Kto sme a prečo práve My?
Jana Ilavská, výkonná riaditeľka nadácie:
„V neziskovom sektore som začala pracovať pred takmer piatimi rokmi a skutočne
som netušila, čo táto práca obnáša. Mnohí ľudia mi často kladú otázky, kto sme,
čo robíme a čo je naším poslaním. Ja im s úsmevom odpovedám: Našou prácou
pomáhame uskutočňovať najžiadanejšie zmeny v komunite. Každý deň sa snažíme
rozvíjať myšlienku filantropie a podsúvať ju tak, aby sa posilnila idea dlhodobo
a systematicky pomáhať regiónu Liptov. Budujeme „mosty“ medzi darcom a komunitou.“
Ján Pavlík, člen SR KNL:
„Komunitná nadácia Liptov (KNL) je v mojich očiach snáď jediná organizovaná
skupina nadšených a filantropicky založených ľudí, ktorí už od roku 2003 vyvíjajú
čoraz väčší tlak na filantropické cítenie všetkých ľudí v regióne. Rok 2005 však aj
ukázal, že je to organizácia s čoraz väčším priamym ťahom na bránku. Myslím, že
vytvárame veľmi dôležitého partnera popri verejnej správe, ktorý zasahuje do tých
oblastí života, na ktoré často už verejná správa nemá či už ľudský, alebo finančný
potenciál. Práve z tohto dôvodu je mojím veľmi silným želaním podporovať činnosť
KNL a úprimne verím, že spoločne dokážeme dôrazným spôsobom pomáhať pri
rozvoji Liptova.“
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.
Vznikli sme v apríli 2003 ako nástupnícka organizácia Fondu rozvoja Liptova n. o.
pre ľudí, ktorí majú nápad, ochotu a energiu vykonať niečo pre svoj región.
Asociácia komunitných nadácii Slovenska (AKNS)
KNL je jedným zo zakladajúcich členov Asociácie komunitných nadácií Slovenska.
Pre rok 2005 bola prezidentkou AKNS správkyňa KNL Jana Ilavská.
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.
„Kto nepozná prístav, do ktorého sa chce plaviť,
tomu nie je žiadny vietor priaznivý.”
„Those, who do not know the harbor to which they
are sailing, do not have a favorable wind.”
- Seneca -

Grantová komisia KNL
KNL Grant Committee

Rozvojová komisia KNL / KNL Development Committee
Jana Ilavská – správkyňa nadácie: „Každý deň treba
prežiť naplno, no nikdy neurobiť nič, čo by sme
mohli ľutovať.”

„O hodnote človeka nerozhoduje
čo vie, ale čo koná.”
-Fichte-
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Who we are and Why should you choose us?
Jana Ilavská, Executive Director

I have started to work in the non-profitable sector almost five years ago. Back then
I hadn’t had any idea about what this job obtains. A lot of people often ask me, who
we are, what we do and what is our mission. I answer with a smile: Our job is to help
to enforce the most requested changes in the community. Every day we try to disseminate philanthropy and present it so the idea of long-term and systematic help
to the region Liptov is strengthened. We build the bridges between a donor and
a community.

Ján Pavlík, KNL Board of Directors Member

Community Foundation of Liptov (KNL) is in my opinion the only organized group
of enthusiastic philanthropically endowed people, who since 2003 instigate humanitarian feelings in people of the region. Year 2005 showed, however, that this organization has continually greater impact. I think that it is a very important partner to
the public administration, which usually doesn’t have enough financial funds and
other means to meet all demands of the region; KNL covers those remaining areas of
life. Because of this, it is my biggest wish to support KNL. I also strongly believe that
together we will be able to help with ameliorative efforts in Liptov.
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 preserve
the towns, villages and whole Liptov region too.
We came to existence in April 2003, originating from the Development Fund of Liptov n. o., we were designed for the people, who have an idea, energy and willingness
to help their region.

AKNS – Association of Slovak Community Foundations (AKNS)

KNL is one of the founding members of the Association of Slovak Community Foundations. In the period of February 2005- February 2006, the KNL’s Executive Director, Jana Ilavská, served as the President of the Association. 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.

Správna rada KNL
KNL Board of Directors

„Na začiatku každého úspechu musí
byť pozitívne myslenie.”

h. Doc Ing. Ján Blcháč, PhD.

– KNL Board of Directors Chairman,
predseda predstavenstva, Slovenský
mliekarenský zväz, Bratislava

„Prekážky sú na preskakovanie a nie na
podliezanie.”

„Najlepší spôsob ako začať nový deň:
Po prebudení uvažovať či by sme tento
deň nemohli urobiť radosť aspoň
jednému človeku.”

MUDr. Alexander Slafkovský

– KNL Board of Directors Member,
primátor mesta, Liptovský Mikuláš

„Byť ľudský nielen voči sebe,
ale i ostatným.”

PaedDr. Ján Pavlík

– KNL Board of Directors Member,
vedúci oddelenia pre styk z verejnosťou,
Mestský úrad Ružomberok

„Šťastie nezávisí od vonkajších podmienok, ale od vnútorných pocitov. Nie to,
čo máš, alebo to, kým si, ťa robí šťastným
alebo nešťastným. Záleží len na tom, čo si
o tom myslíš.”

PhDr. Dalibor Mikuláš

– KNL Board of Directors Member, prorektor
pre zahraničné vzťahy a mobilitu, Katolícka
univerzita v Ružomberku

„Buď vľúdny – každý, koho stretneš,
vybojúva tvrdý boj.”

Ing. Jozef Dušan Hric

– KNL Board of Directors Member , predseda
dozornej rady, Tesla Liptovský Hrádok, a. s.

„Bohatý nie je ten, kto veľa má,
ale ten kto veľa dáva.”

Ing. Ján Fencl

– KNL Board of
Directors Member,
generálny riaditeľ,
Pečivárne Lipt.
Hrádok, s. r. o.

