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CHARAKTERISTIKA
Komunitná nadácia Liptov vznikla 25. apríla 2003. Bola založená neziskovou organizáciou Fond rozvoja Liptova na čele s osobnosťami
kultúrneho, spoločenského a podnikateľského života. Oblasť, ktorú svojimi aktivitami zastrešuje, je historický región Liptov. Motiváciou
bolo založiť inú nadáciu, než na akú sme zvyknutí – nadáciu, ktorá plní priania darcov a zároveň aktívne prispieva k zlepšeniu kvality
života Liptákov. KNL vznikla pre ľudí, ktorí majú nápad, ochotu a energiu vykonať niečo pre svoj región. Je priestorom, v ktorom
sa práca, elán, nápady, nadanie a schopnosti ľudí bez finančných prostriedkov stretávajú s finančnou pomocou ľudí, ktorí si to môžu
a chcú dovoliť.

CHARACTERISTICS
Liptov Community Foundation was founded on April 25 in 2003 by a non-profit organization Fond rozvoja Liptova. The idea
was to create a different foundation - a foundation that would make the wishes of donors to come true as well as actively help
to make the Liptov region a better place to live. KNL is here for people with the ideas and energy who are willing to create
something for their region. It is a place where work, ideas, talents and knowledge of the people without finances meet with the
assistance of those who can and want to help.

POSLANIE
Poslaním nadácie je zlepšovať kvalitu života na území regiónu, a to rozvíjaním miestneho darcovstva a podporovaním aktivít
zameraných na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie
prírodných hodnôt, ochrana práv detí a mládeže, ako aj propagácia miest, obcí a celého liptovského regiónu.

MISSION
The mission of the foundation is to improve the quality of life in our region. This is being done by developing local philanthropy and by supporting the activities that improve and protect spiritual and cultural values as well as
environment, that preserve natural values, protect the rights of the children and youth and that present the towns,
villages and whole Liptov region too.

Nezáleží na tom, aký je veľký dar, či aký významný je darca. Dar je prejavom ľudskosti a spokojnosti z priamej účasti na zlepšovaní
spoločnosti. Komunitná nadácia je pre každého možnosťou kedykoľvek darovať v prospech miestnej komunity.

It is not important how big is the donation or how significant is the donor. A donation is an act of humanity and
satisfaction from the direct participation in the improvement of the society. The Community Foundation is here for
everybody, it is an opportunity to donate for the good of local community anytime.

Čo vo
vás evokuje pojem
filantropia?

Čo evokuje vo mne filantropia?
Musím povedať, že niečo, čo patrí do minulosti. V dobe,
keď tento termín vznikol, vystihoval presne to, čo označoval – nezištnú,
ľudomilnú činnosť majetných ľudí v prospech svojich blížnych. Myslím, že postupom času sa pod tento pojem dostávalo aj mnoho zištných aktivít, ktoré síce boli veľkým
prínosom pre chudobnejších, ale aj dobrou investíciou pre mecenášov. Obdivujem však
ľudí, ktorí sa dokážu rozdeliť so svojím bohatstvom bez toho, aby o tom informovali médiá. Ešte
viac si cením prácu agilných ľudí z organizácií tretieho sektoru, ako napríklad Komunitná nadácia Liptov, ktorí dokážu k dobročinnej činnosti pritiahnuť širší okruh spoluobčanov, vypracovať
a uskutočniť projekty, ktoré sú v konečnom dôsledku prospešné pre všetkých. Lebo vždy je
lepšie hladného naučiť chytať ryby, ako mu ich stále dávať.
Ing. Michal Šiarnik
generálny riaditeľ Quiltex, a.s.,
Liptovský Mikuláš

KNL ako člen Asociácie komunitných nadácii Slovenska (AKNS)
- Asociácia komunitných nadácií Slovenska vznikla vo februári 2003 a v súčasnosti združuje desať komunitných nadácií na
Slovensku. Poslaním AKNS je najmä reprezentovať komunitné nadácie a obhajovať ich záujmy, fungovať ako partner pri komunikácii
s nadnárodnými darcami, nadáciami, vládou, ako aj inými mimovládnymi organizáciami a vytvárať platformu na ich vzájomnú spoluprácu. Komunitná nadácia Liptov v rámci siete zabezpečuje technickú asistenciu prezentácie prostredníctvom webovskej stránky
www.komunitnenadacie.sk.

