pre riaditeľov škôl a podporu práce koordinátorov 
programu na školách ako aj ich ďalšie vzdelávanie. 

 



Štipendium Karpatskej nadácie  

Karpatská nadácia otvorila program prvýkrát v roku 2019. Jeho cieľom je zvýšiť potenciál, 
uplatnenie a konkurencieschopnosť študentov/študen�ek a mladých ľudí z východného Slovenska 
na trhu práce prostredníctvom kvalitnejšej znalos� anglického jazyka. Š�pendium je určené 
žiadateľom, ktorí majú trvalý pobyt na území košického a prešovského kraja a majú menej ako 31 
rokov. Slúži na pokry�e štúdia anglického jazyka formou kurzov a/alebo účasťou na vzdelávacom 
programe v zahraničí. Š�pendium založil a v roku 2019 finančne podporil Paľo Richvalský - umelec, 
pedagóg a jeden z prvých š�pendistov Karpatskej nadácie. Program v roku 2020 podporil 
3 jednotlivcov v celkovej sume 1 100 EUR. 
 

Štipendijné programy 2020



Karpatská vandrovka  

Karpatská vandrovka je každoročný darcovský turis�cký 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 ak�vita zameraná na získavanie finančných 
prostriedkov na rozvoj východného Slovenska. Karpatská vandrovka spája ľudí so zmyslom 
pre dobrodružstvo ochotných podporiť dobrú vec. Každý, kto sa do vandrovky zapojí, sa zaviaže 
darovať minimálne 20 EUR do Fondu Karpatskej vandrovky a zároveň svojou účasťou na pochode 
vyjadrí morálnu podporu snahám o lepšie východné Slovensko. Fond spravuje Karpatská nadácia 
a jeho prostriedky sú prerozdeľované v rámci grantového programu Máme radi východ na podporu 
projektov zameraných na ozdravenie životného štýlu, šport, stretávanie sa ľudí a �ež ak�vne 
trávenie voľného času a rozvoj nekomerčnej kultúry a tvorivos�. 11. ročník vandrovky sa konal 
v sobotu 19. septembra 2020. Zapojilo sa 113 účastníkov a do Fondu Karpatskej vandrovky 
sa vyzbieralo 11 780 EUR. 

Programy zamerané na rozvoj filantropie

Transnational Giving Europe  

Karpatská nadácia je členom medzinárodnej siete Transna�onal Giving Europe (TGE). TGE je 
partnerstvo európskych nadácií a grantových inš�túcií, ktoré umožňuje fyzickým aj právnickým 
osobám cezhraničné darovanie s využi�m daňových výhod krajiny, kde sídlia. V súčasnos� združuje 
TGE členské organizácie v týchto krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Estónsko, 
Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, a Veľká Británia. V roku 2020 
využila služby TGE aj slovenská spoločnosť Dedoles, ktorá darovala sumu 55 830 EUR fondu 
na podporu boja s pandémiou Covid-19 určenému Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) 
v správe člena TGE vo Švajčiarsku. 





Okrem finančnej podpory poskytuje Karpatská nadácia technickú a odbornú pomoc a pomáha 
pri rozvoji miestnych skupín, ktoré slúžia regiónu. Vlastné projekty Karpatskej nadácie majú za cieľ 
znásobiť dopad grantových programov a v súlade s poslaním Karpatskej nadácie pomáhajú 
pri budovaní sie� a spolupráce presahujúc etnické, poli�cké a ekonomické hranice regiónu. 

Vlastné odborné projekty sú realizované v oblas� rozvoja občianskej spoločnos�, zmierňovania 
sociálnych rozdielov, podpory neformálneho vzdelávania a práci v marginalizovaných rómskych 
komunitách. V rámci nich nadácia vytvára pla�ormy odborníkov a ľudí z praxe, ktorí prinášajú 
podnety zo svojich inš�túcií a spoločne navrhujú riešenia, organizuje odborné poduja�a 
a prieskumy, vyhľadáva a zdieľa príklady dobrej praxe, zbiera, kategorizuje a interpretuje údaje 
a rozvíja vlastnú odbornosť v relevantných témach.  

