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,
denisa.jantakova@knl.sk,
www.knl.sk
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 407018763/7500
Spoločnosť je zapísaná na Ministerstve vnútra SR do registra nadácii pod
číslom203/Na-2002/707
IČO: 37 902 245
DIČ: 2021301997

Komunitná nadácia Liptov 2008:
texty: Jana Mrlianová a DagmaRA Poliaková,
grafika: Ján Humaj,
preklady: Ing. Ľubomír Čech,
fotografie: Silvia Piláriková, kancelária KNL,
tlač: REPROservis Liptovský Mikuláš

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
Bank connection: ČSOB, a.s., branch office Liptovský Mikuláš
Account number: 407018763/7500
The company is registered at the Ministry of Internal Affairs of SR in
foundation register under number 203/Na-2002/707
CRN: 37 902 245
TIN: 2021301997

Community Foundation Liptov 2008:
texts: Jana Mrlianová and DagmaRA Poliaková,
graphics: Ján Humaj,
translations: Ing. Ľubomír Čech,
photographs: Silvia Piláriková, CFL office,
print: REPROservis Liptovský Mikuláš

Spájame, čo k sebe prirodzene patrí

Míľniky KNL

Zaujímavé udalosti z 5 - ročného života nadácie (2003 -2008)

Interesting events from 5 years existence
of the foundation (2003 -2008)

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. Nadácia
posilňuje filantropiu a pozitívny vzťah Liptákov k miestu, kde žijú.

The mission of the foundation is to improve the quality of life in the region by developing local donorship and supporting
activities focused on development and protection of spiritual and cultural values, protection and creation of the environment, preservation of natural values, protection of the rights of children and youth as well as promotion of towns, villages and
whole Liptov region. It strengthens philanthropy and positive attitude of Liptov citizens towards the place they live in.

ROK 2003 - 2004 - Rok obrovských príležitosti a nečakaných zmien
• transformácia v apríli 2003 z neziskovej organizácie Fond rozvoja Liptova na Komunitnú nadáciu Liptov,
• začiatkom roka 2004 začlenenie sa do celoslovenskej siete Asociácie komunitných nadácii Slovenska,
• naštartovanie spolupráce s korporačnými partnermi na projektoch Liptovský Klub darcov a Mladí filantropi Liptova.

YEAR 2003 - 2004 – Year of tremendous opportunities and unexpected changes
• transformation in April of 2003 from a non-profit organization Fund for Liptov development info Community Foundation Liptov,
• at the beginning of 2004 joining the pan-Slovakian network Association of community foundations Slovakia,
• start of cooperation with cooperating partners at projects Liptov Club of Donors and Young Philanthropists of Liptov.

ROK 2005 - Rok najkrajších zážitkov
• v hradbách Liptovského Hradu sa naštartovala tradícia realizovania Benefičných večerov nadácie a udeľovanie ceny Darca roka,
• návšteva z Ameriky. Kolegyňa Peggy Ogden priniesla mnoho nápadov a inšpirácii do našej práce,
• podľa vzoru KN Bratislava sme spustili pilotný ročník projektu Daruj knižku pod vianočný stromček. Do dnešného dňa sme
splnili takmer 500 detských knižných snov.



Milestones of CFL

YEAR 2005 – Year of the best experiences
• in the premises of Liptov castle a tradition of Beneficiary Evenings of the foundation started as well as Donor of the Year
Award,
• visit from the USA. Colleague Peggy Ogden brought many ideas and inspirations for realizing our work,
• following CF Bratislava we have launched the first year of the project Donate a Book under the Christmas Tree. So far we
have fulfilled almost 500 children book dreams.

ROK 2006 - Rok viacerých pokusov
• zástupcovia KNL sa stretli na pracovnej večeri s americkým veľvyslancom, kde diskutovali prevažne o práci mimovládnych
organizácii v regióne,
• stretnutie s írskymi mládežníckymi dobrovoľníkmi, od ktorých sme „odkopírovali“ model mladých filantropov,
• zahraničný študijný pobyt správkyne KNL v USA a snaha implementovať množstvo inšpirácii a nápadov na slovenský neziskový trh,
• angažovanie sa v aktivite Ľudia ľuďom koordinovanej na zachovanie vtedy ohrozených 2% z dane.

