Výročná správa


Komunitná nadácia Liptov bola zaregistrovaná 25. apríla 2003 ako nástupnícka organizácia Fondu rozvoja Liptova n. o., pre ľudí, ktorí majú nápad, ochotu a energiu vykonať niečo pre svoj región.
Komunitná nadácia Liptov ako jedinečný miestny finančný zdroj využíva získané prostriedky od jednotlivcov,
podnikateľov či samosprávy na podporu rôznorodých aktivít občanov v prospech zvyšovania kvality života v liptovskej komunite.
Komunitná nadácia Liptov reaguje na potreby miestnych darcov a komunity a dnes patrí medzi najrýchlejšie sa
rozvíjajúce formy strategického darcovstva vo svete.
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, ochranu práv detí a mládeže ako aj propagáciu miest, obcí a celého
liptovského regiónu. Posilňuje filantropiu a pozitívny vzťah Liptákov k miestu, kde žijú.

Vážení Liptáci,
dovoľte mi ako predsedovi Správnej rady Komunitnej nadácie Liptov prihovoriť sa k Vám niekoľkými
myšlienkami.
Začnem slovami Conrada Hiltona: “Charita je hlavnou cnosťou a najväčším putom, ktorým prichádza požehnanie
k ľudstvu. Je to moc, ktorá spája ľudí. Je to moc, ktorá ich inšpiruje k ušľachtilým snahám.”
A to je dôvod, prečo dnes píše Komunitná nadácia Liptov už 5 jubilejnú stránku svojej kroniky. Kroniky
spolupatričnosti i pomoci.
Komunitná nadácia Liptov napĺňa podstatu a zmysel slova benefícium. V priebehu 5 rokov nadácia dokázala,
že práve dobrosrdečnosť je tou typickou vlastnosťou, ktorú nosí každý Lipták vo svojom srdci, keď za spomínané
obdobie prostredníctvom 280 projektov pomohla rôznym organizáciám čiastkou viac ako 5 miliónov korún.
Ani 5 rokov v pôsobení komunitnej nadácie by teda nebolo ničím významným, keby neboli naplnené aktivitami podporujúcimi myšlienku darcovstva, aktivitami rozvíjajúcimi kultúrne hodnoty v prospech regiónu Liptova,
v prospech všetkých nás, ktorí v ňom žijeme. A uvedené čísla sú toho dobrým dôkazom.
Som preto rád, že naša nadácia tu nie je zbytočne, rovnako ako nie sú zbytočné jej aktivity.
Možno by niekoho mohlo mrzieť, že naša nadácia nepatrí k tým okázalým a populárnym. Mňa to však nemrzí.
Naopak. Som hrdý na to, že sme, síce len jednoduchými, ale o to ľudskejšími darcami. Veď človek je bohatý tým,
čo učinil pre druhých. Komunitná nadácia Liptov a jej aktivity, činnosť nás všetkých, svedčia o tom, že v tomto
ponímaní bohatí určite sme. Veď sme reálnymi nositeľmi darcovstva i dobročinnosti. Naše skutky majú konkrétnu
podobu, a to je to najdôležitejšie. Predsa najlepší prostriedok ako žiť každý deň dobre, je hneď po zobudení myslieť
na to, či môžeme aspoň jednému človeku urobiť radosť, či aspoň jednému človeku môžeme pomôcť. Sme síce len
kvapkou v mori alebo malou časťou v mozaike vzájomnej ľudskej pomoci, ale veľké veci sú zložené z maličkostí.
V tomto prípade to, myslím, platí dvojnásobne. Ak dokážeme uľahčiť bremeno čo i len jednému človeku, môžeme
si hrdo povedať, že nikto z nás tu nebol zbytočne.
Liptov je krásny región. Dôkazom, že Liptáci v ňom dokážu ťahať za jeden povraz, je i naša komunitná nadácia. Niekoľko jej stránok v kronike už je popísaných a ja pevne verím, že ďalšie sa budú bohato zapĺňať. Preto si
dovoľujem pri tejto príležitosti poďakovať Vám všetkým, milí Liptáci, za pomoc i podporu, ktorú nám venujete,
ktorú venujete Liptovu, ktorú si venujeme všetci vzájomne, ktorí v Liptove žijeme.
PaedDr. Ján Pavlík,
predseda Správnej rady KNL


Community Foundation Liptov was registered on April 25th 2003 as a succession organization of Liptov Development Fund, non-profit
organization, for those people, who have an idea, willingness and energy to do something for their region.
Community Foundation Liptov as a unique local financial source utilizes resources from individuals, entrepreneurs, or self-government to
support various activities of citizens in favour of improvement the Liptov community life quality.
Community Foundation Liptov reacts to the needs of local donors and community and nowadays it represents one of the fastest growing
forms of strategic donorship in the world.
Mission of the Foundation is to improve the quality of life in the region, namely by development of local donorship and by supporting
activities dedicated to development and protection of spiritual and cultural values, protection and creation of the environment, preserving
natural values, protection of children’s’ and youth rights as well as promotion of towns, communes and the whole Liptov region. It improves
philanthropy and positive attitude of Liptov citizens to the place they are living in.

Dear Liptov citizens,
Let me, as a Chairman of the Board of Administration of Community Foundation Liptov, to address you with several thoughts.
I will begin with words of Conrad Hilton – charity is a major virtue and strongest bond, by which a blessing comes to humanity. It is a power
that connects people. It is a power that inspires them to noble efforts.
And that is the reason, why Community Foundation Liptov now writes its 5th jubilee page of its chronicle – a chronicle of fellowship and
help.
Community Foundation Liptov represents the substance and meaning of a word beneficium. Within 5 years the Foundation has proved, that
it is kindliness which is a typical feature, which bears ever Liptov citizen in his or her heart, when during the aforementioned period it helped
various organizations by 280 projects with a sum of more than 5 million SKK.
Not even 5 years of community foundation activities would mean anything significant, if they were not filled with activities supporting the idea
of donorship, activities developing cultural values in favour of the Liptov region, in favour of all of us, living in this region. And the numbers
alleged herein are a sound proof of it.
Therefore I am glad, that our foundation is not here for nothing, just like it is not useless having its activities.
Someone may feel bad that our foundation does not belong to those pompous and popular. But I do not feel this way. Vice versa. I am proud
of the fact that we are just simple, but therethrough more humanistic donors. Because a human is wealthy by the things he or she has done
for others. Community Foundation Liptov and its activities, activities of us all, prove a fact, that in this regard we are wealthy. We are real
holders of donorship and charity. Our deeds have a
specific form and that is the most important thing.
Because the best means of how to live well every day,
is to think the first thing in the morning of whether
we can rejoice at least one person, whether we can
help at least one single person. We are just a drop in
the ocean, or a fragment of a puzzle of mutual human help. But the big things are composed of the
small ones. And in this case I think it is valid twice as
much. If we can ease the burden from the shoulders
of at least one person, we can proudly say, that none
of us was here for nothing.
Liptov is a beautiful region. And a proof of a fact that
Liptov citizens can pull the same direction is also
our community foundation. Couples of its pages in
the chronicle are already covered and I strongly believe that the remaining ones will be filled in amply.
Therefore let me use the opportunity to thank you
all Liptov citizens for the help and support that you
dedicate to Liptov, that we dedicate one to another,
all those living in Liptov.
PaedDr. Ján Pavlík,
Chairman of the BoA CFL


„Ak chceš poznať ľudí, pozri sa na ich prácu.“
Správna rada je najvyšší orgán nadácie. Rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejne prospešným
účelom nadácie a za podmienok ustanovených nadačným zákonom a nadačnou listinou.
PaedDr. Ján Pavlík , predseda SR
Mestský úrad Ružomberok
Ing. Michal Slašťan, člen SR
primátor mesta Ružomberok
Mgr. Branislav Tréger, člen SR
primátor mesta Liptovský Hrádok
h. Doc. Ing. Ján Blcháč, člen SR
primátor mesta Liptovský Mikuláš
Ing. Jozef Šišila, člen SR
predseda predstavenstva Quadriq a. s.
Liptovský Mikuláš

Ing. Ján Fencl, člen SR
generálny riaditeľ Pečivárne Lipt. Hrádok, s. r. o.
PhDr. Dalibor Mikuláš, člen SR
prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu,
Katolícka univerzita v Ružomberku
Milan Marič, člen SR
konateľ Intop, s. r. o. Liptovský Hrádok
Ivan Šenšel, člen SR
vedúci referátu kultúry MÚ Liptovský Hrádok

Pracovný tím je výkonným orgánom nadácie. Zabezpečujú plynulý chod organizácie a výkon rozhodnutí Správnej
rady. Komunikujú so širokou verejnosťou, sieťou dobrovoľníkov a darcov a realizujú programy nadácie v praxi.
Každý deň tvoria mosty medzi obdarovanými a darcami a riešia najpálčivejšie problémy liptovskej komunity.
Jana Jakubčiaková - správkyňa nadácie
Martina Ilavská - projektový a PR manažér
Denisa Janťáková - asistent a administratívny pracovník
Rozvojová komisia - je poradným orgánom nadácie, zostavený z významných podnikateľov v regióne. Úlohou
komisie je participácia na stratégii nadácie a finančnej stratégii. Odporúča kancelárii návrhy na trvaloudržateľný
rozvoj nadácie, ktoré výkonný tím následne aplikuje v praxi.
Vladimír Pilárik
Ing. Pavel Vrbičan
Ing. Tibor Tekeľ
Marketingová komisia je poradným orgánom, ktorý zodpovedá za marketingové plánovanie, prípravu a návrh
propagačných materiálov ako aj PR aktivity, ktorými sa nadácia prezentuje navonok. Členovia komisie sú odborníci
na marketing a PR s veľmi dobrou kreativitou.
PhDr. Zuzana Gážiková
Ing. Silvia Piláriková
Ing. Lucia Debnárová
Karolína Brosková


„If you want to know people, have a look at their work.“
Board of Administration is the highest body of the foundation. It decides upon foundation property
use, in compliance with public utility purpose of the foundation and under conditions appointed by
foundation law and charter of the foundations
PaedDr. Ján Pavlík , Chairman of the BoA
Municipal Office Ružomberok
Ing. Michal Slašťan, member of BoA
Mayor of town Ružomberok
Mgr. Branislav Tréger, member of BoA
Mayor of town Liptovský Hrádok
h. Doc. Ing. Ján Blcháč, member of BoA
Mayor of town Liptovský Mikuláš
Ing. Jozef Šišila, member of BoA
Chairman of BoD Quadriq a. s. Liptovský Mikuláš

Ing. Ján Fencl, member of BoA
CEO, Pečivárne Lipt. Hrádok, s. r. o.
PhDr. Dalibor Mikuláš, member of BoA
Vice principal for foreign relations and mobility,
Catholic University in Ružomberok
Milan Marič, member of BoA
Agent of Intop, s. r. o. Liptovský Hrádok
Ivan Šenšel, member of BoA
Director of the Culture Department of the
Municipiality Liptovský Hrádok