Mgr. Eva Petranová

– KNL Board of Directors Member,
šéfredaktorka týždenníka Liptov

V roku 2005 Komunitná nadácia

Liptov podporila 37 projektov
vo výške 678.357,- Sk
Mládežníci podporili 18 projektov
vo výške 90.000,- Sk
A ostatné dary v podobe 4 projektov
vo výške 24.998,- Sk KNL udelila
liptovským školám.

In 2005 the Community Foundation
of Liptov supported 37 projects
with the sum of 678.357,- Sk
Youth supported 18 projects
with the sum of 90.000,- Sk
Other gifts in form of four projects
worth 24.998,- Sk were granted
to schools in Liptov

Projekty podporené z Klubu darcov:
Projects supported from the Donors‘ Club:
Názov projektu:
Žiadateľ:

Canisterapia		

Základná škola internátna pre deti 			
s poruchami reči v Jamníku

Suma:		 				
Názov projektu:
Žiadateľ:

Katarína		

Folklórny súbor LIPTOV, Ružomberok

Suma:						
Názov projektu:
Žiadateľ:

Žiadateľ:

Eva Ďurčová, Liptovský Hrádok

Žiadateľ:

SWS – Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie 			
a spolužitie s prírodou, Liptovský Hrádok

Žiadateľ:

Matúš Staňa, Liptovský Mikuláš

Žiadateľ:

30.000,- Sk

Rozšírenie detského ihriska 		
Základná škola Važec

Suma:						
Názov projektu:

16.000,- Sk

Prezent fajn fest 2005

Suma:						
Názov projektu:

15.000,- Sk

Po stopách medveďov a vlkov 		

Suma:						
Názov projektu:

30.000,- Sk

Materské centrum Včielka		

Suma:						
Názov projektu:

18.450,- Sk

20.000,- Sk

Rozšírenie možnosti športovania
v regióne Liptov
Pavol Ficker, Liptovský Ján

Suma:						
Názov projektu:
Žiadateľ:

Výstavba ihriska v Smrečanoch		
Martin Šimún, Smrečany

Suma:						
Názov projektu:
Žiadateľ:

5.022,- Sk
25.000,- Sk

Zariadenie detského tvorivého ateliéru
Spoločnosť Kolomana Sokola,
Liptovský Mikuláš

Suma:						

14.902,- Sk

Projekty podporené z jarného
grantového kola (z 2% dane):
Projects supported from the spring grant
round (from the 2% the income tax):
Názov projektu:
Celoslovenská súťaž v hre na lesnicu
Žiadateľ: 			
Ing. Edmund Hatiar, Liptovský Hrádok
Suma: 							
5.000,- Sk
Názov projektu:
Žiadateľ: 			

Detský folklórny súbor Liptov medzi českými
priateľmi
Detský folklórny súbor Ďumbier, Liptovský Mikuláš

Suma: 							

10.000,- Sk

Názov projektu:
Dúhový most
Žiadateľ: 			
Priatelia slaných detí, Liptovský Mikuláš
Suma: 							

10.000,- Sk

Názov projektu:
Žiadateľ: 			

Kultúrno-informačné centrum a školská 		
knižnica
Obchodná akadémia, Ružomberok

Suma: 							

7.000,- Sk

Názov projektu:
Liptov na informačných tabuliach
Žiadateľ: 			
OZ Microregión Liptovská Mara, Prosiek
Suma: 							
10.000,- Sk
Názov projektu:
Žiadateľ: 			

Majstrovstvá deti a juniorov v tanečných
discilínach IDO
Občianske združenie Tanečný klub Jessy, Vavrišovo

Suma: 							

10.000,- Sk

Názov projektu:
Maľby na skle
Žiadateľ: 			
Obec Liptovské Sliače
Suma: 							

10.000,- Sk

Názov projektu:
Mikulášske pristavenia 2005
Žiadateľ: 			
Múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš
Suma: 							

10.000,- Sk

Názov projektu:
Žiadateľ:

Múzeum ľudových prvkov a pamiatok Važca
Ján Kováč

Suma: 							
Názov projektu:
Žiadateľ: 			
			

13.200,- Sk

Objavenie krásy Liptova

Aqua vita – Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie
a záchranu mokradí, Liptovský Mikuláš

Suma: 							

10.000,- Sk

Názov projektu:
Otvorená tvorivá dielňa Medokýš
Žiadateľ: 			
Oľga Dzúrová, Liptovský Mikuláš
Suma: 							
10.000,- Sk
Názov projektu:
Po stopách 1. čsl. armádneho zboru
Žiadateľ: 			
Klub dôchodcov, Ružomberok
Suma: 							
8.000,- Sk
Názov projektu:
Streetball challenge Ružomberok
Žiadateľ: 			
Ing. Ľudovít Beťko
Suma: 							
10.000,- Sk
Názov projektu:
Žiadateľ: 			
			

Stretnutie prírodovedcov

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva,
Liptovský Mikuláš

Suma: 							

10.000,- Sk

Názov projektu:
Student club
Žiadateľ: 			
Vlado Buzna, Trstená
Suma: 							

10.000,- Sk

Názov projektu:
Žiadateľ: 			
			

Svätojánska noc

Spoločnosť Kolomana Sokola,
Liptovský Mikuláš

Suma: 							

10.000,- Sk

Názov projektu:
Čo dokáže drevo
Žiadateľ: 			
Michal Šingliar, Liptovský Hrádok
Suma: 							

10.000,- Sk

Mládežnícke grantové kolo FilLip:
Youth grant round FilLip:
Názov projektu:
Žiadateľ:

Celoslovenská súťaž v hre na lesnici
Vladimír Bobrík, Liptovský Hrádok

Suma:					
Názov projektu:

Žiadateľ:

Deň plný prekvapení		
Lýdia Melnová, Liptovský Ján

Suma:						
Názov projektu:
Žiadateľ:

4.000,- Sk
10.000,- Sk

Informatizácia anglického klubu 		
Stanislav Jurovčík, Ružomberok

Suma:						
Názov projektu:
Žiadateľ:

7.000,- Sk

NBA v Liptovských Sliačoch 		
Ing. Vladimír Littva, Liptovské Sliače

Suma:						
Názov projektu:
Žiadateľ:

Náš svet bez odpadkov 		

Aqua vita – Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie
a záchranu mokradí, Liptovský Mikuláš

Suma:			
Názov projektu:

5.000,- Sk

			

5.000,- Sk

Organizácia celoslovenského festivalu hraných
amatérskych filmov

Žiadateľ:

Miroslav Hečlo, Liptovský Hrádok

Názov projektu:

Pieskovisko pre deti		

Suma:						
Žiadateľ:

5.000,- Sk

Lukáš Gejdoš, Liptovský Hrádok

Suma:						
Názov projektu:
Žiadateľ:

5.000,- Sk

Podpora štúdia a vzdelávania vo filozofii		
Milan Hudák, Ružomberok

Suma:						
Názov projektu:

3.000,- Sk

Retro párty		

Žiadateľ:

Jana Balušíková, Liptovský Mikuláš

Názov projektu:

Rozvoj DS ATAK 9		

Suma:						
Žiadateľ:

5.000,- Sk

Petra Zaťková, Dovalovo

Suma:					

5.000,- Sk

Názov projektu:

Stolnotenisové stoly 		
Michal Benčo, Partizánska Ľubča
Suma:					

Žiadateľ:

Názov projektu:

Žiadateľ:

5.000,- Sk

Streetball challenge Ružomberok 		
Ing. Ľudovít Beťko, Ružomberok

Suma:					
Názov projektu:

8.000,- Sk

Vydávanie ŠOKu – nezávislý časopis študentov
GLH 		

Žiadateľ:

Vladimír Kabát, Východná

Názov projektu:

Vytvorenie knižnice a internetovej stránky 		
ochrany prírody v RK		

Suma:					
Žiadateľ:

3.500,- Sk

Aqua vita – Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie
a záchranu mokradí, Liptovský Mikuláš

Suma:					
Názov projektu:

2.000,- Sk

Využi svoj čas 		

Žiadateľ:

Róbert Kačalka, Ružomberok

Názov projektu:

Výroba prekážky a oprava strechy

Suma:						
Žiadateľ:

2.400,- Sk

Liptovský Agility klub, Liptovský Mikuláš

Suma:					
Názov projektu:

Žiadateľ:

Zakúpenie stolného futbalu 		
Peter Mihoč, Liptovský Hrádok

Suma:					
Názov projektu:

Žiadateľ:

6.000,- Sk
6.400,- Sk

Školská knižnica a informačné centrum		
Obchodná akadémia, Ružomberok

Suma:					

2.700,- Sk

„Ak chceš spoznať ľudí, pozri sa na ich prácu.”

„If you want to recognize people, look at their job.”
-Schiller-

Granty z fondu Špeciálnej školy internátnej v Kráľovej Lehote:
Grant’s made from the Fund of Special School and Dormitory in Kráľova Lehota:
Názov projektu:
Žiadateľ:

Materiálne zabezpečenie – posteľná bielizeň
Špeciálna materská škola internátna Kráľova Lehota

Suma: 						
Názov projektu:

Žiadateľ:

15.631,- Sk

Medzinárodná konferencia Poľsko / Slovensko
Špeciálna materská škola internátna Kráľova Lehota

Suma: 					
Názov projektu:

Žiadateľ:

5.000,- Sk

ZOO 		

Špeciálna materská škola internátna Kráľova Lehota

Suma: 					

4.000,- Sk

Udelené rýchle granty 2005:
Conferred quick grant’s in 2005:
Názov projektu:
Žiadateľ:

BALTICA CUP 2005

Ivan Mráz, Liptovský Mikuláš

Suma: 						
Názov projektu:
Žiadateľ:

5.000,- Sk

Knihy do života

Základná cirkevná škola s materskou školou sv. Matúša, 		
Švošo

Suma: 						
Názov projektu:
Žiadateľ:

5.000,- Sk

Vianočný koncert

Občianske združenie Art študio, Liptovský Hrádok

Suma: 					
Názov projektu:

Žiadateľ:

5.000,- Sk

Realizácia poznávacieho výcviku
Mikuláš Tajboš, Liptovský Hrádok

Suma: 					

2.000,- Sk

Granty z nadačného fondu WEGA LH:
Grant’s from WEGA LH the Fund:
Názov projektu:
Žiadateľ:

Nové knihy v mestskej knižnici

Mestské kultúrne stredisko Liptovský Hrádok

Suma:					

17.733,- Sk

Ostatné udelené granty:
Other conferred grant’s:
Názov projektu:
Žiadateľ:

Daruj knižku pod vianočný stromček 		
detičky zo sociálne slabších rodín

Suma: 						
Názov projektu:
Žiadateľ:

MS vo volejbale 		

Telovýchovná Jednota Tesla, Liptovský Hrádok

Suma: 						
Názov projektu:
Žiadateľ:

Žiadateľ:

11.332,- Sk

Obnova porastov po veternej kalamite 		
Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe

Suma: 						
Názov projektu:

12.138,- Sk

61.949,- Sk

Celosvetový kongres 		
Mesto Ružomberok

Suma: 					

196.000,-Sk

KNL liptovským školám:
KNL for school’s in Liptov:
Názov projektu:
Žiadateľ:

Liptov očami študentov 1 		
Jana Hotárová, Ružomberok

Suma: 						
Názov projektu:
Žiadateľ:

Liptov očami študentov 2 		

Zuzana Stromková, Liptovský Mikuláš

Suma: 						
Názov projektu:
Žiadateľ:

10.000,- Sk
10.000,- Sk

Život liptovského študenta 1		
Ivan Srba, Liptovský Hrádok

Suma: 					
Názov projektu:

Žiadateľ:

2.499,- Sk

Život liptovského študenta 2		
Jana Sekerová, Ružomberok

Suma: 					