YEAR 2006 – Year of several experiments
• representatives of CFL have met at working dinner with American ambassador discussing the work of NGOs in the region
• meeting with Irish youth volunteers, from whom we have “copied” the model of young philanthropists,
• study period of the CFL manager and trying to implement numerous inspirations and ideas in Slovak non-profit market,
• getting involved in the activity „People to the People“ coordinated for keeping the endangered 2% of taxes at that time.

ROK 2007 - Rok významných inovácii
• výmena členov Správnej rady a zmena na poste predsedu rady,
• intenzívna práca na strategickom dokumente,
• výhra v tendre o realizáciu projektu Poďme spolu, podporíme našu školu v rámci Slovenska,
• posilnenie tretieho sektora cez realizáciu Trhovisko MVO,
• realizácia Týždňa mladých filantropov,
• úspešne zrealizovaná pomoc Miške Tkáčovej získať po 13 rokoch špeciálny vozík potrebný k mobilite.

YEAR 2007 – Year of significant innovations
• change of Administration Board and change at the post of the chairman,
• intensive work at the strategic document,
• winning the tender for project realization „Let’s come together, support our school“ within Slovakia,
• strengthening the third sector via realization of „NGOs market “,
• realization of the „Week of Young Philanthropists “,
• successfully realized help to Miška Tkáčova to get special cart necessary for mobility after 13 years.

ROK 2008 - Rok osláv 5. výročia a vzájomnej spolupráce
• rok výnimočný oslavou 5. rokov existencie KNL,
• počas roka sme nadviazali silné partnerstvá s viacerými významnými subjektmi v regióne: Rotary Klub Liptovský Mikuláš,
VIPEX Liptovský Hrádok, SKV A-GENCY Liptovský Hrádok,
• získali sme grant od SLSP na realizáciu interaktívnej EURO kampane po Detských domovoch,
• podpísali sme zmluvu na 10 000 $ so združením Akademia Rozwoja Filantropie w Polsce so sídlom vo Varšave.

YEAR 2008 – Year of celebrating 5 years of existence and mutual cooperation
• year exceptional by a celebration of 5 years anniversary of CFL,
• during the year we have made strong partnerships with significant subjects in the region: Rotary Klub Liptovský Mikuláš,
VIPEX Liptovský Hrádok, SKV A-GENCY Liptovský Hrádok,
• we have received grant from SLSP for realization of interactive EURO campaign in foster homes,
• we have signed a contract for 10 000 $ with association Akademia Rozwoja Filantropie w Polsce domiciled in Warsaw.



Ľudia v KNL

„Ak chceš poznať ľudí, pozri sa na ich prácu.“

Správna rada KNL:

„If you want to know people, have a look at their work.“

Board of Administration

PaedDr. Ján Pavlík , predseda SR
Mestský úrad Ružomberok

Milan Marič, člen SR
konateľ Intop, s. r. o. Liptovský Hrádok

PaedDr. Ján Pavlík , predseda SR / Chairman of the BoA /
Municipal Office Ružomberok

Milan Marič, člen SR / member of BoA/
Agent of Intop, s. r. o. Liptovský Hrádok

Ing. Michal Slašťan, člen SR
primátor mesta Ružomberok

Ing. Pavel Vrbičan
predseda predstavenstva Quadriq, a. s. Liptovský Mikuláš

Mgr. Branislav Tréger, PhD. člen SR
primátor mesta Liptovský Hrádok

Ing. Tibor Tekeľ
konateľ spoločnosti ESOX spol. s. r. o. Liptovský Hrádok

Ing. Michal Slašťan, člen SR / member of BoA/
Mayor of town Ružomberok

Ing. Pavel Vrbičan, člen SR / member of BoA/
Chairman of the Board of Directors, Quadriq, a. s. Liptovský Mikuláš

Ing. Jozef Šišila, člen SR
predseda predstavenstva Quadriq a. s. Liptovský Mikuláš

Vladimír Pilárik
konateľ spoločnosti SKV- AGENCY spol. s. r. o. Liptovský Hrádok

Mgr. Branislav Tréger, PhD. člen SR / member of BoA/
Mayor of town Ružomberok

Ing. Tibor Tekeľ, člen SR / member of BoA/
Company agent, ESOX spol. s. r. o. Liptovský Hrádok

Ing. Ján Fencl, člen SR
generálny riaditeľ Pečivárne Lipt. Hrádok, s. r. o.