The working team is an executive body of the foundation. It provides a fluent operation of the organization and execution of decisions from Administration Board. It communicates with public, network of
volunteers, donors and it realizes foundation programmes in praxis. Each day the team creates bridges
between donees and donors and works on troubleshooting the most significant problems of the Liptov community.
Jana Jakubčiaková - Foundation manager
Martina Ilavská - Project and PR manager
Denisa Janťáková - Assistant and clerical personnel
Development Committee – is an advisory body of the foundation, built-up from significant entrepreneurs in the region. The task of the committee is participation on foundation strategy and financial
strategy. It recommends proposals to the back office for sustainable development of the foundation,
which is consequently applied in praxis by the team.
Vladimír Pilárik
Ing. Pavel Vrbičan
Ing. Tibor Tekeľ
Marketing Committee is an advisory body which is responsible for marketing planning, preparation
and proposal of promotion materials as well as PR activities, by which the foundation presents itself
externally. Committee members are specialists for marketing and PR with a very good creativity.
PhDr. Zuzana Gážiková
Ing. Silvia Piláriková
Ing. Lucia Debnárová
Karolína Brosková


Grantové programy KNL – zdroje, ktoré rozdeľujeme
Prostredníctvom realizovaných grantových kôl poskytuje nadácia ročne množstvo finančnej podpory mimovládnym organizáciám či neformálnym skupinám obyvateľov pre rôznorodé verejnoprospešné aktivity v liptovskom
regióne.
Jarné grantové kolo je financované zo zdrojov získaných z 2% asignácie dane. Väčšinou ide o otvorený program,
kde žiadateľ môže podať verejnoprospešný projekt rôzneho zamerania a získať až 20-tisíc Sk.
Mládežnícke grantové kolo, ktoré vyhlasujú mladí dobrovoľníci FilLip – Filantropi Liptova. Do grantového kola
môžu prihlásiť svoje nápady mladí ľudia vo veku od 15 – 26 rokov. Maximálna výška podpory na jeden projekt je
10-tisíc Sk.
Špeciálne grantové kolo v spolupráci s mestom Ružomberok je tematicky obmedzené na kultúrne a spoločenské
dianie v meste. O finančné zdroje sa môžu uchádzať len žiadatelia priamo z mesta Ružomberok a prímestských
častí. Výška grantu je 40-tisíc Sk.
Klub darcov je grantový program zameraný na deti a mládež. Ponúka možnosť získania finančných prostriedkov
na aktivity, ktoré skvalitnia život tých najmenších. O rozdelení finančných prostriedkov rozhodujú priamo členovia
liptovského Klubu darcov. Na realizáciu je možné získať sumu až do výšky 30-tisíc Sk.
Rýchle granty udeľuje nadácia priebežne podľa toho, koľko má vyčlenených ročne peňažných prostriedkov. Sú to
malé granty do výšky 5-tisíc Sk, prostredníctvom ktorých žiadatelia dokážu veľmi rýchlo reflektovať na vzniknutú
potrebu.
Suma udelených grantov:		
Iné nefinančné vklady:		
Iné finančné vklady:			
Vyčíslenie dobrovoľníckej práce:		
Počet podporených projektov:		
Počet zapojených ľudí:		
Celková hodnota:			

1.306.580,- Sk
94.550,- Sk
793.165,50,- Sk
921.700,- Sk
88
1811
3.115. 995,50,- Sk

1 koruna darovaná KNL v roku 2007 bola realizáciou projektov zhodnotená na 2,4 Sk.


Grant programmes of CFL – sources we distribute
By realized grant rounds the foundation offers annually a quantity of financial support to NGOs or
informal groups of citizens for various public utility activities in the Liptov region.
Spring Grant Round is financed from sources acquired from 2% assignment of tax. It is predominantly
an open programme, where applicant may submit a public utility project of various scopes and acquire up to 20 thousand SKK.
Youth Grant Round, announced by the young volunteers FilLip – Philanthropists of Liptov. Young
people aged 15 – 26 may submit their ideas. Maximum amount of the support is 10 thousand SKK.
Special Grant Round in Cooperation with Town Ružomberok is thematically limited to cultural and
social happening in the town. Financial sources may only be requested by applicants directly from
town Ružomberok and its suburban parts. Grant amount is 40 thousand SKK.
Club of Donors is a grant program focused on children and youth. It offers the possibility of acquiring financial resources for activities, which improve life of the youngest ones. Distribution of financial
resources is directly in the hands of Liptov Club of Donors members. For realization, a sum of up to 30
thousand SKK is acquirable.
Fast Grants are granted by the foundation from time to time according to the amount of reserved
financial resources. These are small grants up to the amount of 5 thousand SKK, by means of which
applicants may very quickly reflect to need, that arose.
Sum of grants granted:		
Other non-financial deposits:		
Other financial deposits:		
Enumeration of volunteer work:		
Number of supported projects:		
Number of people participating:		
Total value:			

1.306.580, - SKK
94.550, - SKK
793.165, 50, - SKK
921.700, - SKK
88
1811
3.115. 995, 50, - SKK

1 koruna donated to KNL was in 2007 valorised by projects realization into 2,4 SKK.


Kam smerujú zdroje Komunitnej nadácie Liptov ?
Grantová komisia - je poradným orgánom nadácie, ktorého úlohou je efektívne prerozdeľovanie finančných prostriedkov medzi verejne prospešné projekty v regióne Liptov. Členovia komisie sú odborníci v kultúrnej, sociálnej,
environmentálnej či mládežníckej problematike a sú zároveň zástupcami všetkých troch liptovských miest.
PaedDr. Ján Pavlík
Ivan Šenšel
Ing. Jakub Frackowiak
Ing. Soňa Slosiarová
Ingrid Ďurinová
Zdenko Blažek
Mgr. Ľubomíra Gejdošová
Mgr. Jana Halušková
Mesto Liptovský Hrádok a okolité obce:

Liptovský
Hrádok
rok 2007

Liptovský
Mikuláš
rok 2007

Ružomberok
rok 2007

počet
projektov
v meste
12

počet
projektov
v meste
17
počet
projektov
v meste
32

poskytnuté zdroje
v meste

počet projektov
v okolitých obciach

poskytnuté zdroje
v obci

116.781,- Sk

9

127.159,- Sk

poskytnuté zdroje
v meste

počet projektov
v okolitých obciach

poskytnuté zdroje
v obci

172.640,- Sk

9

120.500,- Sk

poskytnuté zdroje
v meste

počet projektov
v okolitých obciach

poskytnuté zdroje
v obci

577.500,- Sk

9

192.000,- Sk


Where are heading resources of Community Foundation Liptov?
Grant committee – is an advisory body of the foundation, purpose of which is the effective redistribution of financial resources among the public utility projects in the region of Liptov. Members of the
committee are experts in the cultural, social, environmental, or youth area and, at the same time, they
represent all three Liptov towns.
PaedDr. Ján Pavlík
Ivan Šenšel
Ing. Jakub Frackowiak
Ing. Soňa Slosiarová
Ingrid Ďurinová
Zdenko Blažek
Mgr. Ľubomíra Gejdošová
Mgr. Jana Halušková
Town Liptovský Hrádok and surrounding villages:
Liptovský
Hrádok

Number of projects
in town

Provided
resources in the town

Number of project
in surrounding villages

Provided resources
in the village

year 2007

12

116.781,- SKK

9

127.159,- SKK

Liptovský
Mikuláš

Number of projects
in town

Provided
resources in the town

Number of project
in surrounding villages

Provided resources
in the village

year 2007

17

172.640,- SKK

9

120.500,- SKK

Ružomberok

Number of projects
in town

Provided
resources in the town

Number of project
in surrounding villages

Provided resources
in the village

year 2007

32

577.500,- Sk

9

192.000,- Sk

10
V roku 2007 Komunitná nadácia Liptov
podporila 88 projektov vo výške
1.306.580,- Sk
a 17 základných škôl sumou 926.303,- Sk
Projekty podporené z Klubu darcov:
Názov projektu: Viacúčelová miestnosť v ZŠ s MŠ Hradná
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Hradná, Liptovský Hrádok
Suma: 17.340,- Sk

Názov projektu: Elán cup – basketbalový turnaj
Žiadateľ: Štulajterová Monika, Ružomberok
Suma: 10.000,- Sk

Názov projektu: Čisté brehy Liptovskej Mary
Žiadateľ: Mikulášová Simona, Liptovský Mikuláš
Suma: 4.500,- Sk

Názov projektu: Kulinárske majstrovstvá Liptova
Žiadateľ: MERSI – modern education o.z., Liptovský Mikuláš
Suma: 14.000,- Sk

Názov projektu: S loptami k progresu
Žiadateľ: Gajdošová Petra, Liptovský Mikuláš
Suma: 5.000,- Sk

Názov projektu: Tvorivý ateliér Kaburaba
Žiadateľ: Spoločnosť Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
Suma: 10.000,- Sk

Názov projektu: Multimediálna brána – otvorená
Žiadateľ: Eliáš Ján, Liptovský Mikuláš
Suma: 8.000,- Sk

Názov projektu: Tancom proti drogám
Žiadateľ: Maslo Lukáš, Ružomberok
Suma: 20.000,- Sk

Názov projektu: Pracovné listy k stálym zbierkam Galérie
P. M. Bohúňa
Žiadateľ: Štefániková Alexandra, Martin
Suma: 6.500,- Sk

Názov projektu: Čo páli, to uhasíme			
Žiadateľ: Občianske združenie FLORIÁN, Likavka		
Suma: 29.000,- Sk
				
Názov projektu: Dúhový most XI.
Žiadateľ: Priatelia slaných detí, Liptovský Mikuláš
Suma: 29.000,- Sk
			
Názov projektu: Detské šachové kráľovstvo
Žiadateľ: Liptovská šachová škola pri Liptovskom šachovom
zväze, Liptovský Mikuláš
Suma: 17.340,- Sk
				
Názov projektu: 100. ročnica divadla v Smrečanoch
Žiadateľ: Mašurová Vlasta, Smrečany		
Suma: 29.000,- Sk
				
Projects supported from Spring Grant Round
(from 2% of tax):

Youth Grant Round FilLip:

Názov projektu: Nedeľa deťom
Žiadateľ: Základná škola Kvačany		
Suma: 9.500,- Sk

Názov projektu: Športové hry
Žiadateľ: ZŠI pre žiakov s chybami reči, Jamník
Suma: 7.500,- Sk

Názov projektu: Klíma nás spája
Žiadateľ: Občianske združenie TATRY, Liptovský Mikuláš
Suma: 10.000,- Sk			

Názov projektu: „Cvičím – teda som!„
Žiadateľ: Javoš Lukáš, Liptovský Mikuláš			
Suma: 7.000,- Sk