V roku 2020 sa Karpatská nadácia zamerala predovšetkým na tému neformálneho vzdelávania 
a realizovala päť projektov v tejto oblas�. V štyroch prípadoch sa jednalo o vlastné inicia�vy 
a posledný opisuje podporu programu realizovaného partnerskou organizáciou na východnom 
Slovensku.



Schola ludus 21 - Koncepcia prepájania 
formálneho vzdelávacieho systému 
s prvkami neformálneho vzdelávania

Cieľom projektu Schola ludus 21 bolo prepájanie neformálneho vzdelávania a formálneho 
vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť kvalitu vzdelávania de� a mládeže. Projekt usiloval 
o iden�fikáciu bariér, ktoré bránia začleňovaniu neformálneho vzdelávania do formálneho 
vzdelávacieho procesu, vytvoril neformálnu regionálnu pla�ormu aktérov pôsobiacich v oblas� 
vzdelávania, ktorá sa stretávala a súčasne pomáhala navrhovať riešenia. Tie sa týkali predovšetkým 
spôsobov, ako efek�vne využiť prístupy neformálneho vzdelávania vo formálnom vzdelávacom 
systéme s cieľom poskytnúť potrebné vedomos� a prenositeľné zručnos� žiakom a študentom 
na Slovensku. Okrem stretnu� pla�ormy nadácia organizovala informačné semináre na tému 
neformálneho vzdelávania pre kľúčových aktérov v regióne východného Slovenska. Hlavným 
výstupom projektu je Koncepcia prepájania formálneho vzdelávacieho procesu s prvkami 
neformálneho vzdelávania, ktorá okrem výsledkov prieskumu, následnej Analýzy bariér prináša 
hlavne odporúčania kľúčovým aktérom v oblas� vzdelávania. Tie smerujú k synergii 
medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním s cieľom zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov a posilniť 
komplexný rozvoj ich osobnos�.

Projekt Schola ludus 21 sa realizoval v košickom a prešovskom kraji od 1. júna 2018 do 31. mája 
2020. Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 
Efek�vna verejná správa.



MyMachine Slovakia

MyMachine je vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie de� a mládeže. Dáva šancu 
vynaliezavým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady. De� 
zo základných škôl nakreslia svoje vysnívané vynálezy, študen� vysokých škôl premenia kresby 
na zmysluplné koncepty a študen� stredných odborných škôl vyrobia funkčné prototypy vynálezov. 
Program MyMachine sa zameriava na rozvoj tvorivos� a podnikavos� na všetkých troch úrovniach 
vzdelávacieho systému. Prispieva k popularizácii technického vzdelávania a budovaniu kľúčových 
kompetencií mladých ľudí akými sú práca v �me, kri�cké myslenie či komunikácia. Na systémovej 
úrovni sa program podieľa na zmene súčasného vzdelávacieho systému tak, aby dokázal spĺňať nové 
požiadavky doby na študentov. Realizácia programu začala na východnom Slovensku v roku 2016 
a postupne sa šíri  do ďalších regiónov. Do prvých pia�ch ročníkov sa zapojilo spolu 877 žiakov 
a študentov z 32 základných škôl, 22 stredných odborných škôl a štyroch univerzít. V septembri 2020 
nadácia otvorila 5. ročník MyMachine Slovakia a začala pracovať na 12 nových vynálezoch.

Náklady na realizáciu programu boli financované z Nadačného fondu Cyrila Gazdaricu spravovaného 
Karpatskou nadáciou, z daru od spoločnos� Deutsche Telekom IT Solu�ons Slovakia, s podporou 
partnerov Magna PT s.r.o. a Lear Corpora�on Sea�ng Slovakia. Program MyMachine bol ako jeden 
z pia�ch programov vybraný do celoslovenského programu Eduakcelerátor Nadácie Pon�s, ktorý 
je zameraný na rast a škálovanie.

V roku 2020 získal program nenávratný finančný príspevok na projekt “Program MyMachine – rozvoj 
kompetencií pre 21. Storočie" z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.