Dipl. Ing. Ivica Multáňová
konateľka spoločnosti ESOX spol. s. r. o. Liptovský Hrádok

Ing. Jozef Šišila, člen SR / member of BoA/
TELINK spol. s r.o., Liptovský Mikuláš

Vladimír Pilárik, člen SR / member of BoA/
Company agent, SKV- AGENCY spol. s. r. o. Liptovský Hrádok

PhDr. Dalibor Mikuláš, člen SR
prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu, Katolícka univerzita v Ružomberku

Ivan Šenšel, člen SR
vedúci odbor kultúry MÚ Liptovský Hrádok

Ing. Ján Fencl, člen SR / member of BoA/
CEO, Pečivárne Lipt. Hrádok, s. r. o.

Dipl. Ing. Ivica Multáňová, člen SR / member of BoA/
Company agent, ESOX spol. s. r. o. Liptovský Hrádok

PhDr. Dalibor Mikuláš, člen SR / member of BoA/
Catholic University in Ružomberok

Ivan Šenšel, člen SR / member of BoA/
Director of Municipal Cultural Centre Liptovský Hrádok

Pracovný tím KNL:

Grantová komisia KNL:

The working team:
Bc. Jana Mrlianová
Foundation manager
Bc. Martina Ilavská
Project and PR manager
Denisa Janťáková 
assistant and projects coordinator

Grant committee of CFL:

Bc. Jana Mrlianová
správkyňa nadácie

PaedDr. Ján Pavlík

Bc. Martina Ilavská
projektový koordinátor a PR manažér

Ing. Jakub Frackowiak

Denisa Janťáková
asistent a projektový koordinátor
Marketingová komisia KNL:

Ing. Soňa Slosiarová
Ingrid Ďurinová
Mgr. Jana Halušková
Mgr. Ľubomíra Bartíková
Mgr. Ján Palider

PhDr. Zuzana Gážiková

Bc. Martina Hrušková

Ing. Silvia Piláriková

Pavel Baráni

Ing. Lucia Debnárová
Karolína Brosková

Auditórka KNL:
Revízorka KNL:
Účtovníctvo KNL:
Novinárka KNL:
Grafik KNL:
Preklady KNL:



People in CFL

Ing. Zlatica Vaníková
Ing. Marianna Kicová
Stopercentná účtovná a. s. Liptovský Mikuláš
dagmaRA Poliaková
Ján Humaj, REPROservis s. r. o, Liptovský Mikuláš
Ing. Ľubomír Čech

Marketing Committee:
PhDr. Zuzana Gážiková
Ing. Silvia Piláriková
Ing. Lucia Debnárová
Karolína Brosková

Auditor of CFL:
Controller of CFL:
Accounting of CFL:
Journalist of CFL:
Graphic of CFL:
Translations of CFL:

PaedDr. Ján Pavlík
Ing. Soňa Slosiarová
Ing. Jakub Frackowiak
Ingrid Ďurinová
Mgr. Jana Halušková
Mgr. Ľubomíra Bartíková
Mgr. Ján Palider
Bc. Martina Hrušková
Pavel Baráni

Ing. Zlatica Vaníková
Ing. Marianna Kicová
Stopercentná účtovná a. s. Liptovský Mikuláš
dagmaRA Poliaková
Ján Humaj, REPROservis s. r. o, Liptovský Mikuláš
Ing. Ľubomír Čech



Grantové programy KNL

Kam smeruje naša podpora

Where is your support heading

Prostredníctvom realizovaných grantových kôl poskytuje nadácia ročne množstvo finančnej podpory mimovládnym organizáciám či neformálnym skupinám obyvateľov pre rôznorodé verejnoprospešné aktivity v liptovskom regióne.

Via realized grant rounds, the foundation provides annually numerous financial supports to NGOs or informal groups of citizens for various public services in Liptov region.