Názov projektu: Cyklus koncertov vážnej hudby v Liptove
Žiadateľ: Občianske združenie „Art štúdio“,
Liptovský Hrádok		
Suma: 15.000,- Sk				
Názov projektu: Expozícia baníctva a hutníctva v Liptove
Žiadateľ: Flodr Peter, Liptovský Mikuláš		
Suma: 15.000,- Sk
Názov projektu: Beh na Studničnú		
Žiadateľ: Občianske združenie Zvonica, Komjatná
Suma: 10.000,- Sk
				
Názov projektu: Ornitológia pre liptovské deti
Žiadateľ: Stredná lesnícka škola, Liptovský Hrádok
Suma: 5.000,- Sk
				
Názov projektu: Likavské hradné dni
Žiadateľ: Halamová Martina, Likavka
Suma: 10.000,- Sk				
Názov projektu: Poznaj a chráň		
Žiadateľ: Základná škola Demänovská cesta,
Liptovský Mikuláš
Suma: 10.000,- Sk
Názov projektu: Zdravé deti – zdravá škola
- zdravá budúcnosť
Žiadateľ: Holaňová Alica, Ľubeľa
Suma: 5.000,- Sk
Názov projektu: Propagácia a výstavba
neprofesionálnych umelcov
Žiadateľ: Spolok rezbárov, Kráľová Lehota
Suma: 13.200,- Sk

Názov projektu: 5 minút záchrany
Žiadateľ: Miestna spolok SČK, Liptovský Hrádok
Suma: 12.196,- Sk

Granted Fast Grants 2007:

Názov projektu: Hravá škôlka
Žiadateľ: Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok		
Suma: 5.000,- Sk

Názov projektu: Príprava scény II. ročníka benefičného
večera KNL				
Žiadateľ: Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok
Suma: 5.000,- Sk				

Názov projektu: Tento kúsok Zeme je náš
Žiadateľ: Rodičovské združenie pri MŠ v Kráľovej Lehote		
Suma: 10.000,- Sk

Názov projektu: Pomáhajme si navzájom
Žiadateľ: Lukáčová Alena, Liptovský Hrádok
Suma: 5.659,- Sk

Názov projektu: Dielne pre deti v LVS
Žiadateľ: Vaňuga Michal, Ružomberok
Suma: 16.000,- Sk

Názov projektu: Úloha verejného sektora
v oblasti cestovného ruchu			
Žiadateľ: Kubíková Zuzana, Liptovský Mikuláš
Suma: 5.000,- Sk
Názov projektu: Erik Macko, detský tábor Záhorie
Žiadateľ: Obec Závažná Poruba
Suma: 2.500,- Sk
Názov projektu: Karneval – zábava, pohyb
Žiadateľ: Základná škola Hubová
Suma: 2.000,- Sk

Názov projektu: Láska v lone prírody
Žiadateľ: Baláž Pavol, Lednica
Suma: 8.000,- Sk

Názov projektu: Úloha verejného sektora
v oblasti cestovného ruchu
Žiadateľ: Kubíková Zuzana, Liptovský Mikuláš
Suma: 5.000,- Sk

Názov projektu: Oživenie hudby FS Tatrín
Žiadateľ: Kapitáňová Anna, Liptovská Kokava
Suma: 5.200,- Sk

Special Grant Round with Town of Ružomberok:

Názov projektu: Brány k pohybu
Žiadateľ: Hudák Ján, Pribylina
Suma: 8.000,- Sk
Názov projektu: Lego
Žiadateľ: Žihlavníková Daniela, Hubová
Suma: 7.000,- Sk
Názov projektu: Grafický ateliér
Žiadateľ: Moravčíková Lucia, Smrečany			
Suma: 6.300,- Sk
Názov projektu: Hradné slávnosti hradu Likavka 2007
Žiadateľ: Halamová Martina, Likavka
Suma: 7.000,- Sk
Názov projektu: zRnko – detský divadelný festival
Žiadateľ: Debnárik Matúš, Ružomberok			
Suma: 5.000,- Sk
Názov projektu: Streetball Challenge 2007
– turnaj v streetballe
Žiadateľ: Beťko Ľudovít, Ružomberok			
Suma: 5.000,- Sk
Názov projektu: Stromy, ktoré rastú s nami
Žiadateľ: Mlynarčíková Miroslava, Smrečany
Suma: 10.000,- Sk

Názov projektu: Majstrovstvá Slovenska vo vodnom
motorizme na VD Liptovská Mara
Žiadateľ: Ing. Roháčik Peter, Ružomberok
Suma: 20.000,- Sk
				
Názov projektu: Skrášlenie exteriéru školy
Žiadateľ: Základná škola Dončová, Ružomberok
Suma: 25.000,- Sk
Názov projektu: Streetball Challenge 2007
– turnaj v streetballe
Žiadateľ: Beťko Ľudovít, Ružomberok
Suma: 22.000,- Sk
Názov projektu: Pohyb je pravdivejší ako slová
Žiadateľ: Harkabusová Elena, Martin			
Suma: 13.500,- Sk
Názov projektu: Tretí vek – tancujúce seniorky
Žiadateľ: Mgr. Gáliková Jolana, Ružomberok
Suma: 19.600,- Sk
Názov projektu: Kultúrne leto – Vlkolínec			
Žiadateľ: Občianske združenie Vlkolínec, Ružomberok
Suma: 40.000,- Sk
Názov projektu: II. Detský fotocamp
Žiadateľ: Zväz slovenských fotografov, Ružomberok
Suma: 20.000,- Sk
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Názov projektu: Svetový deň zdravotne postihnutých
Žiadateľ: SZTP OC Liptovský Mikuláš
Suma: 20.000,- Sk

Názov projektu: Trhovisko MVO
Žiadateľ: SČK, Územný spolok Liptov, Liptovský Mikuláš
Suma: 10.000,- Sk

Názov projektu: Rekonštrukcia vchodových dverí
Žiadateľ: Základná škola Svätý Kríž
Suma: 6.000,- Sk

Názov projektu: Podpora interkultúrneho učenia počas
projektu Mládež v akcii
Žiadateľ: Scheerová Katarína, Ružomberok
Suma: 12.480,- Sk

Názov projektu: Trhovisko MVO
Žiadateľ: Materské centrum Vševedko, Ružomberok
Suma: 10.000,- Sk

Názov projektu: Didaktické pomôcky
Žiadateľ: Základná škola Švošov
Suma: 17.000,- Sk

Názov projektu: Trhovisko MVO
Žiadateľ: Liptovská šachová škola, Liptovský Mikuláš
Suma: 10.000,- Sk

Cumulative financial resources of basic schools 2007:

Názov projektu: Ružomberok - mesto s prosociálnym imidžom
Žiadateľ: Solicitudo n. o., Ružomberok
Suma: 30.000,- Sk
Názov projektu: Skrášlenie školského dvora lavičkami
Žiadateľ: Šimrák Albert, Ružomberok
Suma: 19.000,- Sk
Názov projektu: II. Liptovské zborové dni
Žiadateľ: Pedag. fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok
Suma: 12.920,- Sk

Názov projektu: Trhovisko MVO
Žiadateľ: Priatelia slaných detí, Liptovský Mikuláš
Suma: 10.000,- Sk
Názov projektu: Trhovisko MVO
Žiadateľ: Občianske združenie Život a zdravie, Bratislava
Suma: 10.000,- Sk

Názov projektu: NF - Základná škola Čs. Brigády
Žiadateľ: Základná škola Čs. Brigády, Liptovský Mikuláš
Suma: 68,977,- Sk
Názov projektu: NF – Základná škola Bystrická
Žiadateľ: Základná škola Bystrická, Ružomberok
Suma: 5.000,- Sk
Názov projektu: NF – Základná škola Dončová
Žiadateľ: Základná škola Dončová, Ružomberok
Suma: 100.109,- Sk

Názov projektu: Obnova bábkového divadla v Hrboltovej
Žiadateľ: Občianske združenie Hrbotská ratolesť, Ružomberok
Suma: 40.000,- Sk

Názov projektu: Trhovisko MVO
Žiadateľ: Národný TRUST n. o., Liptovský Hrádok
Suma: 10.000,- Sk

Názov projektu: Exibícia 07
Žiadateľ: Kožár Richard, Ružomberok
Suma: 24.000,- Sk

Názov projektu: Trhovisko MVO
Žiadateľ: Občianske združenie TATRY, Liptovský Mikuláš
Suma: 10.000,- Sk

Názov projektu: Tufang´ s 21 Internacional folk dance festival
Žiadateľ: Folklórny súbor Liptov, Ružomberok
Suma: 100.000,- Sk

Názov projektu: Trhovisko MVO
Žiadateľ: Nadácia Integra, Ružomberok
Suma: 10.000,- Sk

Názov projektu: Skauti deťom
Žiadateľ: Slovenský skauting 9. zbor L. Krónera,
Ružomberok
Suma: 31.500,- Sk

Support of Basic schools 2007:

Názov projektu: NF – Základná škola Hubová
Žiadateľ: Základná škola Hubová
Suma: 96.949,- Sk

Názov projektu: Nákup počítača
Žiadateľ: Základná škola Čsl. brigády, Liptovský Mikuláš
Suma: 6.000,- Sk

Názov projektu: NF – Základná škola Hybe
Žiadateľ: Základná škola Hybe
Suma: 13.520,- Sk

Grants from Foundation Fund of WEGA LH:
Názov projektu: Výstavba detského ihriska v DeD
Žiadateľ: Bohmerová Beáta, Malužiná
Suma: 7.000,- Sk

Názov projektu: Úprava areálu školy
Žiadateľ: Základná škola Dončová, Ružomberok
Suma: 9.000,- Sk + 3.000,- Sk (odmena)

Názov projektu: Výstavba detského ihriska v DeD
Žiadateľ: Bohmerová Beáta, Malužiná 			
Suma: 38.800,- Sk

Názov projektu: Oprava fasády a logo školy + oprava
vnútorných priestorov
Žiadateľ: Základná škola Dúbrava
Suma: 36.000,- Sk

Názov projektu: Nákup kníh do oddelenia knižnice
MsKS Lipt. Hrádok
Žiadateľ: Mestské kultúrne stredisko, Liptovský Hrádok
Suma: 13.045,- Sk

Názov projektu: Modernizácia vyučovacieho procesu
Žiadateľ: Základná škola s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok
Suma: 6.000,- Sk

Other granted grants:

Názov projektu: Nákup školských lavíc a stoličiek
Žiadateľ: Základná škola Hubová
Suma: 62.000,- Sk

Názov projektu: Výtvarná súťaž „ Obrazový scenár „
Žiadateľ: SZUŠ Štiavnická, Ružomberok			
Suma: 5.000,- Sk
				
Názov projektu: Výtvarná súťaž „ Obrazový scenár „
Žiadateľ: Súkromná ZUŠ Jánoš, Ružomberok
Suma: 2.000,- Sk
Názov projektu: Výtvarná súťaž „ Obrazový scenár „
Žiadateľ: ZUŠ Nám. A. Hlinku, Ružomberok
Suma: 2.000,- Sk
Názov projektu: Streetball Challenge Ružomberok 2007
Žiadateľ: Beťko Ľudovít, Ružomberok			
Suma: 10.000,- Sk