2.499,- Sk

Najdôležitejšie kritéria podpory:

- verejne prospešný charakter projektu
- spolufinancovanie zo strany žiadateľa
- zrealizovateľnosť projektu

The most important criteria for supporting the project:
- Project in the interest of public welfare
- A part of financing from the applicant
- Assumption for realization of a project

Naše aktivity - vlastné projekty KNL
FilLip – Filantropi Liptova
V roku 2005 sme úspešne zrealizovali prvý ročník mládežníckeho programu Mladí filantropi. Podľa
vzoru britského programu YouthBank mali v tomto projekte mladí ľudia vo veku od 15 do 26 rokov
možnosť pomáhať svojim rovesníkom, spolužiakom či kamarátom. V prvom grantovom kole rozdelili
90 tisíc a podporili 18 skvelých mládežníckych projektov. Programom zhodnotili svojou dobrovoľnou
prácou jednu darovanú korunu až na 4,50 Sk.
„Naším hlavným cieľom bolo podporiť projekty, ktoré takpovediac vychádzali zo srdca tvorcu. To znamená niečo, z čoho bolo cítiť, že to dosiahne svoj cieľ nielen vďaka našej ochote, ale hlavne ochote
iných.”
Karolína Brosková, bývala členka skupiny FilLip
„Pracujem ako dobrovoľníčka v Klube náhradných rodín v Liptovskom Mikuláši. V minulom roku
sme zorganizovali deň detí pre náhradné rodiny s bohatým programom. Vďaka mládežníckej skupine
FilLip, sme mohli aj tento rok zorganizovať podobnú akciu. Pripravili sme pre deti opäť príjemný Deň
plný prekvapení. Vziať si dieťa z detského domova je veľké rozhodnutie. Som rada, že aspoň takouto
cestou môžem týmto fantastickým ľuďom vyjadriť podporu.”
Lýdia Melnová, bývala grantistka
Fonografická súťaž pre školy
Ani v roku 2005 sme nezabudli na liptovské školy. V spolupráci so Zväzom slovenských fotografov
v Ružomberku a za finančnej podpory firmy KELCOM INTERNATIONAL Liptovský Mikuláš, a. s.,
sme pripravili fotografickú súťaž na tému Liptov očami študentov a Život liptovského študenta. Víťazné
fotografické diela sa dostali do aukcie v rámci I. Benefičného večera KNL, kde sme vydražili
takmer 24 tisíc Sk. Súťaž mala veľký úspech.
I. Benefičný večer Komunitnej nadácie Liptov
Myšlienka darovať je viac, ako dostať, bola leitmotivom benefičného večera, ktorý sa uskutočnil 7. októbra v objekte Hradu a kaštieľa v Lipt. Hrádku. Večer sa niesol v duchu filantropie a odovzdania ocenení
Darca roka. Za najväčší finančný dar vo výške 15 tisíc Sk od fyzickej osoby získal ocenenie naj darca
Ing. Jozef Šišila, PhD. Medzi právnickými osobami dominoval dar vo výške 200 tisíc od ružomberskej
firmy Mondi Business Paper SCP, a. s., za ktorú prišiel ocenenie prevziať Ing. Peter Jakubík.
Vďaka generálnym partnerom večera: Tesla a. s., Liptovský Hrádok, Pečivárne Lipt. Hárodk, s. r. o.
a firme ESOX spol s. r. o. Liptovský Hrádok sme mohli pripraviť nezabudnuteľný slávnostný večer pre
svojich darcov, spolupracovníkom a mnohých hostí, ktorí sa zišli na hrade.
Daruj knihu pod vianočný stromček
Pod týmto názvom sme už po druhýkrát v predvianočnom čase za pomoci štedrých Liptákov realizovali projekt venovaný deťom zo sociálne slabších rodín a viacpočetných rodín. Nenáročným ale
krásnym spôsobom, sme spoločne splnili 166 detských snov. Projekt bol zrealizovaný za pomoci partnerských kníhkupectiev: Tranoscius, Pantarei a Kniha – Juraj Duchovný. Všetkým, ktorí zakúpili
knižku a naplnili radosťou detské srdcia, srdečne ďakujeme.
2 % kampaň
KNL je od roku 2004 prijímateľom 2% z dane. Každoročne sú získané prostriedky daňovníkov efektívne využité na podporu verejne prospešných občianskych aktivít, ktoré zveľaďujú liptovský región.
V roku 2005 sme spoločnými silami nakumulovali zdroje vo výške 366.819,- Sk.
Zaraďte sa aj Vy medzi tých, ktorí sa rozhodli správne. Poukážte svoje 2% Komunitnej nadácii Liptov.
Prezent Fajn Fest 2005
Pokiaľ sme mali dojem, že dnešná mládež trávi voľné chvíle iba popíjaním piva a hraním biliardu,
mýlili sme sa. O opaku sme sa mali možnosť presvedčiť netradičným mládežníckym festivalom PFF
2005. Mladí nadšenci, členovia študentskej rady Gymnázia M. M. Hodžu v L. M. a členovia mládežníckej
skupiny FilLip, dali hlavy dokopy a rozhodli sa zrealizovať festival mladých nielen pre mladých. Počas
dvoch dní sa širokej verejnosti predstavilo viac ako tridsať účinkujúcich z dolného i horného Liptova
v rozličných žánroch: tanec, hudba, divadlo, fotografie, tvorivé dielne ... Projekt, ktorého hlavným
cieľom bola prezentácia mládežníckych umeleckých skupín, mal skutočne pozitívne ohlasy.
Liptovský Klub darcov
Nakumulovaných 193.749,- Sk nám zaručilo v hodnotení v rámci komunitných nadácii na Slovensku
prvú priečku. Pri tomto programe sa skutočne prejavil liptovský lokálpatriotizmus.
Heslo „Kto nám dáva, trikrát dáva,“ napĺňali partneri projektu Konto Orange n. f. a Slovenská sporiteľňa,
ktorí každú darovanú korunu dvojnásobne zhodnotili. Peňažné prostriedky v klube tak priniesli trojnásobný úžitok, ktorý bol využitý v špeciálnom grantovom kole venovanému deťom a mládeži.
Staňte sa aj vy členom a nájdite sa v jednej z nasledovných skupín:
Priateľ Liptova (100 – 499 SK)
Sympatizant (do 999 SK)
Darca (1000 – 4999 SK)
Filantrop (5000 SK a viac)