Štatistika udelených grantov za rok 2008:
Suma udelených grantov:			
Iné nefinančné vklady:			
Iné finančné vklady:				
Vyčíslenie dobrovoľníckej práce:			
Počet podporených projektov:			
Počet zapojených ľudí:			
Celková hodnota:				

Statistic of donated grants for 2008:
Sum of donated grants:			
Other non-financial contributions:		
Other financial contributions:			
Calculation of volunteer work:			
No. of supported projects:			
Number of people included:			
Total value:				

1.178.102,- Sk / 39.105,8222 €
124.750,- Sk / 4.140,9414 €
997.264,50,- Sk / 33.103,1170 €
668.875,- Sk / 22.202,5825 €
66
10.663
2.968.991,50,- Sk / 98.552,4630 €

1 koruna darovaná KNL v roku 2008 bola realizáciou projektov zhodnotená na 2,5 Sk/ 0,0830 €
Liptovský Hrádok

počet projektov
v meste

rok 2008

14

Liptovský Mikuláš

počet projektov
v meste

rok 2008

9

Ružomberok

počet projektov
v meste

rok 2008

27

poskytnuté zdroje
v meste
191.518,- Sk
6.357,2330 €

počet projektov
v okolitých obciach

poskytnuté zdroje
v meste
130.500,- Sk
4.331,8064 €

počet projektov
v okolitých obciach

poskytnuté zdroje
v meste
545.500,- Sk
18.107,2827 €

počet projektov
v okolitých obciach

11

2

3

1.178.102,- SKK / 39.105,8222 €
124.750,- SKK / 4.140,9414 €
997.264,50,- SKK / 33.103,1170 €
668.875,- SKK / 22.202,5825 €
66
10.663
2.968.991,50,- SKK / 98.552,4630 €

1 koruna donated to CFL in 2008 was by projects realization valued for 2,5 SKK / 0,0830 €
poskytnuté zdroje
v obci
275.584,- Sk
9.147,7130 €
poskytnuté zdroje
v obci
13.000,- Sk
431,5209 €
poskytnuté zdroje
v obci
22.000,- Sk
730,2662 €

Krátka číselná štatistika:

Liptovský Hrádok

no. of projects in town

year 2008

14

Liptovský Mikuláš

no. of projects in town

year 2008

9

Ružomberok

no. of projects in town

year 2008

27

Resources provided
in town
191.518,- SKK
6.357,2330 €

No. of projects in
surrounding villages

Resources provided
in town
130.500,- SKK
4.331,8064 €

No. of projects in
surrounding villages

Resources provided
in town
545.500,- Sk
18.107,2827 €

No. of projects in
surrounding villages

11

2

3

Resources provided
in the village
275.584,- SKK
9.147,7130 €
Resources provided
in the village
13.000,- Sk
431,5209 €
Resources provided
in the village
22.000,- Sk
730,2662 €

Short statistic in figures:

2003
rozdelených 160.700 Sk/5334,2628€
podpor. 18 projektov 		
získaných 671.109 Sk/22.276,7377 €

2006
rozdelených 1.326.270 Sk/44.024,0988€
podpor. 67 projektov		
získaných 2.297.638 Sk/76.267,6094€

2003
allocated 160.700 SKK / 5334,2628€
supported 18 projects
acquired 671.109 SKK /22.276,7377 €

2006
allocated 1.326.270 SKK /44.024,0988€
supported 67 projects		
acquired 2.297.638 SKK /76.267,6094€

2004
rozdelených 503.978 Sk/16.729,0048€
podpor. 31 projektov
získaných 1.382.073 Sk/45.876,41€

2007
rozdelených 1.306.580 Sk/43.370,5105 €
+ 926.303 Sk ZŠ/30.747,6266€
podpor. 88 projektov
získaných 3.284.004 Sk/109.008,9624€

2004
allocated 503.978 SKK /16.729,0048€
supported 31 projects		
acquired 1.382.073 SKK /45.876,41€

2007
allocated 1.306.580 Sk/43.370,5105 €
+ 926.303 Sk ZŠ/30.747,6266€
supported 88 projects
acquired 3.284.004 SKK /109.008,9624€

2005
rozdelených 793.355 Sk/26.334,5615€
podpor. 60 projektov
získaných 1.992.014 Sk/66.122,7511€



Grant programs of CFL

2008
rozdelených 1.178.102 Sk/ 39.105,8222€
+ 802.792 Sk ZŠ/ 26.647,8125€
podpor. 66 projektov
získaných 3.392.973 Sk/112.626,0705€

Počas existencie KNL nadácia prerozdelila 6.998.080,- Sk/ 232.293,6998€ a podporila 358 projektov.