Názov projektu: Nákup školských pomôcok
(notebook, ozvučenie )
Žiadateľ: Základná škola Liptovský Ján
Suma: 22.000,- Sk
Názov projektu: Športovo – kultúrne aktivity pre žiakov
Žiadateľ: Základná škola Kvačany
Suma: 18.000,- Sk
Názov projektu: Výmena podlahovej PVC do dvoch tried
Žiadateľ: Základná škola J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok
Suma: 5.000,- Sk + 3.000,- Sk (odmena)

Názov projektu: Trhovisko MVO
Žiadateľ: Komunitná nadácia Liptov, Liptovský Hrádok
Suma: 10.000,- Sk

Názov projektu: Nákup školských pomôcok
( doplnkové učebnice na vyučovanie anglického jazyka )
Žiadateľ: Základná škola Liptovská Štiavnica
Suma: 42.000,- Sk

Názov projektu: Trhovisko MVO
Žiadateľ: Spoločnosť Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
Suma: 10.000,- Sk

Názov projektu: Propagačný kalendár školy
Žiadateľ: Základná škola Okoličné, Liptovský Mikuláš
Suma: 2.000,- Sk

Názov projektu: NF – Základná škola Dúbrava
Žiadateľ: Základná škola Dúbrava
Suma: 83.500,- Sk
Názov projektu: NF – Základná škola Hradná
Žiadateľ: Základná škola Hradná, Liptovský Hrádok
Suma: 90.000,- Sk

Názov projektu: NF – Základná škola Janka Kráľa
Žiadateľ: Základná škola Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš
Suma: 3.916,- Sk
Názov projektu: NF – Základná škola Liptovský Ján
Žiadateľ: Základná škola Liptovský Ján
Suma: 67.000,- Sk
Názov projektu: NF – Základná škola Lúčky
Žiadateľ: Základná škola Lúčky
Suma: 26.495,- Sk
Názov projektu: NF – Základná škola Kvačany
Žiadateľ: Základná škola Kvačany
Suma: 143.350,- Sk
Názov projektu: NF – Základná škola J. D. Matejovie
Žiadateľ: Základná škola J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok
Suma: 81.804,- Sk
Názov projektu: NF – Základná škola Okoličné
Žiadateľ: Základná škola Okoličné, Liptovský Mikuláš
Suma: 21.183,- Sk
Názov projektu: NF – Základná škola Liptovská Štiavnica
Žiadateľ: Základná škola Liptovská Štiavnica
Suma: 61.500,- Sk
Názov projektu: NF – Základná škola Svätý Kríž
Žiadateľ: Základná škola Svätý Kríž
Suma: 30.000,- Sk
Názov projektu: NF – Základná škola Švošov
Žiadateľ: Základná škola Švošov
Suma: 32.000,- Sk
Názov projektu: NF – Základná škola Važec
Žiadateľ: Základná škola Važec
Suma: 1.000,- Sk-
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In 2007 Community Foundation Liptov have
supported 88 projects in the amount of
1.306.580, - SKK
and 17 basic schools by a sum of 926.303,- SKK
Projects supported from Club of Donors:
Name of the project: Viacúčelová miestnosť v ZŠ s MŠ
Hradná
Applicant: Základná škola s materskou školou Hradná,
Liptovský Hrádok
Sum: 17.340,- Sk
Name of the project: Čo páli, to uhasíme			
Applicant: Občianske združenie FLORIÁN, Likavka		
Sum: 29.000,- Sk
				
Name of the project: Dúhový most XI.
Applicant: Priatelia slaných detí, Liptovský Mikuláš
Sum: 29.000,- Sk
			
Name of the project: Detské šachové kráľovstvo
Applicant: Liptovská šachová škola pri Liptovskom
šachovom zväze, Liptovský Mikuláš
Sum: 17.340,- Sk
				
Name of the project: 100. ročnica divadla v Smrečanoch
Applicant: Mašurová Vlasta, Smrečany		
Sum: 29.000,- Sk
				
Projekty podporené z jarného grantového kola
(z 2% dane):
Name of the project: Nedeľa deťom
Applicant: Základná škola Kvačany		
Sum: 9.500,- Sk
Name of the project: Klíma nás spája
Applicant: Občianske združenie TATRY, Liptovský Mikuláš
Sum: 10.000,- Sk			
Name of the project: Cyklus koncertov vážnej hudby v
Liptove
Applicant: Občianske združenie „Art štúdio“,
Liptovský Hrádok		
Sum: 15.000,- Sk				
Name of the project: Expozícia baníctva a hutníctva v
Liptove
Applicant: Flodr Peter, Liptovský Mikuláš		
Sum: 15.000,- Sk
Name of the project: Beh na Studničnú		
Applicant: Občianske združenie Zvonica, Komjatná
Sum: 10.000,- Sk
				
Name of the project: Ornitológia pre liptovské deti
Applicant: Stredná lesnícka škola, Liptovský Hrádok
Sum: 5.000,- Sk
				
Name of the project: Likavské hradné dni
Applicant: Halamová Martina, Likavka
Sum: 10.000,- Sk				
Name of the project: Poznaj a chráň		
Applicant: Základná škola Demänovská cesta,
Liptovský Mikuláš
Sum: 10.000,- Sk
Name of the project: Zdravé deti – zdravá škola
- zdravá budúcnosť
Applicant: Holaňová Alica, Ľubeľa
Sum: 5.000,- Sk
Name of the project: Propagácia a výstavba
neprofesionálnych umelcov
Applicant: Spolok rezbárov, Kráľová Lehota
Sum: 13.200,- Sk
Name of the project: Elán cup – basketbalový turnaj
Applicant: Štulajterová Monika, Ružomberok
Sum: 10.000,- Sk

Name of the project: Kulinárske majstrovstvá Liptova
Applicant: MERSI – modern education o.z., Liptovský
Mikuláš
Sum: 14.000,- Sk

Name of the project: Multimediálna brána – otvorená
Applicant: Eliáš Ján, Liptovský Mikuláš
Sum: 8.000,- Sk

Name of the project: Tvorivý ateliér Kaburaba
Applicant: Spoločnosť Kolomana Sokola, Liptovský
Mikuláš
Sum: 10.000,- Sk

Name of the project: Pracovné listy k stálym zbierkam
Galérie P. M. Bohúňa
Applicant: Štefániková Alexandra, Martin
Sum: 6.500,- Sk

Name of the project: Tancom proti drogám
Applicant: Maslo Lukáš, Ružomberok
Sum: 20.000,- Sk

Udelené rýchle granty 2007:

Name of the project: 5 minút záchrany
Applicant: Miestna spolok SČK, Liptovský Hrádok
Sum: 12.196,- Sk
Name of the project: Hravá škôlka
Applicant: Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok		
Sum: 5.000,- Sk
Name of the project: Tento kúsok Zeme je náš
Applicant: Rodičovské združenie pri MŠ v Kráľovej Lehote
Sum: 10.000,- Sk
Name of the project: Dielne pre deti v LVS
Applicant: Vaňuga Michal, Ružomberok
Sum: 16.000,- Sk
Mládežnícke grantové kolo FilLip:
Name of the project: Športové hry
Applicant: ZŠI pre žiakov s chybami reči, Jamník
Sum: 7.500,- Sk

Name of the project: Príprava scény II. ročníka
benefičného
večera KNL				
Applicant: Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok
Sum: 5.000,- Sk				
Name of the project: Pomáhajme si navzájom
Applicant: Lukáčová Alena, Liptovský Hrádok
Sum: 5.659,- Sk
Name of the project: Úloha verejného sektora
v oblasti cestovného ruchu			
Applicant: Kubíková Zuzana, Liptovský Mikuláš
Sum: 5.000,- Sk
Name of the project: Erik Macko, detský tábor Záhorie
Applicant: Obec Závažná Poruba
Sum: 2.500,- Sk

Name of the project: „Cvičím – teda som!„
Applicant: Javoš Lukáš, Liptovský Mikuláš			
Sum: 7.000,- Sk

Name of the project: Karneval – zábava, pohyb
Applicant: Základná škola Hubová
Sum: 2.000,- Sk

Name of the project: Láska v lone prírody
Applicant: Baláž Pavol, Lednica
Sum: 8.000,- Sk

Name of the project: Úloha verejného sektora
v oblasti cestovného ruchu
Applicant: Kubíková Zuzana, Liptovský Mikuláš
Sum: 5.000,- Sk

Name of the project: Oživenie hudby FS Tatrín
Applicant: Kapitáňová Anna, Liptovská Kokava
Sum: 5.200,- Sk
Name of the project: Brány k pohybu
Applicant: Hudák Ján, Pribylina
Sum: 8.000,- Sk
Name of the project: Lego
Applicant: Žihlavníková Daniela, Hubová
Sum: 7.000,- Sk
Name of the project: Grafický ateliér
Applicant: Moravčíková Lucia, Smrečany			
Sum: 6.300,- Sk
Name of the project: Hradné slávnosti hradu Likavka 2007
Applicant: Halamová Martina, Likavka
Sum: 7.000,- Sk
Name of the project: zRnko – detský divadelný festival
Applicant: Debnárik Matúš, Ružomberok			
Sum: 5.000,- Sk
Name of the project: Streetball Challenge 2007
– turnaj v streetballe
Applicant: Beťko Ľudovít, Ružomberok			
Sum: 5.000,- Sk
Name of the project: Stromy, ktoré rastú s nami
Applicant: Mlynarčíková Miroslava, Smrečany
Sum: 10.000,- Sk
Name of the project: Čisté brehy Liptovskej Mary
Applicant: Mikulášová Simona, Liptovský Mikuláš
Sum: 4.500,- Sk
Name of the project: S loptami k progresu
Applicant: Gajdošová Petra, Liptovský Mikuláš
Sum: 5.000,- Sk

Špeciálne grantové kolo s Mestom Ružomberok:
Name of the project: Majstrovstvá Slovenska vo vodnom
motorizme na VD Liptovská Mara
Applicant: Ing. Roháčik Peter, Ružomberok
Sum: 20.000,- Sk
				
Name of the project: Skrášlenie exteriéru školy
Applicant: Základná škola Dončová, Ružomberok
Sum: 25.000,- Sk
Name of the project: Streetball Challenge 2007
– turnaj v streetballe
Applicant: Beťko Ľudovít, Ružomberok
Sum: 22.000,- Sk
Name of the project: Pohyb je pravdivejší ako slová
Applicant: Harkabusová Elena, Martin			
Sum: 13.500,- Sk
Name of the project: Tretí vek – tancujúce seniorky
Applicant: Mgr. Gáliková Jolana, Ružomberok
Sum: 19.600,- Sk
Name of the project: Kultúrne leto – Vlkolínec		
Applicant: Občianske združenie Vlkolínec,
Ružomberok
Sum: 40.000,- Sk
Name of the project: II. Detský fotocamp
Applicant: Zväz slovenských fotografov, Ružomberok
Sum: 20.000,- Sk
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Name of the project: Svetový deň zdravotne postihnutých
Applicant: SZTP OC Liptovský Mikuláš
Sum: 20.000,- Sk