Number of our bank account

Číslo účtu:

0332513160/0900

Návšteva z Ameriky obohatila našu prácu
Každoročne do slovenských nadácií prichádzajú americkí hostia z inštitúcií podobného zamerania.
V rámci siete komunitných nadácii na Slovensku v polovici roka 2005 s úmyslom oboznámenia sa
s prácou nadácí na Slovensku nás navštívila správkyňa Central New York Community Foundation,
INC. Peggy Ogden. Úžitok bol v podobe zaujímavých konzultácii s reprezentantkou skúsenejšej, väčšej

a bohatšej nadácie ale hlavne
v skutočnosti, že liptovská
nadácia obstála v tomto „teste“.
Peggy bola príjemne prekvapená
angažovanosťou členov Správnej rady
a rozsahom aktivít. Súdiac podľa jej slov,
komunitné nadácia na Slovensku sú na
správnej ceste k rozvoju a posilneniu svojho
konceptu.
Pracovné stretnutia podobného charakteru, výmenu
skúsenosti, poznatkov a názorov sme uskutočnili aj
s ďalšími zahraničnými hosťami – prorektorkou Florida
Gulf Coast University Dr. Ceciliou Rokusek a honorárnym
konzulom SR na Floride Dr. Robertom Petrikom.

Our activities- own projects of the KNL
FilLip – Philanthropies in Liptov- Youth Grant Committee
In 2005 we successfully started the grant program FilLip inspired by the British long-term project YouthBank. In this program young people aged from 16
to 26 were given a chance to help their contemporaries, classmates or friends. In
the first grant round they divided the total amount of 90 thousand Slovak crowns
among eighteen fabulous youth projects. At the end they evaluated one given crown
by four and half crown, made by their own voluntary job.
„Our main aim was to support projects, which were coming from the bottom of the
creator’s heart; meaning something that will be accomplished not from our own goodwill,
but from willingness of the creator.”
Karolina Broskova (the ex-member of FilLip)
“I am working as a volunteer in the Foster Family Club in Liptovsky Mikulas. Last year we
organized a day with a show for children living in the foster families. Thanks to the Youth Grant
Committee FilLip we could prepare a similar action “Day full of surprises” this year as well.
Adopting a child from an orphanage is a great decision; I am very happy to show this way my support to the wonderful people, who had done so.”
Lydia Melnova (the grantist)
Photography competition for schools
We did not omit our schools in Liptov in 2005. In cooperation with the Union of Slovak Photographers in Ruzomberok and with the financial support of the company KELCOM INTERNATIONAL
Liptovský Mikuláš, a. s., we prepared the photography competition concentrated on themes- How
students see Liptov and Live of a student in Liptov. Winning pictures were put up for auction during
the first beneficiary dinner of the Liptov Community Foundation, the benefit was almost 24 thousand
Sk. The competition had a great success.
Liptov Donors‘ Club
The accumulated total amount of 193 749 Slovak crowns marked the first place among Slovak community foundations participating in the program. In this program, Liptov local-patriotism showed at
its best. The slogan of the campaign „He who gives, gives three times“ was fulfilled by the partners of
the program, Konto Orange, n.f. and Slovenská Sporiteľňa, who matched every single crown donated
locally with two crowns. Therefore, donations in the fund brought a triple benefit in a special grant
round dedicated to children and youth.
You too can become a member and find yourself in one of the categories named below:
The friend of the region Lipotv (100-499 Sk)
The congenial man (up to 999 Sk)
The donor/giver (1000- 4999 Sk)
The philantrope (5000 Sk and more)
Beneficiary Dinner of the Liptov Community Foundation
“To give is more than to receive”- this was the leitmotif of our beneficiary dinner which took place on
October 7, 2005, at Castle in Liptovský Hrádok. The evening was spent in the atmosphere of philanthropy and awarding the Donors of the Year.
The prize for the highest financial gift (15 thousand Sk) from the fyzickej osoby obtained the best donor Ing. Jozef Šišila, PhD. Between právnickými osobami dominated a gift from the company Mondi
Business Paper SCP, a. s., which was represented by Ing. Peter Jakubík.

Thank to general partners of the beneficiary dinner: Tesla a. s., Liptovský Hrádok, Pečivárne Lipt.
Hárodk, s. r. o. and ESOX spol s. r. o. Liptovský Hrádok we could prepare unforgettable gala night for
our donors, coworkers and many guests that assembled at the castle.
„Donate a Book as a Christmas Present”
This was a project inspired by the Bratislava Community Foundation. 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 season, they could fulfill Christmas wishes of those who
needed it most
This project was realized with the help of bookstores in partnership with KNL- Tranoscius, Pantarei
and Kniha- Juraj Duchovny. We shall not forget to mention all the people who have bought a book and
so fulfilled children hearts with joy. Thank you very much.
2 % campaign
Since 2004 KNL is a receiver of 2¬% from the tax. Every year, the contributions of tax payers are used
to support some public actions profitable for the Liptov region. In 2005 there have been cumulated
resources as high as 366 819,- Sk. Join people who decided right and give your 2 % to the Community
Foundation of Liptov.
Present Fajn Fest 2005
We thought that today’s youth is spending free time just by drinking beer and playing billiard, but
we were mistaking. Unusual youth festival PFF 2005 showed us that the opposite is truth. After an
exhausting brainstorming, members of the Student council of Gymnazium M.M. Hodzu and members
of the FilLip committee came up with a great idea- a festival for wide public realized by youth. During
the two-day presentation there were more than thirteen performers of various arts as dance, music,
drama, photography and many other creative workshops from all parts of the region.. The main goal of
the project- presentation of young artistic groups was achieved and this action met with only positive
responses.
Visit From America Enhanced Our Work
American guests from institutions of similar orientation line as the Slovak community foundations come to visit them in order to become acquainted with their activities every year. Within
the framework of the Slovak community foundation network we have been honored by the
presence of the manageress of the Central New York Community Foundation, INC Peggy
Ogden.
The benefit to our community stems from consultations with the representative of
a larger, richer and more experienced foundation, but the gain for us is as well a good
evaluation of our work. Peggy was agreeably surprised by the enthusiasm of Board of
Directors members and a large impact of our activities on the region. According to
her reactions during the stay, community foundations in Slovakia are on the right
way leading to development and reinforcement of their concept.
Resembling meetings based on exchange of experiences, information, ideas
and opinions were held also with other foreign guests- vice-rector of the
Florida Gulf Coast University Dr Cecilia Rokusek and honor consul SR
in Florida Dr. Robert Petrik.