What does
philanthropy mean
to you?

KNL as a member of the
Association of Slovak Community
Foundations (AKNS)

What does philanthropy
evoke in me?
I have to say it is something that belongs to the past. In the time
of the birth of this term it meant exactly what it denoted – selfless, altruistic activity of wealthy people for the sake of their neighbors. I think that time
after time this term started to cover many selfish activities which were undoubtedly
beneficial for the poor people, but at the same time a good investment for the sponsors.
However, I admire the people who are able to share their possessions without informing
the media. Even more I appreciate the work of agile people from NGOs such as the Liptov
Community Foundation who are capable of attracting more people for the sake of charity,
of creating and realizing projects which are finally beneficial for all. Because it is always
better to teach a deaf person to catch fish than to give them to him all the time.
Ing. Michal Šiarnik
Executive director, Quiltex, a.s.,
Liptovský Mikuláš

- Association of Slovak Community Foundations
was founded in February 2003. At the moment, the Association covers ten community foundations in Slovakia. The purpose of AKNS is
mainly to represent and defend the interests of its members, as well as to
function as a partner in the communication with national corporate donors,
funds, government and other non-profit organizations. It also creates a platform for their cooperation. KNL’s task, within the AKNS, is also to provide its
presentation on the following web page www.komunitnenadacie.sk

Naše aktivity - vlastné projekty KNL
MLADÍ FILANTROPI
V októbri 2004 sme rozbehli nový, pre mládež zaujímavý, program pod názvom Mladí filantropi.
Podľa vzoru britského programu YouthBank majú v tomto projekte mladí ľudia vo veku od 16 do 25
rokov možnosť pomáhať svojim rovesníkom, spolužiakom, kamarátom. Na Liptove pôsobí mládežnícka
grantová komisia pod názvom FilLip – Filantropi Liptova, ktorú tvoria mladí ľudia z Liptovského Hrádku, Ružomberka a Liptovského Mikuláša. Program podporila v rámci AKNS Nadácia SPP.
LIPTOVSKÝ KLUB DARCOV
Heslo „Kto nám dáva, trikrát dáva,“ napĺňali partneri projektu Orange Slovensko a Slovenská sporiteľňa,
ktorí každú darovanú korunu dvojnásobne zhodnotili. Peňažné prostriedky v klube tak priniesli trojnásobný
úžitok. V prvom ročníku sa nám podarilo získať 60.000,- Sk od 30 darcov. 144 tisíc Sk bolo rozdelených
v špeciálnom grantovom kole Klubu darcov, ktoré sa nieslo v duchu detí a mládeže. Členov, ktorí rozhodovali
o použití klubových prostriedkov, zaujali nasledovné projekty: Cvičná lezecká stena Prstolezka, Počítačový
rečový program FONO, Detské ihrisko, Pomoc opusteným deťom, Výtvarná dielňa – základy techniky
olejomaľby a Podpora sanácie biologických rodín.
SÚŤAŽ PRE ŠKOLY NA TÉMU FILANTROPIA – DARCOVSTVO
Nezabudli sme ani na liptovské školy. V spolupráci s MsKS Liptovský Hrádok a za finančnej podpory
poisťovne Kooperatíva, a. s., Liptovský Mikuláš sme pripravili výtvarnú a literárnu súťaž na tému darcovstvo.
Výtvarné diela víťazných škôl sa dostali do aukcie v rámci reprezentačného večera nadácie.
REPREZENTAČNÝ VEČER KNL 2004
Prvý úspešný ročník našej existencie bol uzavretý 1. októbra 2004 v Hoteli Kultúra v Ružomberku slávnostným reprezentačným
večerom. Oficiálne sa v tento deň stretli aj členovia liptovského Klubu darcov s cieľom rozdeliť finančné prostriedky medzi
šiestich finálnych žiadateľov zapojených do špeciálneho grantového kola venovaného deťom a mládeži. Dôležitým bodom
slávnostného podujatia bolo udelenie ceny Darca roka. V kategórii fyzická osoba zvíťazil minister hospodárstva Pavol
Rusko, v kategórii právnická osoba ocenenie získala Tesla Liptovský Hrádok, a. s.
DARUJ KNIHU POD VIANOČNÝ STROMČEK
Pod týmto názvom sme na sklonku roka 2004 realizovali nový projekt inšpirovaný Komunitnou nadáciou Bratislava.
V predvianočnom čase mali štedrí obyvatelia Liptova možnosť v kníhkupectvách Tranoscius nájsť knihy označené symbolom projektu, kúpou ktorých splnili vianočné želania tých, ktorí to najviac potrebovali. Deťom zo sociálne slabších rodín,
z viacdetných rodín či deťom z Pálkovho centra v Liptovskom Mikuláši sa minuloročné Vianoce aj vďaka nášmu projektu stali
o niečo bohatšie a radostnejšie.