Name of the project: Trhovisko MVO
Applicant: SČK, Územný spolok Liptov, Liptovský Mikuláš
Sum: 10.000,- Sk

Name of the project: Rekonštrukcia vchodových dverí
Applicant: Základná škola Svätý Kríž
Sum: 6.000,- Sk

Name of the project: Podpora interkultúrneho učenia počas
projektu Mládež v akcii
Applicant: Scheerová Katarína, Ružomberok
Sum: 12.480,- Sk

Name of the project: Trhovisko MVO
Applicant: Materské centrum Vševedko, Ružomberok
Sum: 10.000,- Sk

Name of the project: Didaktické pomôcky
Applicant: Základná škola Švošov
Sum: 17.000,- Sk

Name of the project: Ružomberok - mesto s prosociálnym
imidžom
Applicant: Solicitudo n. o., Ružomberok
Sum: 30.000,- Sk

Name of the project: Trhovisko MVO
Applicant: Liptovská šachová škola, Liptovský Mikuláš
Sum: 10.000,- Sk

Nakumulované finančné zdroje základných škôl 2007:

Name of the project: Skrášlenie školského dvora lavičkami
Applicant: Šimrák Albert, Ružomberok
Sum: 19.000,- Sk
Name of the project: II. Liptovské zborové dni
Applicant: Pedag. fakulta Katolíckej univerzity,
Ružomberok
Sum: 12.920,- Sk
Name of the project: Obnova bábkového divadla
v Hrboltovej
Applicant: Občianske združenie Hrbotská ratolesť,
Ružomberok
Sum: 40.000,- Sk
Name of the project: Exibícia 07
Applicant: Kožár Richard, Ružomberok
Sum: 24.000,- Sk
Name of the project: Tufang´ s 21 Internacional folk dance
festival
Applicant: Folklórny súbor Liptov, Ružomberok
Sum: 100.000,- Sk
Name of the project: Skauti deťom
Applicant: Slovenský skauting 9. zbor L. Krónera,
Ružomberok
Sum: 31.500,- Sk
Granty z nadačného fondu WEGA LH:
Name of the project: Výstavba detského ihriska v DeD
Applicant: Bohmerová Beáta, Malužiná
Sum: 7.000,- Sk
Name of the project: Výstavba detského ihriska v DeD
Applicant: Bohmerová Beáta, Malužiná 			
Sum: 38.800,- Sk
Name of the project: Nákup kníh do oddelenia knižnice
MsKS Lipt. Hrádok
Applicant: Mestské kultúrne stredisko, Liptovský Hrádok
Sum: 13.045,- Sk
Ostatné udelené granty:
Name of the project: Výtvarná súťaž „ Obrazový scenár „
Applicant: SZUŠ Štiavnická, Ružomberok			
Sum: 5.000,- Sk
				
Name of the project: Výtvarná súťaž „ Obrazový scenár „
Applicant: Súkromná ZUŠ Jánoš, Ružomberok
Sum: 2.000,- Sk
Name of the project: Výtvarná súťaž „ Obrazový scenár „
Applicant: ZUŠ Nám. A. Hlinku, Ružomberok
Sum: 2.000,- Sk
Name of the project: Streetball Challenge Ružomberok
2007
Applicant: Beťko Ľudovít, Ružomberok			
Sum: 10.000,- Sk
Name of the project: Trhovisko MVO
Applicant: Komunitná nadácia Liptov, Liptovský Hrádok
Sum: 10.000,- Sk
Name of the project: Trhovisko MVO
Applicant: Spoločnosť Kolomana Sokola, Liptovský
Mikuláš
Sum: 10.000,- Sk

Name of the project: Trhovisko MVO
Applicant: Priatelia slaných detí, Liptovský Mikuláš
Sum: 10.000,- Sk
Name of the project: Trhovisko MVO
Applicant: Občianske združenie Život a zdravie, Bratislava
Sum: 10.000,- Sk
Name of the project: Trhovisko MVO
Applicant: Národný TRUST n. o., Liptovský Hrádok
Sum: 10.000,- Sk
Name of the project: Trhovisko MVO
Applicant: Občianske združenie TATRY, Liptovský Mikuláš
Sum: 10.000,- Sk
Name of the project: Trhovisko MVO
Applicant: Nadácia Integra, Ružomberok
Sum: 10.000,- Sk

Name of the project: NF - Základná škola Čs. Brigády
Applicant: Základná škola Čs. Brigády, Liptovský Mikuláš
Sum: 68,977,- Sk
Name of the project: NF – Základná škola Bystrická
Applicant: Základná škola Bystrická, Ružomberok
Sum: 5.000,- Sk
Name of the project: NF – Základná škola Dončová
Applicant: Základná škola Dončová, Ružomberok
Sum: 100.109,- Sk
Name of the project: NF – Základná škola Dúbrava
Applicant: Základná škola Dúbrava
Sum: 83.500,- Sk
Name of the project: NF – Základná škola Hradná
Applicant: Základná škola Hradná, Liptovský Hrádok
Sum: 90.000,- Sk

Podpora Základných škôl 2007:

Name of the project: NF – Základná škola Hubová
Applicant: Základná škola Hubová
Sum: 96.949,- Sk

Name of the project: Nákup počítača
Applicant: Základná škola Čsl. brigády, Liptovský Mikuláš
Sum: 6.000,- Sk

Name of the project: NF – Základná škola Hybe
Applicant: Základná škola Hybe
Sum: 13.520,- Sk

Name of the project: Úprava areálu školy
Applicant: Základná škola Dončová, Ružomberok
Sum: 9.000,- Sk + 3.000,- Sk (odmena)

Name of the project: NF – Základná škola Janka Kráľa
Applicant: Základná škola Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš
Sum: 3.916,- Sk

Name of the project: Oprava fasády a logo školy + oprava
vnútorných priestorov
Applicant: Základná škola Dúbrava
Sum: 36.000,- Sk

Name of the project: NF – Základná škola Liptovský Ján
Applicant: Základná škola Liptovský Ján
Sum: 67.000,- Sk

Name of the project: Modernizácia vyučovacieho procesu
Applicant: Základná škola s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok
Sum: 6.000,- Sk
Name of the project: Nákup školských lavíc a stoličiek
Applicant: Základná škola Hubová
Sum: 62.000,- Sk
Name of the project: Nákup školských pomôcok
(notebook, ozvučenie )
Applicant: Základná škola Liptovský Ján
Sum: 22.000,- Sk
Name of the project: Športovo – kultúrne aktivity pre
žiakov
Applicant: Základná škola Kvačany
Sum: 18.000,- Sk
Name of the project: Výmena podlahovej PVC do dvoch
tried
Applicant: Základná škola J. D. Matejovie, Liptovský
Hrádok
Sum: 5.000,- Sk + 3.000,- Sk (odmena)
Name of the project: Nákup školských pomôcok
( doplnkové učebnice na vyučovanie anglického jazyka )
Applicant: Základná škola Liptovská Štiavnica
Sum: 42.000,- Sk
Name of the project: Propagačný kalendár školy
Applicant: Základná škola Okoličné, Liptovský Mikuláš
Sum: 2.000,- Sk

Name of the project: NF – Základná škola Lúčky
Applicant: Základná škola Lúčky
Sum: 26.495,- Sk
Name of the project: NF – Základná škola Kvačany
Applicant: Základná škola Kvačany
Sum: 143.350,- Sk
Name of the project: NF – Základná škola J. D. Matejovie
Applicant: Základná škola J. D. Matejovie, Liptovský
Hrádok
Sum: 81.804,- Sk
Name of the project: NF – Základná škola Okoličné
Applicant: Základná škola Okoličné, Liptovský Mikuláš
Sum: 21.183,- Sk
Name of the project: NF – Základná škola Liptovská
Štiavnica
Applicant: Základná škola Liptovská Štiavnica
Sum: 61.500,- Sk
Name of the project: NF – Základná škola Svätý Kríž
Applicant: Základná škola Svätý Kríž
Sum: 30.000,- Sk
Name of the project: NF – Základná škola Švošov
Applicant: Základná škola Švošov
Sum: 32.000,- Sk
Name of the project: NF – Základná škola Važec
Applicant: Základná škola Važec
Sum: 1.000,- Sk-
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Vlastné projekty Komunitnej nadácie Liptov v roku 2007
Klub darcov
Je program, v ktorom sa prejavuje iniciatíva zbližujúca ľudí ochotných dlhodobo pomáhať regiónu a participovať
na posilňovaní statusu filantropie na Slovensku. Členovia Klubu darcov sú stotožnení s heslom „Prijímať je ľudské,
darovať je božské“. Pre rok 2007 bola celková nakumulovaná výška klubových prostriedkov 135.200 Sk, ktoré boli
použité na vynikajúce projekty s témou deti a mládež v regióne.
2% kampaň
Pod sloganom „Viem, komu darujem svoje 2%“ získala KNL v roku 2007 v dvojpercentnej kampani sumu
450.899,-Sk. Všetky získané prostriedky boli rozdelené na podporu rôznych verejne prospešných projektov, ktoré
pomohli skvalitniť a skrášliť náš región.

ROK 2003

ROK 2004

ROK 2005

ROK 2006

ROK 2007

75.680,- Sk

312.817,-Sk

366.819,- Sk

463.823,-Sk

450.899,-Sk

Mladí Filantropi Liptova
Dobrovoľnícku skupinu mladých ľudí, ktorí sa rozhodli pokračovať v programe podľa írskeho vzoru Youthbank,
spája spoločná myšlienka – „pomáhať iným“. Mladým ľuďom vo veku od 15 do 26 rokov dávajú príležitosť získať
malé peniaz na skvelé nápady. Aj naplnením „malých“ cieľov prispievajú k rozvoju a napredovaniu nášho regiónu.
Veľtrh MVO – IDEAXCHANGE
Podujatie IDEAXCHANGE – trhovisko neziskových organizácii v liptovskom regióne malo skutočne pozitívne ohlasy.
Desiatka vynikajúcich organizácii dostala možnosť pred širokou verejnosťou ukázať, čo všetko verejnoprospešné
v regióne realizujú a spoločnými silami pripravili vynikajúce popoludnie plné zábavy, hier, súťaží a vedomostných
kvízov. Koncepcia prezentácie aktivít zapojených mimovládnych organizácii odrážala poslanie, pre ktoré boli MVO
založené. Pre návštevníkov pripravil MVO množstvo prezentačných materiálov, ktoré pomáhali vykresľovať obraz
ich práce.
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Community Foundation Liptov own projects in 2007
Club of Donors
Is a programme, where manifests the initiative which is converging people willing to help the region on
a long-term basis and to participate on strengthening the status of philanthropy in Slovakia. Members of
the Club of Donors are identified by a catchphrase „Receiving is human, giving is divine“. For 2007, the
total accumulated amount of club resources was 135.200 SKK, which were utilized for excellent projects
with a topic children and youth in the region.
2% campaign
Under catchphrase „I know whom I will give my 2%“CFL acquired in 2007 in its two percent campaign
a sum of 450.899,-SKK. All acquired resources were distributed to support various public utility projects,
which helped improving the quality and beauty of our region.