„Ľudia pochybujú o tom, čo hovoríte, ale uveria tomu,
čo urobíte.”
„People have doubts about things that you say,
but they believe in things that you do.”

- Světlá -

FORMA PODPORY
WAY OF SUPPORT
Finančné dary (jednorázové aj mesačné zrážky)
Nefinančné dary
Hnuteľný a nehnuteľný majetok
Záveť
Vytvorenie samostatného nadačného fondu
Členstvo v liptovskom Klube darcov
Dobrovoľník KNL
Poukázanie 2% z dane z príjmu
Akýkoľvek iný dar schválený KNL

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

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.
Darcom riadený fond
Ak chce darca aktívne rozhodovať o tom, kto získa grant z jeho fondu, a zúčastňovať sa rozhodovania, výhodný je Darcom riadený fond.
Fond darcovho záujmu					
Ak darcu zaujíma niektorá z oblastí, ktoré KNL podporuje, napr. podpora mladých, podpora vidieku
čí sídliska, voľbou bude Fond darcovho záujmu. KNL oslovuje vhodné organizácie a identifikuje projekty, ktoré sú najbližšie k predstavám darcu. O konkrétnom prijímateľovi rozhoduje Správna rada.
Darcom predurčený fond
V prípade, že darcu oslovila činnosť konkrétnej organizácie, je ideálny Darcom predurčený fond.
Z fondu bude určitá organizácia podporovaná pravidelne.
Otvorený fond
Otvorený fond je určený pre darcov, ktorí darujú bez toho, aby bližšie špecifikovali účel. O ich použití
rozhoduje Správna rada KNL na základe konzultácií s darcom.
Fond partnerstva
Na mimoriadne účely slúži Fond partnerstva. Možno ho využiť na individuálnu pomoc v núdzi
– napr. na získanie prostriedkov na invalidný vozík alebo operáciu – alebo pre mimovládne organizácie, ktoré chcú, aby im KNL spravovala ich rezervný fond.
Štipendijný fond
Ak je darcovou prioritou vzdelávanie, ponúkame Štipendijný fond, ktorý umožňuje podporu
vzdelávania v oblasti, ktorú darca sám určí.

How to support Liptov Community Foundation /KNL/
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.
Donor Advised Fund
If a donor wishes to retain the right to recommend grants from his / her fund and take a part in the
decision-making process, he or she will prefer the Donor Advised Fund.
Fund of Donor`s Interest					
If a donor is interested in one specific area of KNLs support, such as talented youth or a rural area,
the Fund of Donors Interest is the right choice. KNL seeks out for relevant organizations and identifies their projects that can most effectively accomplish the goal of the fund. The decision on specific
recipients of funds is made by the KNL Board of Directors.
Donor Designated Fund
In case a donor finds an interest in a specific charitable agency, the Donor Designated Fund is
an ideal choice. The agency is supported from the fund on a regular basis.
Open Fund
Open Fund is for donors who donate without specifying the use of the funds. The decision is made by
the KNL Board of Directors based on consultations with the donor.
Partnership Fund
Partnership Fond meets exceptional purposes. It can be used to provide individual humanitarian
help- such as collection of funds to purchase a wheel chair or pay for a operation, or for not-for-profit
organizations who want KNL to manage their funds.
Scholarship Fund
However, if education is a donor’s priority, we offer Scholarship Fund which purpose
is to support education in the field specified by the donor.

Založené nadačné fondy v rámci KNL:
KNL Funds:
Fond rodiny Maričovcov, Marič Family Fund
Účel fondu: podpora prostredia a aktivít deti a mládeže
Zakladateľ fondu: Monika Maričová-Sisáková, USA
Purpose of the Fund: environment and children and youth activities support
Founder of the Fund: Monika Maričová-Sisáková, USA
Stav k 31. 12. 2005:
As of 31 December 2005:

36.858,- Sk

Fond Špeciálnej školy Kráľova Lehota, Fund of the Special School in Kráľova Lehota
Účel fondu: podpora detí so zdravotným postihnutím
Zakladateľ fondu: Mgr. Eva Hradecká, Liptovský Hrádok
Purpose of the Fund: handicapped children support
Founder of the Fund: Mgr. Eva Hradecká, Liptovský Hrádok
Stav k 31. 12. 2005:
As of 31 December 2005:
Sk
(v priebehu roka sa vo fonde zdroje kumulovali a čerpali)
(the resources have been cumulated and drawn during the year)

77.300,-

Fond obce Liptovský Ján, Liptovský Ján Village Fund
Účel fondu: podpora verejnoprospešných aktivít obce
Zakladateľ fondu: obec Liptovský Ján
Purpose of the Fund: village’s community-benefit activitie’s support
Founder of the Fund: village of Liptovský Ján
Stav k 31. 12. 2005:
As of 31 December 2005:

95.377,40 - Sk

Fond obce Huty, Huty Village Fund
Účel fondu: podpora verejne prospešných aktivít obce
Zakladateľ fondu: obec Huty
Purpose of the Fund: village’s community-benefit activitie’s support
Founder of the Fund: village of Huty
Stav k 31. 12. 2005:
As of 31 December 2005:

1.000,- Sk

Fond WEGA LH, WEGA LH Fund
Účel fondu: podpora verejne prospešných aktivít MsKS, zabezpečenie činnosti
v oblasti kultúry
Zakladateľ fondu: WEGA LH, a. s., Liptovský Hrádok
Purpose of the Fund: MsKS community-benefit activitie’s support, cultural
activities support
Founder of the Fund: WEGA LH, a. s. Liptovský Hrádok
Stav k 31. 12. 2005:
As of 31 December 2005:
Sk
(v priebehu roka sa vo fonde zdroje kumulovali a čerpali)
(the resources have been cumulated and drawn during the year)

1.000,-

Fond Klub darcov KNL, KNL Donors’ Club Fund
Účel fondu: špeciálny nadačný fond - prispievať môžu len jednotlivci
Zakladateľ fondu: Komunitná nadácia Liptov
Purpose of the Fund: special fund – for individual donor’s only
Founder of the Fund: Liptov Community Foundation
Stav k 31. 12. 2005:
As of 31 December 2005:

10.000,- Sk

Fond vzdelávanie mládeže, Youth Education Fund
Účel fondu: podpora alternatívnych foriem vzdelávania mládeže
Zakladateľ fondu: Vlasta Körnerová a Ingrid Ďurinová
Purpose of the Fund: alternative forms of youth schooling support
Founder of the Fund: Vlasta Körnerová a Ingrid Ďurinová
Stav k 31. 12. 2005:
As of 31 December 2005:

13.200,- Sk

8
dobrých dôvodov,
prečo darovať:
Eight good reasons why to give:
1.
2.
3.
4.

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.

5.
6.
7.
8.

Darovať je viac, ako dostať.
1.

The Liptov region is your home.
2. Helping others is not weird for you.
3. Donating goes hand in hand with your good feeling and satisfaction.
4. A gift to the community foundation serves also as a promotion
of your company or yourself.
5.
Your gift can be an investment into the area which is important
in your life.
6.
You gift will eventually come back to your children,
in a new playground or cultivating your environment
for instance.
7.
A donation will enable you to meet new people
– other donors and philanthropists.
8.
Giving is more than receiving.

„Kto chce hýbať svetom, musí pohnúť najskôr sám sebou.”
„Who wants to move the world must move oneself first.”
				

- Sokrates -

Správa auditora / Auditor’s Report

NÁKLADY A VÝNOSY KOMUNITNEJ NADÁCIE LIPTOV
účtovné obdobie 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005
Náklady (popis nákladových položiek)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Suma

Spotreba materiálu
(fotomateriál, kancelárske potreby, literatúra, rôzny materiál)
Cestovné náklady
Náklady na reprezentáciu
(občerstvenie na stretnutiach, zasadnutiach Správnej rady a pod.
Ostatné služby (komunikačné, prenájom kancelárie, audit, služby
správcu, účtovníctvo, konzultanti, propagácia, atd.)
Mzdové náklady (asistent správcu)
Zákonné sociálne poistenie
Ostatné dane a poplatky
(kolkové známky, poplatky notárom)
Kurzové straty
Dary
Iné ostatné náklady
(poplatky banke za vedenie účtov)
Odpisy investičného majetku
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Poskytnuté prispevky fyzickým osobám
Daň z príjmu
(zrážková daň z úrokov na bankových účtoch)

97.138,00 Sk
6.234,00 Sk
89.158,00 Sk
781.308,00 Sk
85.000,00 Sk
680,00 Sk
2.928,00 Sk
988,00 Sk
9.282,00 Sk
2.485,00 Sk
19.457,00 Sk
499.333,00 Sk
244.522,00 Sk
8,00 Sk

NÁKLADY CELKOM

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 838.521,00 Sk

Výnosy (popis výnosových položiek)

Suma

Tržby z predaja služieb
Úroky
Výnosy z precenenia cenných papierov
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane

151.000,00 Sk
2.408,00 Sk
24.207,00 Sk
982.289,00 Sk
266.219,00 Sk
176.119,00 Sk

VÝNOSY CELKOM

A
B
C
D
E
F

1 602.242,00 Sk

Výnosy roku 2005
Tržby z predaja služieb
Úroky
Výnosy z precenenia cenných papierov
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
VÝNOSY CELKOM

Suma
151.000,00 Sk
2.408,00 Sk
24.207,00 Sk
982.289,00 Sk
266.219,00 Sk
176.119,00 Sk
1 602.242,00 Sk

Index*
9,42 %
0,15 %
1,51 %
61,30 %
16,62 %
11,00 %
100,00 %

*Index – percento pomeru jednotlivej položky k celkovým výnosom za rok 2005

151.000,00 Sk
176.119,00 Sk

2.408,00 Sk
24.207,00 Sk

266.219,00 Sk

Tržby z predaja služieb
Výnosy z precenenia cenných papierov
Prijaté príspevky od fyzických osôb

982.289,00 Sk

Úroky
Prijaté príspevky od iných organizácií
Príspevky z podielu zaplatenej dane

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 nadácí pod
číslom203/Na-2002/707
IČO: 37 902 245
DIČ: 2021301997
Táto publikácia vznikla vďaka finančnej podpore Nadácie otvorenej
spoločnoisti NOS-OSF a firmy REPROservis Liptovský Mikuláš.
Komunitná nadácia Liptov 2005: texty Jana Ilavská
a PaedDr. DagmaRA Poliaková, grafika: Radim Lempera,
preklady: Anna Mária Kubovčíková, fotografie: kancelária KNL,
Ivan Srba a Zuzana Fajnorová
tlač: REPROservis Liptovský Mikuláš