2005
allocated 793.355 SKK /26.334,5615€
supported 60 projects		
acquired 1.992.014 SKK /66.122,7511€

2008
allocated 1.178.102 Sk/ 39.105,8222€
+ 802.792 Sk ZŠ/ 26.647,8125€
supported 66 projects
acquired 3.392.973 SKK /112.626,0705€

During the existence of CFL we have allocated 6.998.080,- SKK / 232.293,6980 € and supported 358 projects



Podporené projekty KNL:

Supported projects by CFL:

JARNÉ GRANTOVÉ KOLO – 20 PROJEKTOV

Tisíc krokov bez nehody
Žiadateľ: Materská škola Východná
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Vybudovanie detského dopravného ihriska v priestoroch
Materskej školy vo Východnej.

Kľúč od nášho sveta
Žiadateľ: Motýlik, n. o., Liptovský Mikuláš
Podporený sumou: 10.700,- Sk / 355,1749 €
Krátky popis: Zakúpenie hudobných nástrojov pre deti s rôznym druhom
postihnutia.

Čo páli to uhasíme – spoločne proti nude
Žiadateľ: Občianske združenie Florián, Ružomberok
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Zakúpenie projektora, ktorý sa bude využívať hlavne počas
rôznych súťaží mladých hasičov z obce Likavka.

FILLIP – FILANTROPI LIPTOVA – 8 PROJEKTOV

Medzinárodný salón Fotofórum 2008
Žiadateľ: OZ Fotofórum, Ružomberok
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Zrealizovanie Medzinárodného fotosalónu pod názvom
Fotofórum 2008.
Rehabilitačná zostava
Žiadateľ: Libuša Števčeková
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Zakúpenie pre deti, ktoré navštevujú materskú školu
v Dovalove, rehabilitačnú zostavu.
Náučný botanicko – geologický chodník
Žiadateľ: ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Vybudovanie botanicko-geologického chodníka v priestoroch
Základnej školy na ulicu J. D. Matrejovie v Liptovskom Hrádku.
Komunikujte tvorivo
Žiadateľ: Mgr. Anna Bodoríková, Liptovský Mikuláš
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Vybudovanie keramickej dielne v priestoroch Domu sv.
Kláry v Liptovskom Mikuláši. Keramickú dielňu budú využívať chovankyne zariadenia.
Neseparujte sa! – Separujte sa nami.
Žiadateľ: Občianske združenie Tatry, Rudolf Pado, Liptovský Mikuláš
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Zhotovenie interaktívnej hry, ktorá je zameraná ako
správne separovať odpady.
Detské dopravné ihrisko
Žiadateľ: Základná škola Demänovská cesta, Liptovský Mikuláš
Podporený sumou: 20.000,- Sk / 663,8783 €
Krátky popis: Vybudovanie detského dopravného ihriska v priestoroch
ŽŠ na Demänovskej ul. v Liptovskom Mikuláši. Ihrisko bude sprístupnené
i širokej verejnosti.
40 – te výročie vzniku súboru
Žiadateľ: Detský folklórny súbor Ďumbier, Liptovský Mikuláš
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Zhotovenie dokumentu z histórie folklórneho súboru
Ďumbier k 40-temu výročiu ich založenia.



Batika – tvorivá dielňa
Žiadateľ: Ľubica Uličná, Liptovský Peter
Podporený sumou: 5.000,- Sk / 165,9696 €
Krátky popis: Vytvorenie tvorivej dielne pre obyvateľov obce Liptovský
Peter. Zameranie sa na batiku.
Obnova a údržba cykloturistických trás
Žiadateľ: Milan Kolčák, Ružomberok
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Údržba a obnova už existujúcich cykloturistických trás v
okolí okresu Ružomberok.
Divadelné predstavenie – Ako išlo vajce na vandrovku
Žiadateľ: Občianske združenie bábkový súbor OFINA
Podporený sumou: 18.500,- Sk / 614,0875 €
Krátky popis: Usporiadanie divadelného predstavenia – Ako išlo vajce na
vandrovku. Podpora detského divadelného súboru.

Streetball Challenge Ružomberok 2008
Žiadateľ: Ľudovít Beťko
Podporený sumou: 30.000,- Sk / 995,8176 €
Krátky popis: Usporiadanie záverečného finálového turnaja Streetball
Challenge 2008.

Festival Terchová – stavanie májov
Žiadateľ: Veronika Lehotská
Podporený sumou: 4.280,-,- Sk / 142,0700 €
Krátky popis: Zorganizovanie stavanie májov mladými členmi Folklórneho súboru Tatrín v Liptovskom Hrádku.