Šanca pre deti zo znevýhodneného 
prostredia

Cieľom projektu bolo zlepšenie životných šancí znevýhodnených (rómskych) de� rozvojom 
intervencií v ranom veku ako aj rozvojom služieb prostredníctvom odborníkov v oblas� sociálnej, 
vzdelávacej a občianskej v slovensko-maďarskom pohraničí. Hlavným výstupov projektu, 
ktorý nadácia realizovala v partnerstve s Karpatskou nadáciou v Maďarsku je štúdia, ktorá mapuje 
a analyzuje súčasnú situáciu v oblas� služieb a programov podpory vývoja, vzdelávania 
a starostlivos� v ranom detstve  dostupných v Slovenskej republike a v Maďarsku. V rámci projektu 
sa realizovala aj konferencia s odborníkmi a zástupcami štátnej správy ako zlepšiť ranú starostlivosť 
v oboch krajinách.

Projekt získal financovanie v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika — Maďarsko, Fond 
malých projektov, s podporou Európskej únie, prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja.



OdPerinky.sk

Cieľom novej webovej pla�ormy je priblížiť čitateľom témy súvisiace s ranou starostlivosťou 
vo vylúčených komunitách ako aj ďalšie témy, ktoré ranú starostlivosť ovplyvňujú. Prináša pôvodné 
odborné články a zhromažďuje informácie publikované v iných zdrojoch usilujúc o čo najširšie 
pokry�e témy ranej starostlivos� v špecifickom prostredí vylúčených komunít. Pla�orma súčasne 
zdieľa príbehy a príklady dobrej praxe a prepája tak teóriu s reálnymi skúsenosťami. V roku 2020 
pla�orma publikovala viac ako 70 článkov. Projekt je súčasťou Programu rozvoja rómskych komunít.



Nadačný fond Magenta Life spravovaný Karpatskou nadáciou  

Príjmy nadačného fondu sú tvorené najmä asignáciou dane z príjmu spoločnos� T-Systems Slovakia 
(v roku 2020 sa firma premenovala na Deutsche Telekom IT Solu�ons Slovakia). Fond podporuje 
predovšetkým grantové programy Učiteľ/ka budúcnos� a Škola budúcnos� opísané vyššie. 
 

Zoznam nadačných fondov, 
ktoré nadácia vedie - 2020

Nadačný fond Cyrila Gazdaricu spravovaný Karpatskou nadáciou 

Príjem do nadačného fondu je dar zo závetu Cyrila Gazdaricu. Fond podporuje programy 
neformálneho vzdelávania a najmä vzdelávací program MyMachine a Medzinárodnú cenu vojvodu 
z Edinburgu Slovensko opísané vyššie. 

Nadačný fond Magna spravovaný Karpatskou nadáciou 

Príjem do nadačného fondu je tvorený najmä asignáciou dane z príjmu spoločnos� Magna. Fond 
podporuje najmä grantový program Magna pre región a MyMachine Slovakia opísané vyššie.  
 

Nadačný fond Irmy Horváthovej 

Príjem do nadačného fondu tvorili dary jednotlivcov vyzbierané prostredníctvom darcovského 
portálu Ľudiaľuďom.sk a dar zahraničného subjektu. Fond v roku 2020 nevykazoval činnosť. 



Zoznam darcov 2020

V roku 2020 Karpatskú nadáciu finančne podporili:

Finančné dary a príspevky

Organizácie a medzinárodné programy
Európsky sociálny fond, OP Efek�vna verejná správa
Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja, OP Ľudské zdroje
Interreg, Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov
Island, Liechtenstein, Norway Grants
Nadácia Pon�s, Bra�slava
Anonymný donor

Firmy
Deutsche Telekom IT Solu�ons Slovakia, s.r.o., Košice
Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, s.r.o., Bra�slava
Lear Corpora�on Sea�ng Slovakia, s.r.o., Prešov
Magna PT, s.r.o., Kechnec
NESS KDC, s.r.o., Košice
U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice
 

 