Komunitná nadácia Liptov

SNP 172, 033 01 Liptovský Hrádok
tel./fax.: +421 44 5221 298
mobil: +421 908 463 100
e-mail: hotline@knl.sk, knl@knl.sk
www.knl.sk, www.2-percenta.sk
www.komunitnenadacie.sk

Sponzori a darcovia KNL
KNL Sponsors and Donors
Právnické osoby:
Corporations:
Alcatel Slovakia, a. s., Liptovský Hrádok
Alconet, s. r. o., Liptovský Mikuláš
BeA Slovensko, s. r. o., Liptovský Mikuláš
ESOX, spol. s. r. o., Liptovský Hrádok
Grenstave, s. r. o., Ružomberok
Kelcom International, a. s., Liptovský Mikuláš
KFK, s. r. o., Liptovský Mikuláš
Klub dôchodcov pri meste Ružomberok
KZLM – TILIA, spol. s. r. o., Liptovský Mikuláš
LAS Imex, spol. s. r. o., Liptovský Mikuláš
MICRO STEP, s. r. o., Liptovský Mikuláš
Mondi Business Paper SCP, a. s., Ružomberok
MVE Váh, s. r. o., Liptovský Mikuláš
Pečivárne Lipt. Hrádok, s. r. o.
Quiltex, a. s., Liptovský Mikuláš
RK Spirit, s. r. o., Liptovský Mikuláš
SKV Agency, s. r. o., Liptovský Hrádok
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tesla Liptovský Hrádok, a. s.
Verex Holding, a. s., Liptovský Mikuláš
WEGA LH, s. r. o., Liptovský Hrádok

Ďakujeme vám!

Anonymní darcovia:
Anonymous givers:
Lengyel Zoltán
Marič Milan ml.
Mikuláš Dalibor
Niňaj Ladislav
Ogden Peggy
Pavlík Ján
Bača Jerguš
Petranová Eva
Blcháč Ján
Rusko Pavol
Brdár Marián
Slafkovský Alexander
Devečková Martina
Devečková Miroslava Šenšel Ivan
Šiarnik Michal
Fencl Ján
Šiarnik Pavel
Ferenčík Vladimír
Šiarnik Vladimír
Guráň Dezider
Šingliarová Martina
Hric Jozef Dušan
Šišila Jozef
Ilavská Jana
Tekeľ Tibor
Ilavská Martina
Trepáč Miroslav
Ilavský Milan
Voštiarová Zuzana
Jakubčiak Róbert
Vyšná Ľibuša
Krč Vladimír

Klub darcov:
Donors’ Club:

Darcovia, ktorí venovali KNL 2% z dane
z príjmu. Darcovia, ktorí kúpou knihy splnili
detský sen
Givers who provided KNL with their 2% of
the income tax. Givers who fulfilled children’s
dream by buying a book

Mediálni partneri:
Media Partners:
Hrádocké spravodajstvo
Mikulášske spravodajstvo
Ružomberský Hlas
Rádio Regina, Banská Bystrica
STV, Banská Bystrica
TV Liptov
TV Markíza
Týždenník My Liptov
Zoom-m, Bratislava

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.

Nadačné zdroje:
Foundation resources:
Fond rozvoja Liptova n. o.
Konto Orange, n. f., Bratislava
Nadácia Ekopolis Bratislava
Nadácia otvorenej spoločnosti OSF – NOS Bratislava
Nadácia SPP Bratislava

Thank you!

Fyzické osoby:
Individuals:
Bača Jerguš
Bielik Peter
Blcháč Ján
Bošanec Ján
Dahlgren Martin
Droppová Dana
Ďurinová Ingrid
Dvořák Ladislav
Fencl Ján
Frackowiak Tadeusz
Hric Jozef Dušan
Kazár Ján
Kiňo Ivan
Krč Vladimír
Kudláček Roman
Lengyel Zoltán
Maličký Július
Marič Milan ml.
Marič Milan st.
Maričová Ľubica
Moravčík Slavomír
Multáňová Ivica
Ondrejka Ján
Perdek Pavol
Petranová Eva
Pilárik Vladimír
Popovič Vasil
Rajská Beáta
Rúčka Jaroslav
Slafkovský Alexander
Slosiarová Soňa
Srba Ivan
Šiarnik Michal
Šiarnik Vladimír
Šišila Jozef
Švec Ľubomír
Trégerová Drahoslava
Trepáč Miroslav
Vrbičan Pavel

Samospráva:
Self-administration:
Mesto Liptovský Hrádok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Ružomberok

Pri vianočnom programe „Daruj
knihu“ (nefinančne pomohli):

Supporters of „Donate a Book as a Christmas
Present“ (non-financial help):
Gábor, spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš
Kniha - Juraj Duchovný Ružomberok
Mesto Ružomberok
Pantarei Liptovský Mikuláš
Tranoscius, a.s., Liptovský Hrádok
Tranoscius, a.s., Liptovský Mikuláš

Nefinančná podpora:
Non-financial help:
Asociácia komunitných nadácií Slovenska
Art Collegium Nicollaus - orchester Liptovský Mikuláš
ČSOB, a.s. Liptovský Mikuláš - bezpoplatkový účet v banke
DeMoTech, s.r.o., Liptovský Hrádok
DDT, Poprad
Hrad a kaštieľ Liptovský Hrádok
Intop, s.r.o., Liptovský Hrádok
Kvety Fantázia, Liptovský Mikuláš
Mestské kultúrne stredisko Liptovský Hrádok
Mikuláš Dalibor - bezplatný preklad tlačovín
OZ Tanečný súbor Jessy Vavríšovo
REPROservis, Liptovský Mikuláš
Texicom, a.s., Ružomberok
Združená hotelová a obchodná škola Liptovský Mikuláš

„Vo všetkom, čo robíš, je riziko, ale bez rizika by si
nič nedosiahol.”
„Whatever you do there is always a risk, but without
a risk you would achieve nothing at all.”
- Walter Scheel -