Cena Liptova 2008 v športovom tanci
Žiadateľ: Lucia Molčanová, Ružomberok
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Zrealizovanie tanečnej súťaže v športovom tanci.

Po nemecky ľahko a s úsmevom
Žiadateľ: Ján Slivka
Podporený sumou: 6.000,- Sk / 199,1635 €
Krátky popis: Zakúpenie zemepisných máp nemecky hovoriacich krajín
a prehľadné súhrny nemeckej gramatiky pre študentov Stredného
odborného učilišťa drevárskeho v Liptovskom Hrádku.
Mladí florbalisti
Žiadateľ: Michal Reiberger
Podporený sumou: 4.720,- Sk / 156,6752 €
Krátky popis: Zakúpenie športového náčinia potrebného na založenie
športového krúžku Florbal pre študentov ZSŠE v Liptovskom Hrádku.

Krajšia škôlka
Žiadateľ: Mária Holbusová
Podporený sumou: 8.000,- Sk / 265,5514 €
Krátky popis: Vyhotovenie detskej šmýkačky a zabudovanie v priestoroch záhrady MŠ vo Vavrišove.

Šmýkajda
Žiadateľ: Petra Kubelová
Podporený sumou: 8.000,- Sk / 265,5514 €
Krátky popis: Vybudovanie detského ihriska so šmýkajdou v obi Liptovský Ján.

Propagácia športu v Liptove
Žiadateľ: Raketomodelársky klub, Liptovský Mikuláš
Podporený sumou: 2.000,- Sk / 66,3878 €
Krátky popis: Propagácia netradičného športu. Prezentácia činnosti v
susedných štátoch – usporiadanie súťaže.

Zdravá škôlka
Žiadateľ: Rodičovské združenie pri MŠ, Ružomberok
Podporený sumou: 5.000,- Sk / 165,9696 €
Krátky popis: Skultúrnenie priestorov MŠ na Ul. Š. Moyzesa vhodným
vymaľovaním jedálne, detskej izby a chodieb. O skrášlenie sa postarajú
študenti ŠUV z Ružomberku.

Rovnosť šancí
Žiadateľ: Základná škola Dončová, Ružomberok
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Pomoc žiakom z rómskeho a sociálne slabšieho prostredia
včleniť sa do kolektívu detí, vytvoriť im lepšie podmienky na prípravu
vyučovania.

Populík 2008
Žiadateľ: Centrum voľného času, Liptovský Hrádok
Podporený sumou: 15.800,- Sk / 524,4640 €
Krátky popis: Finále speváckej súťaže pre detských spevákov v populárnej hudbe. Súťaž sa bude konať v priestoroch Kultúrneho domu
v Liptovskom Hrádku.

Kongres spoločnosti vied a umení
Žiadateľ: Organizačný výbor spoločnosti vied a umení
Podporený sumou: 40.000,- Sk / 1327,7568 €
Krátky popis: Zrealizovanie Medzinárodného Kongresu spoločnosti vied
a umení.

Fotosúťaž G – FOTO 2008
Žiadateľ: Martin Rusek
Podporený sumou: 5.000,- Sk / 165,9696 €
Krátky popis: Zrealizovanie Fotosúťaže mladých amatérských fotografov
v Liptove.

Pohyb hravý – veselý a zdravý
Žiadateľ: Rodičovské združenie pri MŠ Kráľová Lehota
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Zakúpenie telovýchovného náčinia pre deti z Materskej
školy Kráľova Lehota.

Elektrifikácia Betlehemu
Žiadateľ: Martin Brziak, Bobrovec
Podporený sumou: 5.000,- Sk / 165,9696 €
Krátky popis: Zrenovovanie už existujúceho betlehemu, ktorý sa
nachádza v Rímsko -katolíckom kostole v Bobrovci. Realizovať to budú
študenti ZSŠE z Liptovského Hrádku.