YEAR 2003

YEAR 2004

YEAR 2005

YEAR 2006

YEAR 2007

75.680,- Sk

312.817,-Sk

366.819,- Sk

463.823,-Sk

450.899,-Sk

Young Philanthropists of Liptov
Volunteer group of young people, who have decided to continue in the programme according to Irish
example Youthbank, is connected by common idea – „to help others“. They give young people aged 15 to
26 an opportunity to acquire small money for great ideas. Even by fulfilling „small“targets they contribute
to the development and forward-heading of our region.
Fair of NGOs – IDEAXCHANGE
Event IDEAXCHANGE – market-place of non-governmental organizations in Liptov region had truly positive feedback. Ten excellent organizations got the opportunity to show the public, which activities they
perform for public utility in the region, and jointly they have prepared an outstanding afternoon full of
joy, games, competitions and knowledge quizzes. The concept of activities presentation of the NGOs
engaged expressed the mission of NGOs. NGOs have prepared plenty of presentation materials which
helped to picture the frame of their work.
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Poďme spolu, podporíme našu školu
Pod týmto názvom KNL spolu s hlavným partnerom Citibank (Slovakia), a. s. realizovala v rokoch
2006/2008 v Liptove projekt, ktorý si vyslúžil názov rozvojový a inšpirujúci.
V prvom ročníku si 20 zapojených základných škôl, ktoré spolu navštevovalo 5210 žiakov, vďaka štedrým
sponzorom, rodičom a priateľom školy spoločne nakumulovali sumu 926.303,- Sk.
Druhý ročník bol hodnotený rovnako úspešný. 15 miestnych ZŠ 3860 žiakov vytvorilo unikátny výsledok
vyzbieraných 802.792,- Sk.
Počas dvoch ročníkov projektu boli vďaka hlavnému partnerovi vyplatené odmeny vo výške 483-tisíc Sk.
Darcovská DMS
Každý držiteľ mobilného telefónu mohol v posledných troch mesiacoch roku 2007 podporiť KNL formou
30-korunovej darcovskej SMS. Vyzbierané peňažné prostriedky vo výške 3.957,13 Sk putovali na skvalitnenie a skrášlenie prostredia detí v Dome sociálnych služieb pre deti a dospelých v Ružomberku.
Osudy Liptákov
V predvianočnom období sme sa zamerali na riešenie sociálnych osudov v rámci regiónu. Vďaka štedrým
darcom sa nám podarilo:
finančne vypomôcť rodine pani Emílie z Bieleho Potoka, ktorá spolu s rodinou dlhé roky žije v pivničných
priestoroch rodinného domu,
vyzbierať 160-tisíc Sk na nákup špeciálne upraveného vozíka pre 13-ročnú Mišku Tkáčovú z Malého
Borového, dievčatko s veľmi vážnym stupňom postihnutia,
s odborom sociálnych vecí pri Mestskom úrade v Liptovskom Hrádku sme vytipovali 5 sociálne slabších
rodín v meste Lipt. Hrádok a vďaka anonymnému darcovi sme každej rodine poskytli pred Vianocami
2-tisíc Sk,
v neposlednom rade sme pomohli spracovať projekt a získať tak 50-tisíc Sk pre rodinu v obci Podtúreň,
kde mladej matke vybuchol plynový kotol a potrebovali financie na opravu domu a vybudovanie
krbu.
Ďalšie projekty, ktoré nadácia realizovala:
- Benefičný koncert nadácie
- Výtvarná súťaž pre umelecké školy
- Daruj knižku pod vianočný stromček
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Let’s go together, we will support our school
Under this name, CFL, along with its main partner Citibank (Slovakia) a. s., realizes in 2006/2008 in Liptov
a project, which earned a byname developing and inspiring.
During the first year, 20 engaged schools attended together by 5210 students, has jointly accumulated a
sum of 926.303,- SKK, thanks to generous sponsors, parents and friends of the school.
Second year was evaluated as equally successful. 15 local basic schools attended by 3860 students have
created a unique result in collecting 802.792, - SKK.
During the first two years of the project, thanks to the main partner, awards in a sum of 483 thousand
SKK were paid.
Donors SMS
Each owner of a mobile phone could have in the last three months of 2007 supported CFL in a form of
30 SKK donor SMS. Collected financial resources in an amount of 3.957,13 SKK went to improvement
and enhancement of the environment for children in House of Social Services for children and adult in
Ružomberok.
Destinies of Liptov Citizens
In the pre-Christmas period we have focused on solving the social destinies within the region. Thanks to
generous donors we have managed to:
Financially help the family of Emília from Biely Potok, who has been living with her family for many
years in cellar of a family house,
Collect 160 thousand SKK for purchasing specially adjusted cart for a 13-year old Miška Tkáčová
from Malé Borové, a girl with a very serious degree of disability,
With the department of social affairs by Municipality office in Liptovský Hrádok we have selected 5
socially weaker families in town Lipt. Hrádok and thanks to anonymous donor we have given to each
family 2 thousand SKK before Christmas,
Last but not least we have helped to process a project and thus acquire 50 thousand SKK for the family
in village Podtúreň, where a young mother suffered by gas boiler explosion and they needed finances
for house reconstruction and fire-place construction.
Other projects realized by the foundation:
- Benefit concert of the foundation
- Art competition for art schools
- Donate a book under the Christmas tree
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„Zodpovednosť prináša úspech. Úspech prináša zodpovednosť.“
Komunitná nadácia pôsobí vo svojej komunite ako:
Staviteľ mostov: VYTVÁRAŤ súdržnejšiu a aktívnejšiu komunitu prostredníctvom iniciovania a podpory dialógu
medzi komunitami.
Iskra na oheň: BYŤ ISKROU, čo začne pozitívne zmeny v komunite.
Budovateľ majetku: ZÍSKAVAŤ, zhromažďovať a využívať krátkodobý aj dlhodobý majetok a zdroje na prinášanie
úžitku pre komunitu a s vyjadrením uznania pre darcu.
Sociálny podnikateľ: ROZVÍJAŤ, podporovať a realizovať inovatívne myšlienky s využitím rôznych (či všetkých)
zdrojov v komunite.
Mudrc v komunite: STAŤ SA najlepším zdrojom vedomostí o tom, čo komunita má a čo potrebuje a presláviť sa
tým.
Učiteľ filantropie: UČIŤ KOMUNITU – neziskové organizácie, darcov a zákonodarcov o spoločenských, emocionálnych, psychologických a finančných zadosťučineniach, technikách a možných nástrahách filantropických
aktivít.
Hybný prvok: BYŤ PRVÝM, filantropickým hybným prvkom v iniciovaní akcie na riešenie problému v krízou postihnutej komunite.
Bezpečný prístav: BYŤ známym pokojným prístavom pre bezpečné spravovanie, stabilný rast a zodpovedné
využívanie majetku komunity.
Okrúhly stôl: SPÁJAŤ ľudí, inštitúcie a lídrov pri riešení pálčivých potrieb – byť dôveryhodným miestom na spojenie budúcich partnerov.
Zdroj: Viac ako peniaze. Autor a/alebo prekladateľ: Mgr. Katarína Minárová.
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
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„Responsibility brings success. Success brings responsibility.“
Community foundation operates in its community as:
Bridges builder: TO CREATE a coherent and more active community by initializing support and dialogue
among communities.
Sparkle to the fire: TO BE A SPARKLE which will begin positive changes in the community.
Property creator: TO ACQUIRE, collect and utilize short-term and long-term property and resources for
bringing profit to the community and with showing appreciation for the donor.
Social entrepreneur: TO DEVELOP, support and realize innovative ideas with utilizing various (or all)
resources in the community.
Wiseman in the community: TO BECOME, the best source of wisdom about the needs and possessions of the community and to become
famous for it.
Philanthropy teacher: TO TEACH COMMUNITY – non-profit organizations, donors and legislation creators on social, emotional, psychological and financial satisfactions, techniques and possible traps of philanthropic activities.
Motor: TO BE THE FIRST, philanthropic motor in initializing action for problem solving in the community hit by a crisis.
Safe port: TO BE a famous safe port for safe management, stable growth and responsible utilization of community property.
Round table: TO CONNECT people, institutions and leaders by solving burning needs – to be a trustworthy place for connecting future
partners.
Source: More than money. Author and/or translator: Mgr. Katarína Minárová.
FORM OF SUPPORT
Financial donations (one-off as well as monthly deductions)
Non-financial donations
Movable and immovable property
Testament
Creation of independent foundation fund
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V rámci KNL si môže darca otvoriť nadačný fond podľa vlastných daracovských priorít, ktoré korešpondujú s jeho cieľmi a záujmom.
FOND RODINY MARIČOVCOV
Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu
medzi KNL a Monikou Maričovou-Sisákovou z USA.
Účel: podpora aktivít a prostredia v oblasti vzdelávania detí a mladých ľudí
Pravidelnými prispievateľmi sú členovia rodiny Maričovcov.
Stav k 31.12.2007 bol 43.926,- Sk
Variabilný symbol: 900 003
NADAČNÝ FOND VZDELÁVANIE MLÁDEŽE
Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a V. Körnerovou a I. Ďurinovou.
Účel: podpora alternatívnych foriem vzdelávania, získavanie zručností
pre uplatnenie sa na trhu práce alebo na podporu nadaných detí
v regióne Liptov.
Stav k 31.12.2007 bol 13.200,- Sk
Variabilný symbol: 900 004
FOND OBEC LIPTOVSKÝ JÁN
Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a obcou Liptovský Ján.
Účel: podpora verejne prospešných aktivít a rozvoja cestovného
ruchu v obci Liptovský Ján.
Najväčším prispievateľom sú Pečivárne Liptovský Hrádok s. r. o.
Stav k 31.12.2007 bol 185.362,40 Sk
Variabilný symbol: 900 005
FOND OBCE HUTY
Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a obcou Huty.
Účel: podpora verejne prospešných aktivít a verejne prospešného
zveľadenia obce Huty.
Stav k 31.12.2007 bol 1.000,- Sk
Variabilný symbol: 900 006
FOND WEGA LH
Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a firmou WEGA LH s. r. o.
Účel: na zabezpečenie činnosti v oblasti kultúry pre spádovú oblasť
horného Liptova. Ide o nadačný fond založený podnikateľským subjektom. Zakladateľ v priebehu existencie fondu vkladá zdroje, ktoré
sú využívané na nákup kníh do knižnice.
Stav k 31.12.2007 bol 11.992,- Sk. Do fondu pravidelne pribúdajú
peňažné prostriedky, ale zároveň sa z neho aj čerpajú.
Variabilný symbol: 900 007