...Our Activities – KNL Own Projects...
YOUNG PHILANTHROPISTS
In October 2004 we launched a new, interesting program for youth called Young Philanthropists. Based on the British Youth
Bank program people aged 16 to 25 have an opportunity to help their peers, friends, mates. Youth grant committee named
FilLip - Philanthropists of Liptov was established. It is a team of young people from Liptovský Hrádok, Ružomberok and Liptovský Mikuláš. Nadácia SPP funds the program within the Association of Slovak Community Foundations.
SCHOOL CONTEST ON PHILANTHROPY - DONATING
We have not forgotten about the schools of the Liptov region either. In cooperation with MsKS Liptovský
Hrádok and with the financial support of an insurance company Kooperatíva, a.s., Liptovský Mikuláš we
organized an art and literature competition. The works of the winning schools are to be auctioned during the
Beneficiary Dinner of the Foundation.

LIPTOV DONORS’ CLUB
The motto of the project “Who donates to the Club, donates three times” is being fulfilled by the project’s
partners, Orange Slovensko, a.s., and Slovenská sporiteľňa, a.s., the corporations that double every donated
crown. The finances raised have thus brought three-fold sum of money. In the first year of the Club’s existence,
we managed to raise 60.000,- Sk from 30 donors. 144.000,- Sk was distributed within the Club Special Grant
Program supporting the children and youth. The Club members, making decisions on the use of the Club
resources, were interested in the following projects: Prstolezka Scrambling Training Wall, FONO Computer
language program, Children’s playground, Help for the abandoned children, The art workshop – basic techniques of oil painting, Biological families’ reconstruction support.
KNL BENEFICIARY DINNER 2004
The Beneficiary Dinner was a celebration of the first successful year of our existence. It took place on October 1, 2004, in
the Hotel Kultura in Ružomberok. It was also a day of an official meeting of members of Liptov Donors’ Club. They divided
the finances among the final six grant seekers involved in a special grant program for children and youth. An important part
of the ceremony presented the Donor of the Year Award. Out of individual donors it was Pavol Rusko, Slovak minister of
economy. Out of the corporate donors the award went to Tesla Liptovský Hrádok, a.s.
“DONATE A BOOK AS A CHRISTMAS PRESENT”
This was a project we launched at the end of 2004, inspired by the Bratislava Community Foundation. The generous
people of Liptov region had an opportunity to find books marked with special symbols in all Tranoscius bookstores. By
purchasing them during the Christmas time they could fulfill Christmas wishes of those who needed it most. Thanks to our
project, the low-income families’ children, families with more children or children from Palkovo center in Liptovský Mikuláš
had happier and richer Christmas time.

Podporené projekty KNL
PROGRAM DETI A MLÁDEŽ
CHILDREN AND YOUTH PROGRAM
Cvičná lezecká stena „Prstolezka“
Ing. Mgr. Andrej Legutky, Važec
18.000,- Sk
Podpora sanácie
biologických rodín
Detský domov, Liptovský Hrádok
30.000,- Sk

PROGRAM KULTÚRA A UMENIE
CULTURE AND ART PROGRAM
Výtvarná dielňa,
základy olejomaľby
„Návrat k závesnému obrazu“
Základná umelecká škola,
Liptovský Hrádok
25.000,- Sk

Supported Projects KNL
ŠPECIÁLNE GRANTOVÉ KOLO
– PODPORA MLADÝCH
SPECIAL GRANT PROGRAM
– SUPPORTING THE YOUTH
Filantropia – Darcovstvo
Združená stredná škola stavebná,
Liptovský Mikuláš
11.500,- Sk

Účasť tanečnej skupiny XSTYLE
na VICTORIA CUP ‘04
Soňa Majeríková, Ružomberok
5.000,- Sk