ŠPECIÁLNE GRANTOVÉ KOLO RUŽOMBEROK
– 20 PROJEKTOV

Slovenské finále Children´s Eurostar
Žiadateľ: Ing. Dagmar Majeríková
Podporený sumou: 30.000,- Sk / 995,8176 €
Krátky popis: Usporiadanie medzinárodnej detskej speváckej súťaže.
Spoznaj svoje mesto
Žiadateľ: Klub orientačných športov, Ružomberok
Podporený sumou: 20.000,- Sk / 663,8784 €
Krátky popis: Usporiadanie športovo – kultúrneho podujatia
v Ružomberku na podporu zdravého životného štýlu.
Výtvarná súťaž Liptov 2009
Žiadateľ: Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Ružomberok
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Zrealizovanie tretieho ročníka regionálnej verejnej a neanonymnej súťažnej prehliadky výtvarných prác žiakov základných škôl.
Trojruža ( Fulla očami detí )
Žiadateľ: Súkromná základná umelecká škola Štiavnická, Ružomberok
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Usporiadanie putovnej výstavy s cieľom propagovať tvorbu
Ľ. Fullu.

S knihami k vzdelanosti
Žiadateľ: Alžbeta Miškovičová
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Zakúpenie odbornej literatúry a kníh povinného čítania
na doplnenie školskej knižnice Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom
Mikluáši.

Svet očami detí z detského domova
Žiadateľ: Združenie spoločnej pomoci deťom z detských domovov,
Ružomberok
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Oboznámenie detí z detského domova ako narábať
s fotoaparátom.

Podpora detí z Detského domova v Ružomberku
Žiadateľ: Detský domov, Ružomberok
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Zakúpenie literatúry a hudobných nástrojov pre deti
z Detského domova.

Malí gymnasti
Žiadateľ: Rodičovské združenie pri Materskej škole Š. Moyzesa,
Ružomberok
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Vytvorenie vhodného prostredia na cvičenie pre deti
v materskej škole.

Mesto našimi očami
Žiadateľ: Monika Homolová
Podporený sumou: 2.000,- Sk /66,3878 €
Krátky popis: zakúpenie potrebného materiálu na výrobu fotografií pre
študentov ŠÚV v Ružomberku.

Šanca pre deti ulice
Žiadateľ: Mgr. Jaroslav Rakučák
Podporený sumou: 20.000,- Sk / 663,8784 €
Krátky popis: Vytvorenie prevencie sociálno – patologických javov u detí
s problémovým správaním.



Letný koncert ZUŠ pod holým nebom
Žiadateľ: Rodičovské združenie pri ZUŠ, Ružomberok
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Usporiadanie koncertu žiakov a učiteľov ZUŠ
v Ružomberku.

PROJEKT ROKA – 1 PROJEKT

1. Mestská olympiáda 2008
Žiadateľ: Centrum voľného času, Ružomberok
Podporený sumou: 60.000,- Sk / 1.991,6351 €
Krátky popis: Usporiadanie 1. Mestskej olympiády a zapojenie mládeže
do posolstva Olympijského Pekingu.

NADAČNÝ FOND – 3 PROJEKTY

Obnova a údržba značenia cykloturistických trás regiónu
Ružomberok
Žiadateľ: Milan Kolčák
Podporený sumou: 40.000,- Sk / 1.327,7568 €
Krátky popis: Obnovenie značenia cykloturistických trás v regióne
Ružomberok.
Divadelné predstavenie Ako išlo vajce na vandrovku
Žiadateľ: Občianske združenie bábková súbor OFINA
Podporený sumou: 30.000,- Sk / 995,8176 €
Krátky popis: Usporiadanie divadelného predstavenia Ako išlo vajce na
vandrovku.
Orientálny tanec pre všetky ženy – tanec zdravia a krásy
Žiadateľ: Mgr. Bibiána Hlaváčová
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Zoznámenie sa s orientálnym tancom – aby sa ženy naučili
tancovať brušné tance.
Letný tábor pre hendicapované deti a letné táborové stretnutie
súrodencov z celej SR
Žiadateľ: OZ – mini BODKA, Ružomberok
Podporený sumou: 20.000,- Sk / 663,8783 €
Krátky popis: Zrealizovanie letného tábora pre hendicapované deti
z detských domovov.
Liptovskí haluškári
Žiadateľ: OZ Liptovskí haluškári
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Usporiadanie súťaže pod názvom Revúcke bryndzové
halušky v Liptovských Revúcach.
...aby divák počul !
Žiadateľ: Alžbeta Rázgová
Podporený sumou: 30.000,- Sk / 995,8176 €
Krátky popis: Zabezpečenie zvukovej aparatúry v Kultúrnom dome
Černová.
3. ročník Detského fotocampu
Žiadateľ: Zväz slovenských fotografov
Podporený sumou: 20.000,- Sk / 663,8784 €
Krátky popis: Zrealizovanie 3. ročníka detského fotocampu pre deti, ktoré
majú záujem o fotografickú tvorivosť.