FOND ZŠ SV. MATÚŠA ŠVOŠOV
Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného
fondu medzi KNL a ZŠ vo Švošove.
Účel: podpora aktivít a prostredia detí základnej školy.
Stav k 31.12.2007 bol 6.636,- Sk
Variabilný symbol: 900 008
FOND PRE HENDIKEPOVANÉ DETI
Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného
fondu medzi KNL a manželmi Böhmerovcami.
Účel: podpora aktivít a prostredia detí duševne postihnutých, telesne
postihnutých i sociálne znevýhodnených detí z regiónu.
V priebehu roka 2007 sa čerpali zdroje vo výške 51.300,- Sk na výstavbu detského ihriska v Detskom domove v Kráľovej Lehote.
Stav k 31.12.2007 bol 3.075,- Sk
Variabilný symbol: 900 009
FOND OBCE PÁRNICA
Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného
fondu medzi KNL a oravskou obcou Párnica.
Účel: podpora verejnoprospešných aktivít v obci, predovšetkým: podporu kultúrno-spoločenských podujatí v obci, obnovu tradícii v obci
(folklór, remeslá,...), vybudovanie klubovne pre mladých v obci, vybudovanie klubovne pre dôchodcov v obci, vybudovanie materského
centra, podporu prostredia detí a mladých ľudí, podporu športových
podujatí.
Stav k 31.12.2007 bol 36.303,- Sk
Variabilný symbol: 900 010
FOND ZŠI PRE ŽIAKOV S CHYBAMI REČI
Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného
fondu medzi KNL a Základnou internátnou školou v Jamníku.
Účel: podpora aktivít a prostredia detí základnej školy.
Stav k 31.12.2007 bol 19.465,- Sk
Variabilný symbol: 900 222
FOND MOSTOM LÁSKY K LUJZE
Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného
fondu medzi KNL a manželmi Širicovými.
Účel: nakumulovanie prostriedkov na operáciu malej Lujzky.
Stav k 31.12.2007 bol 82.953,37 Sk
Variabilný symbol: 900 333
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Within CFL, the donor may open a foundation fund according to own donation priorities, which correspond with its targets and interests.
FUND MARIČOVÁ FAMILY
The fund was established by concluding the Contract on foundation fund
creation between CFL and Monika Maričová-Sisáková from the USA.
Purpose: supporting activities and environment in the area of educating children and youth.
Regular donors are the members of Maričová family.
State on 31.12.2007 was 43.926, - SKK
Variable symbol: 900 003
FOUNDATION FUND EDUCATION OF YOUTH
The fund was established by concluding the Contract on foundation
fund creation between CFL and V. Körnerová and I. Ďurinová.
Purpose: support of alternative forms of education, acquiring skills
for application at labour market, or for the support of talented children in the region of Liptov.
State on 31.12.2007 was 13.200, - SKK
Variable symbol: 900 004
FUND OF VILLAGE LIPTOVSKÝ JÁN
The fund was established by concluding the Contract on foundation
fund creation between CFL and Village Liptovský Ján.
Purpose: support of public utility activities and tourism development
in village Liptovský Ján.
The biggest contributor is Pečivárne Liptovský Hrádok s. r. o.
State on 31.12.2007 was 185.362,40 SKK
Variable symbol: 900 005
FUND OF VILLAGE HUTY
The fund was established by concluding the Contract on foundation
fund creation between CFL and Village Huty.
Purpose: support of public utility activities and public utility development of Village Huty.
State on 31.12.2007 was 1.000,- SKK
Variable symbol: 900 006
FUND OF WEGA LH
The fund was established by concluding the Contract on foundation
fund creation between CFL and company WEGA LH s. r. o.
Purpose: for provision of activity in the area of culture for the tributary
area of high Liptov. It is a foundation fund established by the enterprise subject. The founder, during the existence of the fund deposits
resources, which are utilized for purchasing books into the library.
State on 31.12.2007 was 11.992, - SKK. Financial resources regularly enter the fund, but at the same time they are being withdrawn from it
Variable symbol: 900 007

FUND OF BASIC SCHOOL OF ST. MATÚŠ ŠVOŠOV
The fund was established by concluding the Contract on foundation
fund creation between CFL and basic school in Švošov.
Purpose: support of activities and environment of children in the Basic school.
State on 31.12.2007 was 6.636,- SKK
Variable symbol: 900 008
FUND FOR HANDICAPPED CHILDREN
The fund was established by concluding the Contract on foundation
fund creation between CFL and spouses Böhmer.
Purpose: support of activities and environment of children mentally
or physically disabled as well as socially disadvantaged children from
the region.
During 2007 resources in an amount of 51.300,- SKK were withdrawn
for construction of children’s playground in Foster Home Kráľova Lehota.
State on 31.12.2007 was 3.075, - SKK
Variable symbol: 900 009
FUND OF VILLAGE PÁRNICA
The fund was established by concluding the Contract on foundation
fund creation between CFL and Orava Village Párnica.
Purpose: support of public utility activities in the village, most of all:
support of cultural and social events in the village, revival of village
traditions (folklore, crafts, ...), building a clubroom for youth about
the village, building a club room for pensioners in the village, building a mothers centre, support of the environment for children and
youth, support of sport activities.
State on 31.12.2007 was 36.303, - SKK
Variable symbol: 900 010
FUND OF BASIC BOARDING SCHOOL FOR STUDENTS WITH
SPEAKING DEFECTS
The fund was established by concluding the Contract on foundation
fund creation between CFL and Basic boarding school in Jamník.
Purpose: support of activities and environment of children in the Basic school.
State on 31.12.2007 was 19.465,- SKK
Variable symbol: 900 222
FUND BRIDGE OF LOVE TO LUJZA
The fund was established by concluding the Contract on foundation
fund creation between CFL and spouses Širic.
Purpose: accumulation of resources for surgery of small Lujzka.
State on 31.12.2007 was 82.953,37 SKK
Variable symbol: 900 333
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Čo o nás povedali tí, čo veria našej práci
Ing. Jozef Dušan Hric
Vytúžené porevolučné obdobie nám prinieslo, okrem množstva darov v oblasti slobody, demokracie, hlbšieho
poznania európskeho myslenia, žiaľ aj príliš veľa individualizmu, keď človek sa často orientuje len na seba samého,
nemyslí na potreby druhých.
Práve preto je snaha rozpracovať myšlienky, nápady pre vytvorenie systému na financovanie verejnoprospešných
aktivít, rozvoja darcovstva a filantropie nesmierne dôležitá a vzácna. A tak už myšlienka zrodu pred asi 10 rokmi vo
vtedajšom A-projekte, cez Fond rozvoja Liptova až po dnešnú Komunitnú nadáciu Liptov si vyžaduje obdiv aj úctu
pre tých, ktorí dokázali v našom regióne Liptov tento skvelý nápad nielen zrealizovať, ale aj rozvinúť. Dnes máme
v regióne cez Komunitnú nadáciu Liptov dobročinnú inštitúciu, na ktorú môžeme byť hrdí, ktorá napĺňa myšlienku
zvyšovania kvality života v regióne a vytvára zdroje pre rozvoj občianskych aktivít v ňom. Napĺňa myšlienku, že
viera v dobro mi dáva pocit šťastia a pocit šťastia nevznikne z peňazí, ktoré dostaneme, ale ktoré dáme.
Karolína Brosková
S Komunitnou nadáciou Liptov spolupracujem už štyri roky, čo bez jedného roku predstavuje takmer jej celé
obdobie fungovania. Niekto by sem napísal, že tak, ako rastiem ja, rastie aj nadácia, ale v tomto prípade je to
opačne. Ako rastie nadácia, rastiem aj ja. Činnosť nadácie z roka na rok naberá na profesionalite, rôznorodosti
a ešte väčšieho presvedčenia, že si región túto prácu zaslúži. O tento progres sa starajú najmä dievčatá, pre ktoré
je práca v nadácii každodenným chlebom, ale aj množstvo menej viditeľných ľudí ako sú darcovia, dobrovoľníci
a rôzne osobnosti obchodného aj verejného sveta, ktoré len tak nezištne trávia svoj čas nad aktivitami nadácie.
A prečo? Pretože nadáciu vnímajú ako ten správny prostriedok, ktorým sa dá do regiónu priniesť niečo pozitívne.
A táto skutočnosť je to, čo na nadácií obdivujem. Obdivujem, že jej zamestnanci, pracovníci, dobrovoľníci a všetci
tí „neviditeľní“ dokážu niesť a rozširovať vieru a presvedčenie pre dobrú vec každým rokom s ešte väčším entuziazmom a chuťou.
Branislav Cehlárik
Projekt Poďme spolu, podporíme našu školu podporila spoločnosť Citi, ktorú na Slovensku zastupuje Citibank
(Slovakia) a. s. z jednoduchého dôvodu. Sme presvedčení, že súčasťou našej činnosti je aj zodpovednosť k prostrediu, v ktorom podnikáme. Našu zodpovednosť sme v tomto prípade premietli do formy projektu, ktorým prispievame k budovaniu pozitívnych vzťahov v komunitách združených okolo základných škôl. Je dôležité nadväzovať
práve vzťahy medzi deťmi, dospelými, školami či rodičmi. O tom bol práve projekt Poďme spolu, podporíme našu
školu a my sa tešíme, že sme ho dokázali v Liptove úspešne implementovať.
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What have those, who believe in our work, said about us
Ing. Jozef Dušan Hric
Desired post-revolution period have brought us, apart from many gifts in the area of freedom, democracy, deeper insight of European thinking, also unfortunately far too much of individualism, when a man often orientates just to himself, not thinking about the needs of others.
Therefore is the effort to elaborate thoughts, system creation ideas for financing public utility activities, development of donorship and philanthropy very important and rare. For that reason, the thought of birth approximately 10 years ago in a form of at that time A-projekt, via
Fund of Liptov Development up to current Community Foundation Liptov asks for admiration and respect for those, who managed not only
to realize this great idea in our region of Liptov, but also to develop it. Via Community Foundation Liptov we have today a charity institution
that we can be proud of, and which represents the idea of improving life quality in the region and creates resources for development of civic
activities in it. It fulfils the idea that faith in good gives me the feeling of happiness and the feeling of happiness will not be created from the
money we get, but the money we give.
Karolína Brosková
I have been cooperating with Community Foundation Liptov for four years already, which represents without a year almost its overall period of
functioning. Someone would write here that the way I develop, the foundation develops too, but in this case it is vice versa. As the foundation
develops, I am developing too. Activity of the foundation gets more and more professional from year to year, as well as heterogeneity and even
bigger belief, that the region earns this work. It is mostly the girls who care about this progress, for them the work in the foundation is a daily
bread, but also it is an amount of less visible people like the donors, volunteers and various personalities of business and public world, who
spend their time altruistic over the activities of the foundation. And why? Because they perceive the foundation as the right means, by which
something positive may be brought to the region. And this is the thing I admire about the foundation. I admire that its employees, workers,
volunteers and all those „invisible ones “ can bear and develop the faith and belief for good thing each year with even bigger enthusiasm and
commitment.
Branislav Cehlárik
Project Let’s go together, we will support our school was supported by company Citi, represented in Slovakia by Citibank (Slovakia) a. s. from a
simple reason. We are convinced that an integral part of our activity is also the responsibility to the environment, in which we carry business.
We have transformed our responsibility in this case into the form of a project, by which we contribute to creation of positive relations in communities associated with basic schools. It is important to knot relations between children, adults, schools and parents. This is what project Let’s
go together, we will support our school is about and we are happy that we managed to successfully implement this project in Liptov.
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Sponzori a darcovia KNL
/Sponsors and donors of CFL
Právnické osoby:
/ Corporate entities:
CBA VEREX a. s., Liptovský Mikuláš
ESOX, spol. s. r. o., Liptovský Hrádok
Klub dôchodcov pri meste Ružomberok
KZLM – TILIA, spol. s. r. o., Liptovský Mikuláš
Quadriq a. s., Liptovský Mikuláš
Quiltex, a. s., Liptovský Mikuláš
Pečivárne Lipt. Hrádok, s. r. o.
Stavoindustria a. s., Liptovský Mikuláš
Swedwood o. z. Jasná, Závažná Poruba
Tesla Liptovský Hrádok, a. s.
WEGA LH, s. r. o., Liptovský Hrádok
Samospráva:
/ Personal entities:
Mesto Liptovský Hrádok
Mesto Ružomberok
Obec Smrečany
Fyzické osoby:
/ Personal entities
Bača Jerguš
Bašáry Jozef
Beňo Roman
Blcháč Ján
Brdár Marián
Brosková Dana
Čáni Gejza
Červeňanský Pavol
Černák
Daniel Jozef Van Cleven
Devečková Martina