Darcovstvo – nákup lôpt
ZŠI pre žiakov s chybami reči,
Jamník
7.500,- Sk

Detské ihrisko
Združenie „Pribylina –
– obec pod Klinom“, Pribylina
18.000,- Sk

Reprezentácia školy
na medzinárodnej úrovni
Základná umelecká škola – výtvarný
odbor, Liptovský Hrádok
16.001,- Sk

Výtvarné dielne
Základná umelecká škola,
Ružomberok
7.500,- Sk

Resocializačný letný tábor
Reformné združenie rómskej
mládeže, Liptovský Hrádok
2.000,- Sk

Kaburaba –
– otvorený grafický ateliér
Spoločnosť Kolomana Sokola,
Liptovský Mikuláš,
14.000,- Sk

Pomoc opusteným deťom
Zuzana Šiarniková, Smrečany
23.000,- Sk

Skautská univerzita mládeže
v Ružomberku
Skautské múzeum, Ružomberok
5.000,- Sk
Výstavba viacúčelového ihriska
pri ZŠ v Dovalove
Cirkevný zbor ECAV, Dovalovo
15.000,- Sk

Ľudia, ktorým záleží
na tom, čo sa v regióne
Liptov zrealizuje

Aktivity tvorivého videoštúdia
mladých v Liptovskom Hrádku
Peter Laboš, Liptovský Hrádok
4.500,- Sk
Múzeum ľudových prvkov
a pamiatok Važca
Ján Kováč, Važec
10.000,- Sk

Výtvarné skrášlenie areálu školy
Základná škola, Važec
8.500,- Sk
Literárna tvorba detí
Základná škola s materskou školou,
Liptovský Hrádok
5.000,- Sk

GRANTY ŠPECIÁLNEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ V KRÁĽOVEJ LEHOTE
GRANTS OF SPECIAL BOARDING
SCHOOL IN KRÁĽOVA LEHOTA
Počítačový rečový program
Špeciálna materská škola internátna,
Kráľova Lehota
30.000,- Sk
Materiálne zabezpečenie –
– posteľné prádlo
Špeciálna materská škola internátna,
Kráľova Lehota
13.721,- Sk
Materiálne zabezpečenie školy –
– automatická práčka
Špeciálna materská škola internátna,
Kráľova Lehota
3.000,- Sk
Inhalačné prístroje
Špeciálna materská škola internátna,
Kráľova Lehota
24.246,- Sk

OTVORENÝ PROGRAM
OPEN PROGRAM
Športové podujatie Liptovského
MUSHER KLUBU
Liptovský MUSHER KLUB, Hybe
2.000,- Sk
Bratislava – jej významné miesta
Klub dôchodcov, Ružomberok
8.000,- Sk
Vybudovanie dopravných zariadení pre bezpečnosť občanov
Daniel Ratulovský, Liptovská Sielnica
8.000,- Sk
Vyčistenie okolia vodnej nádrže
Liptovská Mara
OZ Mikroregión Liptovská Mara,
Prosiek
5.500,- Sk
Výstavná činnosť zameraná na
estetickú stránku ekologickej
výchovy
Slovenské múzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva
2.000,- Sk
Sústredenie FS Tatrín
Mgr. Jana Rajniaková - FS Tatrín
4.000,- Sk

GRANTY Z NADAČNÉHO FONDU
OBCE LIPTOVSKÝ JÁN
GRANTS FROM THE LIPTOVSKÝ JÁN
VILLAGE FOUNDATION FUND
Prestavba objektu – informačné
a kultúrne centrum Liptovský Ján
Obecný úrad Liptovský Ján
90.000,- Sk
GRANTY Z NADAČNÉHO FONDU
OBCE HUTY
GRANTS FROM THE HUTY VILLAGE
FOUNDATION FUND
Rekonštrukcia verejnej
komunikácie (skrášlenie obce)
Obecný úrad Huty
47.000,- Sk
GRANTY Z
NADAČNÉHO FONDU WEGA LH
GRANTS FROM
THE WEGA LH FOUNDATION FUND
Miestna knižnica
v Liptovskom Hrádku
Mestské kultúrne stredisko Liptovský
Hrádok
31.010,- Sk

Počet podporených projektov v r. 2004: 31
V celkovej hodnote: 503.978,- Sk
People who care
about what is being done
in the Liptov region