Fyzické osoby
Fran�šek Adamczik
Addy Akram
Kim Armani
Daniela Babjaková
Ta�ana Baltesová
Rudolf Bauer
Jana Bavoľárová
Peter Bednár
Zuzana Behríková
Petronela Beljaková
Natalia Bellová
Robert Bencko
Daniela Biharyová
Peter  Blaško
Alžbeta  Blašková
Jana Bodnárová
Ivana Brezinská
Radovan Bunganič 
Shoshana Chovan
Andrea Cocherová
Jana Dacková
Mária Desatníková
Laura Di�el
Katarína Di�elová
Hilda Doráková
Jana Dravecká
Oli Džupinková
Gabriel Fedák
Mar�n Giertl
Juraj Girman
Klára Görcsösová
Marek Gregorovič

Daniela Gregová
Juraj Greš
Mirka Grimaldi
David Hanko
Livia Haringová
Maria Ház
Michal Hladký
Jozef Holečko
Zuzana Imrová
Maxi Jančová
Alica Kačengová
Magdalena Kalabová
Peter Kárpáty
Michaela  Ke�nerová
Henrieta Kiraľvargová
Mar�n Kočiš
Mar�na Kolesárová
Zuzana Kolesárová
Barbara Kollárová
Alžbeta  Konček
Gejza Kováč
Kamila Kovaľová
Alena Kozlayová
Eva Králová
Miroslav Kravec
Katarína Krempaská
Maria Kusber
Jakub Kuvik
Roland Kyška
Ľubica Lacinová
Katarína Liptáková
Tomáš  Lučivjansky



Marcela Snopeková
Peter Šoltýs
Veronika Špirková
Simona Starinská
Marka Staviarska
Milica  Štefánková
Erika  Szabóová
Scsaurszki Tamás
Zuzana  Telepovská
Pavol  Telepovský
Žofia Teplická
Daniela Tlčimuková

Tomáš  Lučivjansky
Ta�ana Lutherová
Slávka Mačaková
Marek Macko
Mária Majerčáková
Štefan Ma�s
Boris Ma�oš
Peter Medveď
Ján Melikant II
Ján Melikant III
Marcela Melikantová
Petronela Mesároš Uskobová
Zuzana Mezencevová
Anežka Michnová
Ladislav Miko
Mária Milková
Veronika Miškech Fričová
Slavomíra Nikmonová
Katarína Novotná
Fran�šek Novotný
Jana Ondrišová
Jan  Orlovský
Janko Ostrolucký
Lucia Petrušová
Ondřej Poduška
Juraj Popovics
Noémi Ráczová
Silvia Radačovská
Michal Schvalb
Jakub Sedlák
Lucia Šinaľová
Daniela Sláviková
Ras�slav Slezak
Lenka Sní�lová



Anonymní darcovia, ktorí podporili naše výzvy na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk, darujme.sk, 
či startlab.sk

Anonymní podporovatelia, ktorí poukázali percentá zo zaplatenej dane z príjmu fyzických 
a právnických osôb.

Nefinančná podpora a odborná pro bono podpora
JUDr. Marián Prievozník, PhD.
JUDr. Mar�na Sobinkovičová
MyMachine Global Founda�on
NESS KDC, s.r.o., Košice
Slovak Telekom a.s., Bra�slava
Záchranná služba Východ
AC Marca Slovakia, s.r.o., Bra�slava
WebSupport, s.r.o., Bra�slava
CASSOFIN, a. s., Košice
Labaš s.r.o. - Fresh Supermarket, Košice

Členovia správnej rady, dozornej rady a hodno�acich komisií všetkých grantových programov 
Karpatskej nadácie.

Dobrovoľníci a stážis� poskytujúci svoj čas Karpatskej nadácii.

Mediálna spolupráca
Indexmag – Lemur s.r.o., Košice





Kancelária Karpatskej nadácie  

Laura Di�el
Správkyňa nadácie
a riaditeľka 

Veronika Miškech 
Fričová
Manažérka pre programy 
a fundraising - od 21. 9. 2020 

Barbara Kollárová
Projektová manažérka 
- do 30. 9. 2020

Tomáš  Török
Manažér grantových 
programov

Ján Melikant
Manažér pre fundraising, 
PR a komunikáciu

Mária Ház
Projektová manažérka 
Active Citizens Fund

Žofia Teplická
Projektová manažérka 
MyMachine

Hana Neufeld 
Závodská 
Projektová koordinátorka 
MyMachine pre západné 
Slovensko - od 1. 11. 2020