Devečková Miroslava
Dropová Mária
Dzúriková Eva
Fencl Ján
Glutová Jana
Guráň Dezider
Halušková Katarína
Hamzová Milada
Haraga Rastislav
Hatiar Edmund
Hladký Rastislav
Hric Jozef Dušan
Hrušková Martina
Cholvad Michal
Chomo I.
Chytil Bretislav
Ilavská Martina
Ilavský Milan
Jakubčiak Róbert
Jakubčiaková Jana
Kiňo Ivan
Kiňová Ľuboslava
Klinovský Marián
Kováčiková Lucia
Kováčiková Soňa
Krč Vladimír, Ing.
Kristeková Iveta
Lengyel Zoltán
Lošonský Emil
Makúchová Zuzana
Marič Milan ml.
Marič Milan st.
Maričová Ľubica
Moravčík Slavomír
Moravčíková Libuša
Martinerová Mária

Melár Marek
Mikuláš Dalibor
Mráz Ivan
Multáňová Ivica
Niňaj Ladislav
Nemčík Jozef
Ogden Peggy
Pavlík Ján
Pekárová Zuzana
Petranová Eva
Pikalová Iveta
Pilárik Vladimír
Poliaková DagmaRA
Popovič Vasil
Repášová Ľuboslava
Rúčka Jaroslav
Rúčka Vladimír
Rusinová Edita
Rysová Mirka
Sidora Ľubomír
Slafkovský Alexander
Spišiak
Šenšel Ivan
Šiarnik Pavel
Šiarnik Michal
Šiarnik Vladimír
Šišila Jozef
Tekeľ Tibor
Textorisová Zuzana
Tomčík Rastislav
Trepáč Miroslav
Uhrina Róbert
Vlček Vladimír
Voštiarová Zuzana
Vyrosteková Vlasta
Vyšná Libuša
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Vrbičan Pavel
Zaťko Marián
Zvarík Tomáš
Kolektív pedagógov Dievčenskej odbornej školy v LM
Kolektív pedagógov Obchodnej akadémie v LM
Základné školy
/ Basic schools
Základná škola Bystická cesta, Ružomberok
Základná škola Čsl. brigády, Liptovský Mikuláš
Základná škola Dončová, Liptovský Mikuláš
Základná škola Dúbrava
Základná škola Hradná, Liptovský Hrádok
Základná škola Hubová
Základná škola Hybe
Základná škola Kvačany
Základná škola Liptovská Štiavnica
Základná škola Okoličné, Liptovský Mikuláš
Základná škola J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok
Základná škola sv. Matúša, Švošov
Základná škola Svätý Kríž
Anonymní darcovia
/ Anonymous donors
Darcovia, ktorí venovali KNL 2% z dane z príjmu
Darcovia, ktorí kúpou knihy splnili detský sen
Nadačné zdroje:
/ Foundation resources:
Citigroup (Slovakia) a. s., Bratislava
Konto Orange, n. f., Bratislava
Nadácia Ekopolis Bratislava
Nadácia otvorenej spoločnosti OSF – NOS Bratislava
Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom, Bratislava
Nadácia SPP Bratislava
Plameň pomoci n. f., Žilina

Regionálna rozvojová agentúra, Ružomberok
Slovenská sporiteľňa a. s., Bratislava
Nefinančná podpora:
/ Non-financial support:
Asociácia komunitných nadácii Slovenska
Art collegium Nicollaus - orchester Liptovský Mikuláš
ČSOB, a. s. Liptovský Mikuláš
DeMoTech, s. r. o., Liptovský Hrádok
Hewlett – packart Slovensko
Intop, s. r. o., Liptovský Hrádok
Mestské kultúrne stredisko Liptovský Hrádok
OZ Tanečný súbor Jessy Vavríšovo
Rastislav Biarinec, Ružomberok
REPRO servis, Liptovský Mikuláš
TERATINA – Silvia Piláriková, Liptovský Mikuláš
Združená hotelová a obchodná škola Liptovský Mikuláš
Pri vianočnom programe Daruj knihu nefinančne pomohli:
/ Helping non-financially by Christmas programme Donate a book:
Book shop – kníhkupectvo, OD Prior Liptovský Mikuláš
Gábor, spol. s. r. o., Liptovský Mikuláš
Mesto Ružomberok 		
Tranoscius, a. s., Liptovský Hrádok
Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš
Mediálni partneri:
/ Media partners:
Hrádocké spravodajstvo
Mikulášske spravodajstvo
Slovenská tlačová agentúra a. s.
Spoločník, Ružomberok
TV Liptov
Týždenník MY Liptovské noviny
Zoom-m, Bratislava
Žilinský regionálny mesačník, Žilina
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Správa nezávislého audítora pre správnu radu
Komunitnej nadácie Liptov
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Komunitnej nadácie Liptov, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2007, výkaz ziskov a
strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich
poznámok.
Zodpovednosť vedenia nadácie za účtovnú závierku
Vedenie nadácie je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002
Z.z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie
vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.
Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými
audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené
postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej jednotke, ab ymohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností , nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit
ďalej obsahuje zhotnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených
manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš názor.
Názor
Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Komunitnej nadácie Liptov k 31. decembru 2007 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.
Bez vplyvu na náš názor, upozorňujeme na skutočnosť, že nadácia vykázala za sledované obdobie stratu vo výške 498 tis. Sk. Vlastné zdroje
krytia stálych a obežných aktív sú z toho dôvodu záporné aj vplyvom strát z minulých období.
Granty získané v r. 2007 z rôznych zdrojov neboli v plnej výške vyčerpané, časť z nich / vo výške 715 tis. Sk / prechádza ako nevyčerpaný zdroj
do r. 2008. Finančne však nevyčerpané granty nie sú kryté v plnej výške.
Banská Bystrica, 23. apríla 2008
AVA audit, spol. s r. o.
Kapitulská 8
974 01 Banská Bystrica
Obchodný register OS Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č. 5800/S
Licencia SKAu č. 249

Ing. Zlatica Vaníková
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 71
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Náklady roku 2007 / Expenses 2007

Suma

Index *

Spotreba materiálu

237 tis.

6,17
0,33

Cestovné

13 tis.

Náklady na reprezentáciu

38 tis.

0,99

Ostatné služby

858 tis.

22,34

Zákonné sociálne poistenie

68 tis.

1,77

Mzdové náklady

262 tis.

6,88

Ostatné pokuty a penále

1 tis.

0,02

Dary

8 tis.

0,20

Iné ostatné náklady

1 tis.

0,02

Tvorba zákonných rezerv

87 tis.

2,26

Náklady na precenenie cenných pap.

11 tis.

0,28

Poskytnuté príspevky iným úč. jed.

1.849 tis.

48,15

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

407. tis.

10,59

Náklady celkom

3.840 tis Sk

100,00%

Výnosy roku 2007 / Profit 2007

Suma

Index *

Tržby z predaja služieb

80 tis.

2,43

Prijaté dary

19 tis.

0,57
0,39

Iné ostatné výnosy

13 tis.

Zúčtovanie zákonných rezerv

88 tis.

2,67

Prijaté príspevky od iných organizácií

2 379 tis.

72,31

Prijaté príspevky od fyzických osôb

243 tis.

7,38

Príspevky z podielu zaplatenej dane

468 tis.

14,25

Výnosy celkom

3.290 tis Sk

100,00%

Globálne vyhodnotenie získaných zdrojov

Suma

Index *

Podnikateľské subjekty

449.000,- Sk

13,6

Samospráva

668.331,- Sk

20,3

Individuálni darcovia

265.225,- Sk

8,3

Dve percentá

450.899,- Sk

13,7

Vlastná činnosť

76.000,- Sk

2,3
18,2

Základné školy

598.181,- Sk

Grantové zdroje

776.368,- Sk

23,6

Globálne vyhodnotenie celkom

3.284.004,-Sk

100,00%

Komunitná nadácia Liptov
SNP 172, 033 01 Liptovský Hrádok
tel./fax.: +421 44 5221 298
mobil: +421 903 012 877
e-mail: jana.jakubciakova@knl.sk,
martina.ilavska@knl.sk,
(cmyk pre laserovu tlac)
denisa.jantakova@knl.sk,
www.knl.sk

Community Foundation Liptov
SNP 172, 033 01 Liptovský Hrádok
tel./fax.: +421 44 5221 298
mobile: +421 903 012 877
e-mail: jana.jakubciakova@knl.sk,
martina.ilavska@knl.sk,
denisa.jantakova@knl.sk,
www.knl.sk

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 407018763/7500

Bank connection: ČSOB, a.s., branch office Liptovský Mikuláš
Account number: 407018763/7500

Bankové spojenie pre Klub darcov: SLSP, a.s., pobočka Liptovský
Hrádok
Číslo účtu: 0332513160/0900

Bank connection for Club of Donors: SLSP, a.s., branch office
Liptovský Hrádok
Account number: 0332513160/0900

Spoločnosť je zapísaná na Ministerstve vnútra SR do registra
nadácii pod číslom203/Na-2002/707
IČO: 37 902 245
DIČ: 2021301997
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