Ako podporiť Komunitnú nadáciu Liptov
Každá fyzická aj právnická osoba môže
nadáciu podporiť viacerými spôsobmi.
Akákoľvek pomoc KNL sa darcom vzápätí
vracia, navyše obohatená o tvorivú
energiu a nápady aktívnych Liptákov, ktorí
dokážu tieto prostriedky efektívne využiť.
FORMA PODPORY
Finančné dary
(jednorázové aj mesačné zrážky)
Nefinančné dary
Hnuteľný a nehnuteľný majetok
Závet
Vytvorenie
samostatného nadačného fondu
Členstvo v liptovskom Klube darcov
Dobrovoľník KNL
Poukázanie 2% z dane z príjmu
Akýkoľvek iný dar schválený KNL
PREČO?
Región Liptov je vaším
rodiskom.
Pomoc iným vám nie je cudzia.
Darovanie sprevádza váš
dobrý pocit a uspokojenie.
Dar nadácii poslúži ako
dobrá propagácia vašej firmy
a vášho mena.
Váš dar môže byť investíciou
do oblastí či činností, ktoré sú
súčasťou vášho života.
Váš dar sa nepriamo vráti
vašim deťom, napr. vo výstavbe
ihriska na sídlisku či
v spríjemnení prostredia.
Dar nadácii vám umožní
spoznať nový okruh ľudí –
– darcov, filantropov.
Darovať je viac, ako dostať.

DARCOM RIADENÝ FOND
Darca vystupuje ako aktívny člen rozhodovacieho procesu. Zúčastňuje sa na rozhodovaní o tom,
komu bude jeho podpora udelená. Komunitná nadácia administruje celý proces. Minimálny vklad
je 100.000,- Sk. KNL si za správu Fondu účtuje nasledovné poplatky:
4% z každého daru do 200.000,- Sk
3% z každého daru od 200.001,-Sk do 500.000,- Sk
2% z každého daru nad 500.001,- Sk
FOND DARCOVHO ZÁUJMU
umožňuje darcovi sústrediť svoju podporu na oblasť, ktorá ho najviac zaujíma bez toho, aby sa obmedzil
na konkrétne neziskové organizácie. Darované prostriedky môže zaviazať na niektorý z programov,
ktoré realizuje komunitná nadácia:
– Otvorený program
– Program podpory mladých
– Program pre ľudí v núdzi
– Program podpory vzdelávania
– Vidiecky program
– Program “tvorby imidžu Liptova”
– Program kultúra a umenie
– Sídliskový program
– Program ochrany a zvyšovania kvality životného prostredia
Minimálny vklad je 10.000,- Sk. Za správu fondu sa účtuje poplatok 3% z každého daru.
DARCOM PREDURČENÝ FOND
Darcom predurčený fond možno založiť v prípade, ak darcu oslovila činnosť konkrétnej organizácie.
Úlohou nadácie je monitorovať, či podporená organizácia skutočne realizuje aktivity zodpovedajúce
predstavám darcu. Podmienkou založenia fondu je dar v hodnote minimálne 10.000,- Sk pre fyzické
osoby a minimálne 30.000,- Sk pre právnické osoby. KNL si za správu fondu účtuje poplatok
3% z každého daru.
OTVORENÝ FOND
V Otvorenom fonde sa združujú prostriedky, ktoré venujú darcovia bez toho, aby bližšie špecifikovali
účel ich použitia. Prostriedky sú venované na financovanie aktivít nadácie. O ich použití rozhoduje
Správna rada. KNL si za správu fondu účtuje poplatok 3% z každého daru.
FOND PARTNERSTVA
Fond slúži na mimoriadne účely. Využíva sa na individuálnu pomoc v núdzi, napr. na získanie
prostriedkov na invalidný vozík či náročnú operáciu a tiež pre mimovládne organizácie, ktoré chcú, aby
im KNL spravovala ich rezervné fondy.
ŠTIPENDIJNÝ FOND
Fond je určený na podporu vzdelávania v oblasti, ktorú darca sám určí. Fond umožní mladým ľuďom
získať vzdelanie, ktoré by inak nedosiahli. KNL si za správu fondu účtuje poplatok 3% z každého daru.