Katarína Novotná
Projektová asistentka 

Jana Bodnárová
Finančná manažérka 



Správna rada Karpatskej nadácie

Juraj Girman
Predseda správnej rady
Viceprezident Telecom IT, 
Deutsche Telekom IT Solutions 
Slovakia s.r.o., Košice

Daniela Petríková
Operation Director East 
Europe, Lear Corporation 
Seating Slovakia, s. r. o., Prešov

Elena Petrášková
Vice-prezidentka, U. S. Steel 
Košice, s. r. o., Košice

Jana Knežová
Vedúca Odboru kultúry 
a cestovného ruchu KSK, 
Košice - od 10.1.2020

Michal Vašečka
Sociológ, Bratislava Policy 
Institute, Bratislava

Vazil Hudák
Čestný člen Správnej rady
Vice-prezident, Globsec, 
Bratislava



Revízorka

Jana Knežová
Vedúca Odboru kultúry 
a cestovného ruchu KSK, 
Košice - do 10. 1. 2020

Dozorná rada Karpatskej nadácie

Jana Dravecká
Finančná riaditeľka, Nadácia 
otvorenej spoločnosti, 
Bratislava -  od 10. 1. 2020

Marián Prievozník
Advokát, Košice  -  od 10. 1. 2020



V hodnotenom období boli vykonané nasledovné zmeny v orgánoch nadácie:

Dňa 10. 1. 2020 bola uznesením č. 1/2020 prijatá rezignácia revízorvky Jany Knežovej

Dňa 10. 1. 2020 bola uznesením č. 2/2020 zvolená Jana Knežová za členku správnej rady

Dňa 10. 1. 2020 bola uznesením č. 3/2020 schválená zmena v štruktúre orgánov nadácie - 
zrušená funkcia revízora a nahradená dozornou radou nadácie v zmysle návrhu dodatku č. 11 
k Nadačnej lis�ne Karpatskej nadácie

Dňa 10. 1. 2020 boli uznesením č. 4/2020 zvolení Jana Dravecká a Marián Prievozník 
za členov dozornej rady 

Dňa 21. 10. 2020 bola uznesením č. 28/2020 opätovne zvolená Elena Petrášková za členku 
správnej rady

Dňa 21. 10. 2020 bol uznesením č. 29/2020 opätovne zvolený Michal Vašečka za člena správnej 
rady



Finančná správa 

Výdavky na ochranu a udržiavanie majetku

Propagácia činnos� nadácie

Prevádzka nadácie – réžia

Odmena za výkon funkcie správcu

Ostatné operačné náklady

SPOLU

Správa nadácie Suma v EUR

0

1218

5040

3600

540

10398

Účtovná závierka a súvaha
K výročnej správe je priložená finančná správa, súvaha a výkaz ziskov a strát.

Výrok audítora
Vo výročnej správe sa nachádza výrok audítora, ktorý je zaradený za účtovnou závierkou 
a súvahou.

Správna rada rozhodla o výške nákladov na správu nadácie v roku 
2020 nasledovne:



Zoznam udelených grantov 

Enjoy the ride Fun box for training skills    2500

Obec Hrašovík Miesto športu, hier a oddychu    2500

Obec Jaklovce Jaklovský Dopraváčik    2497

Obec Obišovce Ku hradu slivkovou alejou    2500

Priatelia trstenskej prírody Voda je život, naučme sa s ňou hospodáriť    1810

Usmej sa na mňa Niečo menej, niečo viac    1193

SPOLU  

Prijímateľ grantu Názov projektu Celková výška grantu 
EUR

Spoločne pre región 2020

Centrum vodných športov Jazero Centrum vodných športov Jazero 3000

Ťahanovská záhrada Ťahanovská záhrada 3000

Petanque ihrisko v Drocárovom parku Petanque ihrisko v Drocárovom parku 845

Horský beh Smolník 2020 Horský beh Smolník 2020 1006

Jaklovskí Nebojkovia Jaklovskí Nebojkovia 2149

SPOLU 10000

Magna pre región 2020

13000



Prijímateľ grantu Názov projektu Celková výška grantu 
EUR

Tu žijeme a pomáhame 2020

Máme radi Východ 2020

Kamikse klub kanois�ky Košice čistý Ružín – tu žijeme 2500

KreDO EKO-logicky v Domčekove 1346

Marana Tha Komunitný ekopark 2400

Montessori cesta Sea�ng by the hedge 2000

WYFALU – Nová dedina n.o. Oddychová zóna pre cykloturistov 1154

SPOLU 9400

HIPOEDU Hipo-útočisko 2485

Stará škola Kanaš Vráťme šport na hokejové ihrisko vo Veľkom Šariši 2053

Radosť vranovských de� Ľadová nádej 600

Ťahanovská záhrada Slunce, seno, amfiteáter 1650

Telovýchodná jednota Elán Rožňava
Revitalizácia oddychovej zóny (prístrešku) na území 

Slovenského krasu
2550

SPOLU 9338



Prijímateľ grantu Názov projektu Celková výška grantu 
EUR

Škola budúcnosti 2020

Dobrá škola Učme sa v pohybe v Dobrej škole Košice 1180

Expression Online myslenie 2396

Náš svet Škola života 2807

Spojená škola Vodárenská, Prešov Žijeme s vami 2139

Súkromná základná škola pre de� s au�zmom Komunikácia - liek na au�zmus 2157

Základá škola Pavla Horova, Michalovce Trieda budúcnos� 3000

Základná škola Rakovec nad Ondavou Bolo to dávno, pradávno 2610

Základná škola Seňa Komunikácia včera, dnes a zajtra 2930

Základná škola sv. Cyrila a Metoda Zábavné programovanie 1179

Základná škola Ždaňa LEGO ORO MOVIES (LOM) 2296

SPOLU 22694



Prijímateľ grantu Názov projektu Celková výška grantu 
EUR

Učiteľ/ka budúcnosti 2020

Jana Gerčáková Krea�vne s filmom 1000

Katarína Hvizdová Keď učenie nebol 1000

Katarína Jurašeková My sme malí objavitelia 350

Mar�na Ma�ová Hravá technika v Dobrej škole Košice 990.75

Monika Jurašeková MATEMATIKA, KTORÁ NÁS BAVÍ 500

Natália Rimáková Starší mladším a mladší starším 972.49

Renáta Pástorová Szappanosová Kto som a odkiaľ prichádzam 497

Tomáš Suslo
Zvýšenie záujmu žiakov o výučbu v predmete fyzika 

aplikáciou didak�ckých hier
787.76

Zuzana Sotáková Interak�vny edukačný program "Pán Iný" 902

SPOLU 7000

Lenka Leštáková Ras�eme vďaka triedeniu 2500

Adriana Marcinová Pečenie (nielen) vianočných oblátok 770

Denisa Rusnáková Aragonitový Beh 1730

SPOLU 5000

Prebuďme Východ 2020



Prijímateľ grantu Názov projektu Celková výška grantu 
EUR

Škola napriek korone 2020

Pavol Kočiš Škola napriek korone 400

Jana Par�ková Škola napriek korone 452

Marek Ma�a Škola napriek korone 489

Peter Németh Škola napriek korone 491

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja Škola napriek korone 420

Združenie maďarských rodičov na Slovensku 
na Základnej škole s vyučovacím jazykom 

maďarským -Alapiskola, Moldava nad 
Bodvou

Škola napriek korone 500

Základná škola s materskou školou 
s vyučovacím jazykom maďarským Jablonov 

nad Turňou
Škola napriek korone 500

Základná škola s materskou školou 
Pečovská Nová Ves

Škola napriek korone 450

Základná škola s materskou školou 
Lemešany

Škola napriek korone 450

Eva Raffajová Škola napriek korone 400

Človek v ohrození Škola napriek korone 363

Gabriela Stanovčáková Škola napriek korone 200

Základná škola Kružlová Škola napriek korone 395

Jana Karľová Škola napriek korone 500

SPOLU 6010



Prijímateľ grantu Názov projektu Celková výška grantu 
EUR

Active Citizens Fund 2020

Zábavné momenty Aj toto môže byť naša cesta 12513

Centrum vzdelávania a odbornej pomoci 
o.z.