How to support Liptov Community Foundation /KNL/
DONOR ADVISED FUND
A donor is an active member in a decision making-process. S/he takes part in making a decision about
how his/her donation will be used. Community foundation administrates the whole process. Minimal
donation is 100.000,- Sk. For the managing of the funds KNL charges the following payments:
4% of every donation up to 200.000,- Sk
3% of every donation from 200.001,-Sk to 500.000,- Sk
2% of every donation over 500.001,- Sk
FUND OF DONOR`S INTEREST
Fund of donor`s interest gives a donor an opportunity to focus his support on the area which is the
most interesting for him without limiting him to certain non-profit organizations. The donations can be
assigned to some of the programs that are being run by the community foundation.
– Open Program
– Supporting the Youth Program
– People in Need Program
– Supporting the Education Program
– “Creating the image of the Liptov region” Program – Country Program
– Culture and Art Program
– Housing Estate Program
– Protecting and Raising the Quality of the Environment Program
Minimal donation is 10.000,- Sk. For the managing of the funds KNL charges the payment of 3% of
every donation.
DONOR DESIGNATED FUND
Donor Designated Fund can be set up in case a donor finds an interest in a specific organization.
It is the foundation’s task to monitor whether the funds are being used according to the donor’s
wish. Minimal donation is 10.000,- Sk for individual donors and 30.000,- Sk for corporate donors.
For the managing of the funds KNL charges the payment of 3% of every donation.
OPEN FUND
The financial resources cumulated in the Open Fund are from donors who donate them
without specifying the use of the funds. The resources are used for financing the activities of the
foundation. The KNL Board of Directors makes the decision about how are the funds used.
For the managing of the funds KNL charges the payment of 3% of every donation.
PARTNERSHIP FUND
The fund meets exceptional purposes. It is being used to provide individual humanitarian help such as
the collection of funds to purchase a wheelchair or paying for an expensive operation. It can be also
used for non-profit organizations that want KNL to manage their funds.
SCHOLARSHIP FUND
The fund exists for the support of education in the area determined by the donor. It presents the
chance to acquire education for those young people who wouldn’t be able to afford it otherwise.
For the managing of the funds KNL charges the payment of 3% of every donation.

NADAČNÉ FONDY V RÁMCI KNL / KNL FUNDS:
Fond rodiny Maričovcov, Účel: podpora prostredia a aktivít detí a mládeže,
Zakladateľ: Monika Maričová-Sisáková, USA, Stav k 31. 12. 2004: 31.958,- Sk
Marič Family Fund, Purpose: environment and children and youth activities support,
Founder: Monika Maričová-Sisáková, USA, As of 31 December 2004: 31.958,- Sk
Fond Špeciálnej školy Kráľova Lehota, Účel: podpora detí zo zdravotným postihnutím,
Zakladateľ: Mgr. Eva Hradecká, Liptovský Hrádok, Stav k 31. 12. 2004: 17.858,- Sk
Fund of the Special School in Kráľova Lehota, Purpose: handicapped children support,
Founder: Mgr. Eva Hradecká, Liptovský Hrádok, As of 31 December 2004: 17.858,- Sk
Fond obce Liptovský Ján, Účel: podpora verejnoprospešných aktivít obce,
Zakladateľ: obec Liptovský Ján, Stav k 31. 12. 2004: 4.887,- Sk
Liptovský Ján Village Fund, Purpose: villages’ community-benefit activities’ support,
Founder: village of Liptovský Ján, As of 31 December 2004: 4.887,- Sk

Fond obce Huty, Účel: podpora verejnoprospešných aktivít obce,
Zakladateľ: obec Huty, Stav k 31. 12. 2004: 1.000,- Sk
Huty Village Fund, Purpose: villages’ community-benefit activities’ support,
Founder: village of Huty, As of 31 December 2004: 1.000,- Sk
Fond WEGA LH, Účel: podpora verejnoprospešných aktivít MsKS, zabezpečenie činnosti v oblasti
kultúry, Zakladateľ: WEGA LH, a. s., Liptovský Hrádok, Stav k 31. 12. 2004: 1.000,- Sk
WEGA LH Fund, Purpose: MsKS community-benefit activities’ support, cultural activities
support, Founder: WEGA LH, a. s., Liptovský Hrádok, As of 31 December 2004: 1.000,- Sk
Fond Klub darcov KNL, Účel: špeciálny nadačný fond – prispievať môžu len jednotlivci,
Zakladateľ: Komunitná nadácia Liptov, Stav k 31. 12. 2004: 2.000,- Sk
KNL Donors’ Club Fund, Purpose: special fund – for individual donors only,
Founder: Liptov Community Foundation, As of 31 December 2004: 2.000,- Sk

Any individual or a corporation can support
the foundation in several ways.
Whatever your help is, it eventually comes
back to you enriched with the creative energy
and ideas of the active people of the Liptov
region who manage to make an effective use
of these donations.

WAY OF SUPPORT
Financial donations
(single or monthly payments)
In-kind donations
Chattel and real estate
Will
Creating an independent foundation
fund
Membership in the Liptov Donors’
Club
KNL volunteer
Assigning 2% of your income tax
Any other gift/donation approved
by KNL
WHY?
The Liptov region is your home.
Helping others is not weird for
you.
Donating goes hand in hand
with your good feeling and
satisfaction.
A gift to the community foundation serves also as a promotion
of your company or yourself.
Your gift can be an investment
into the area which is important in your life.
Your gift will eventually come
back to your children, in a new
playground or cultivating your
environment for instance.
A donation will enable you to
meet new people – other
donors and philanthropists.
Giving is more than receiving.

Sponzori a darcovia KNL

KNL Sponsors and Donors

Naša vďaka patrí všetkým, ktorí nadácii prejavili svoju dôveru a venovali finančné a nefinančné prostriedky.
Srdečne ďakujeme aj tým, ktorí darovali svoj drahocenný čas, vedomosti a skúsenosti.
PRÁVNICKÉ OSOBY:
BeA Slovensko, s. r. o., Liptovský Mikuláš
Dexia banka Slovensko, a. s., Liptovský Hrádok
Inoma Commp, s. r. o., Liptovský Hrádok
Kooperatíva poisťovňa, a. s., Liptovský Mikuláš
Moltes, s. r. o., Liptovský Hrádok
MVE Váh, s. r. o., Liptovský Mikuláš
Orange Slovensko, a. s., Bratislava
Pečivárne Lipt. Hrádok, s. r. o.
Quiltex, a. s., Liptovský Mikuláš
Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
Swedwood Slovakia, s. r. o., Závažná Poruba
Tesla Liptovský Hrádok, a. s.
WEGA LH, s. r. o., Liptovský Hrádok

Our thanks go to all who trust the foundation and donated financial and also non-financial gifts.
We also thank to all who donated their valuable time, knowledge and experience.
NADAČNÉ ZDROJE:
Fond rozvoja Liptova, n. o.
Nadácia Ekopolis Bratislava
Nadácia otvorenej spoločnosti OSF
– NOS Bratislava
Nadácia SPP Bratislava

Swedwood
SLOVAKIA s.r.o. oz Jasná

MEDIÁLNI PARTNERI:
Hrádocké spravodajstvo
Mikulášske spravodajstvo
Ružomberský Hlas
Rádio Regina, Banská Bystrica
Región žurnál, Žilina
Spoločník
STV, Banská Bystrica
Týždenník Liptov
Zoom-m, Bratislava

Ďakujeme vám!

KLUB DARCOV
Bača Jerguš, Liptovský Mikuláš
Blcháč Ján, Liptovský Mikuláš
Brdár Marián, Dúbrava
Čáni Gejza, Liptovský Ján
Čech Juraj, Ružomberok
Devečková Martina, Gálovany
Devečková Miroslava, Gálovany
Ferenčík Vladimír, Dovalovo
Garajová Alžbeta, Bratislava
Hehejiková Andrea, Dúbrava

Hric Jozef Dušan, Liptovský Hrádok
Ilavská Jana, Važec
Ilavská Martina, Važec
Ilavský Milan, Važec
Ilavský Peter, Važec
Jakubčiak Róbert, Važec
Kováčik Pavol, Lipovský Hrádok
Lenko Ivan, Východná
Marič Milan, Liptovský Hrádok
Maričová Alena, Liptovský Hrádok
Niňaj Ladislav, Závažná Poruba
Pavlík Ján, Ružomberok
Popovič Vasil, Liptovský Hrádok
Rusko Pavol, Bratislava
Slafkovský Alexander, Lipt. Mikuláš
Šiarnik Michal, Liptovský Mikuláš
Voštiarová Zuzana, Hybe

Thank you!