Zelená lepšiemu životu 11109

Spokojnosť - centrum sociálnych služieb,   n. 
o.

Terapia pôdou 8568

STOPA Slovensko Trauma bezdomovectva 6290

Detstvo deťom Dobšiná
Rodičovské centrum - centrum podpory včasnej 

intervencie
15000

Liberta, n.o. Daj zmyslom zmysel 13500

Bra�slavské dobrovoľnícke centrum Rozvoj dobrovoľníctva 14940

Slovenský Červený kríž územný spolok 
Košice - mesto

VIEME SA OBHÁJIŤ! 14836

Národné tréningové centrum práce SK, n.o. Dve ruky mám 12870

OZ Partnerstvo pre sociálne inovácie Aj my chceme šancu 12681

"Hviezdička" tanečné štúdio Tanec bez bariér 14971

OZ pre podporu vzdelávania, výchovy a 
kultúry - ROMAD

Lepší život rómskej ženy 14445

Vaša charita, n.o. Podpora postavenia zraniteľných skupín v Novohrade 15000

Keď môžem pomôžem Keď môžem športujem II. 13482

500 ETNIKANA – HUDBA JE REČ, KTOREJ ROZUMIEME VŠETCI 15000

Láskavé ruky Energia mladých a skúsenos� šedín 14994



Prijímateľ grantu Názov projektu Celková výška grantu 
EUR

Active Citizens Fund 2020

Bol raz jeden človek Hento Toto II. etapa 14994

Centrum dobrovoľníctva, n.o. Dobrovoľníctvo pre všetkých 14975

Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT Krajčírska dielňa Romani SUV 15000

Lumar n.f. Sharing is caring 12484

Centrum osvety a poradenstva - 
doškoľovacie centrum pre ďalšie 

vzdelávanie
Vzdelávaním k práci 14940

OZ Pre človeka Vzdelanie ako cesta z chudoby 15000

Superar Slovakia Superar chráni de� 14040

Oheň nádeje Cesta von z geta 13493

Šedý medveď DIKY MOC za pomoc 15000

   340125SPOLU



Prijímateľ grantu Názov projektu Celková výška grantu 
EUR

Samostatne schválené granty

Štipendiá

The Duke of Edinburgh’s Interna�onal 
Award Slovensko

Diamantová cena pre riaditeľov škôl 10000

Manageria Teach for Slovakia na ŽS Jarmočná v Ždani 8000

SPOLU 18000

Michal Čop Š�pendium Karpatskej nadácie 200

Michaela Romanová Š�pendium Karpatskej nadácie 400

Monika Zuzana Ruščáková Š�pendium Karpatskej nadácie 500

SPOLU 1100



Finančná správa 2020 

U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice

Deutsche Telekom IT Solu�ons Slovakia, s.r.o. Košice

Nadácia Pon�s, Bra�slava

Lear Corpora�on Sea�ng Slovakia, s.r.o. Prešov

NESS KDC, s.r.o., Košice

34000

13000

9000

6500

2625

176381Príspevky firiem a organizácií

Anonymní darcovia 31068

ostatné príjmy od firiem

Nadačný fond Cyrila Gazdaricu

Norway Grants

6818

52526

20844

Štruktúra výnosov

priame dary od fyzických osôb

dary od fyzických osôb sprostredkované portálom darujme.sk

1050

4423

5473Individuálni darcovia

Operačný program Efek�vna verejná správa

Operačný program Ľudské zdroje

47800

29470

77270Verejné zdroje

63972Príjem z asignovanej dane z príjmu PO a FO

Výnosy celkom 323096



Osobné náklady

Odborné služby

Ostatné projektové náklady

70397

37136

42420

149953
Vlastné projekty v oblas� vzdelávania, rozvoja MRK, rozvoja filantropie 
a komunitného rozvoja 

Štruktúra nákladov

Osobné náklady

Prevádzkové náklady 

29287

19295

48582Ostatné programové náklady

Náklady celkom 369125

160192Grantové programy

Komunikácia ak�vít 

Prevádzkové náklady

Odmena za výkon správcu nadácie

Ostatné operačné náklady

1218

5040

3600

540

10398Správa nadácie



Správa nezávislého audítora