ANONYMNÍ DARCOVIA
Darcovia, ktorí venovali KNL
2% z dane z príjmu

SAMOSPRÁVA:
Obec Važec
Mesto Dečín, Česká republika

NEFINANČNÁ PODPORA:
Hotel Kultúra, Kultúrny dom A. Hlinku, a. s., Ružomberok
DDT, Poprad
Intop, s. r. o., Liptovský Hrádok
Kvetinárstvo KVETA, Liptovský Hrádok
Liptovská mliekareň, a. s., Liptovský Mikuláš
Mestské kultúrne stredisko, Liptovský Hrádok
REPRO servis, Liptovský Mikuláš
Tatra banka, a. s., Liptovský Mikuláš
Tesla, a. s., Liptovský Hrádok
Tevet, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš

FYZICKÉ OSOBY:
Böhmer Miloš, Vyšná Boca
Blcháč Ján, Liptovský Mikuláš
Droppová Dana, Liptovský Mikuláš
Ďurinová Ingrid, Liptovský Hrádok
Fáberová Elena, Liptovská Porúbka
Ilavská Jana, Važec
Kováčik Pavol, Liptovský Mikuláš
Körnerová Vlasta, Liptovský Hrádok
Marič Milan, Liptovský Hrádok
Marič Milan st., Veľké Kapušany
Maričová Ľubica, Veľké Kapušany
Moravčík Slavomír, Liptovský Mikuláš
Pavlík Ján, Ružomberok
Petran Jaroslav, Liptovský Mikuláš
Poliak Vladimír, Liptovský Mikuláš
Rusko Pavol, Bratislava
Slafkovský Alexander, Liptovský Mikuláš
Trepáč Miroslav, Liptovský Hrádok

Finančná správa / Financial Statements

Správa auditora
Auditor’s Report

Náklady a výnosy Komunitnej nadácie Liptov
Účtovné obdobie 1. 1. 2004 – 31. 12. 2004

5.
6.

Náklady / Expenses 2004
Spotreba materiálu
Cestovné náklady
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby (komunikačné, prenájom
kancelárie, audit, služby správcu, účtovníctvo,
konzultanti, propagácia, atď.)
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie

7.

Ostatné dane a poplatky

8.

Kurzové straty

1.
2.
3.
4.

Suma
63.724,00 Sk
2.325,00 Sk
20.600,00 Sk
518.518,00 Sk
91.000,00 Sk
728,00 Sk
850,00 Sk
6.591,00 Sk

9.

Iné ostatné náklady

10.

Odpisy investičného majetku

58.532,00 Sk

11.

Náklady z precenenia cenných papierov
Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

15.007,00 Sk

12.
13.
14.

7.567,00 Sk

Daň z príjmu
Náklady celkom

A – 3,800.00 Sk
B – 1,146.00 Sk
C – 594.00 Sk
F – 117,211.00 Sk

D – 12,780.00 Sk

335.178,50 Sk
67.600,00 Sk
11,00 Sk
1.118.231,50 Sk
E–

A
B
C
D
E
F

Výnosy /Profit 2004
Tržby z predaja služieb
Úroky
Iné ostatné výnosy
Výnosy z prenájmu majetku
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Výnosy celkom

Suma
3.800,00 Sk
1.146,00 Sk
594,00 Sk
12.780,00 Sk
893.829,00 Sk
117.211,00 Sk
1.029.360,00 Sk

*Index – percento pomeru jednotlivej položky k celkovým výnosom za rok 2004

893,829.00 Sk

Index*
0,39 %
0,11 %
0,06 %
1,25 %
86,81 %
11,38 %
100,00 %

Komunitná nadácia Liptov
SNP 172
033 01 Liptovský Hrádok
tel./fax: +421 44 5221 298, mob.: +421 908 463 100
hotline@knl.sk, knl@knl.sk
www.knl.sk
www.1percento.sk
www.komunitnenadacie.sk
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
číslo účtu: 407018763/7500
Bankové spojenie pre Klub darcov:
SLSP, a. s., pobočka Liptovský Hrádok
číslo účtu: 0332513160/0900
Spoločnosť je zapísaná na Ministerstve vnútra SR do registra nadácií
pod číslom 203/Na-2002/707
IČO: 37 902 245
DIČ: 202 130 1997

Táto publikácia vznikla vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis Bratislava a firmy REPROservis Liptovský Mikuláš.
Komunitná nadácia Liptov 2005
texty: Jana Ilavská a Mgr. Ivana Križanová, grafické spracovanie: Jana Očková, preklady: Ľubomíra Gejdošová a PhDr. Dalibor Mikuláš,
fotografie: archív KNL, tlač: REPROservis Liptovský Mikuláš