Výstavný mobiliár
Žiadateľ: Liptovské múzeum, Ružomberok
Podporený sumou: 40.000,- Sk / 1.327,7568 €
Krátky popis: Zrealizovanie komplexnej rekonštrukcie výstavnej sály
v Liptovskom múzeu.

Stromy, ktoré rastú s nami
Žiadateľ: Miroslava Mlynarčíková
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Získaná cena za najlepšie vypracovaný projekt v roku 2006.

Podpora detí v Detskom domove v športovaní
Žiadateľ: Miloš Böhmer
Podporený sumou: 62.985,- Sk / 2.090,7190 €
Krátky popis: Podpora športových aktivít detí v Detskom domove
v Kráľovej Lehote.
Interaktívnu učebňu otvárajú roboty
Žiadateľ: Základná škola s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok
Podporený sumou: 60.000,- Sk / 1.991,6351 €
Krátky popis: Zriadenie interaktívnej učebne.

Podporený sumou: 3.000,- Sk / 99,5818 €
Krátky popis: Podpora v rámci finančnej pomoci nadanému chlapcovi zo
sociálnej rodiny na detský tábor v Skalici.
Rekonštrukcia prekážok pre psíkov
Žiadateľ: Kynologický klub
Podporený sumou: 3.000,- Sk / 99,5818 €
Krátky popis: Rekonštrukcia a obnova prekážok pre psíkov.

KLUB DARCOV – 5 PROJEKTOV
Ekoihrisko
Žiadateľ: Mgr. Jana Vaňová
Podporený sumou: 29.800,- Sk / 989,1788 €
Krátky popis: Žiaci strednej školy na Vrbickej ulici plánujú vybudovať
pre deti z MŠ ul. Palúčanska detské ekoihrisko, ktoré bude z ekologických
materiálov.

Jazykové laboratórium
Žiadateľ: Základná škola Demänovská cesta, L. Mikuláš
Podporený sumou: 44.190,-Sk / 1.466,8393 €
Krátky popis: Odmena v rámci projektu Poďme spolu, podporíme našu
školu – II. ročník.
Žijeme športom
Žiadateľ: Základná škola Dončová, Ružomberok
Podporený sumou: 27.763,-Sk / 921,5628 €
Krátky popis: Odmena v rámci projektu Poďme spolu, podporíme našu
školu – II. ročník.
Zdravie v školách
Žiadateľ: Základná škola s MŠ Dúbrava
Podporený sumou: 22.610,-Sk / 750,5145 €
Krátky popis: Odmena v rámci projektu Poďme spolu, podporíme našu
školu – II. ročník.
Nákup výpočtovej techniky
Žiadateľ: Základná škola s MŠ Liptovský Ján
Podporený sumou: 20.764,-Sk / 689,2385 €
Krátky popis: Odmena v rámci projektu Poďme spolu, podporíme našu
školu – II. ročník.

Didaktické, manipulačné a relaxačné pomôcky
Žiadateľ: ZŠI pre žiakov s NKS v Jamníku
Podporený sumou: 40.000,- Sk / 1.327,7568 €
Krátky popis: Zakúpenie didaktických , manipulačných a relaxačných
pomôcok.

Pre mamy a detičky
Žiadateľ: Ing. Zuzana Urbanová
Podporený sumou: 30.000,- Sk / 995,8176 €
Krátky popis: Zriadenie nového Materského centra Nevedko v meste
Ružomberok.

Vianočné osvetlenie
Žiadateľ: Obec Liptovský Ján
Podporený sumou: 85.000,- Sk / 2.821,4831 €
Krátky popis: Zabezpečenie opravy osvetlenia v obci Liptovský Ján.

Dopravná a pohybová výchova
Žiadateľ: Libuša Števčeková
Podporený sumou: 16.718,- Sk / 554,9359 €
Krátky popis: Podpora dopravnej a pohybovej výchovy v MŠ Dovalovo.

Krajšia škola
Žiadateľ: Základná škola Liptovská Štiavnica
Podporený sumou: 5.678,-Sk / 188,4751 €
Krátky popis: Odmena v rámci projektu Poďme spolu, podporíme našu
školu – II. ročník.

Okom duše
Žiadateľ: Ivan Šobáň
Podporený sumou: 10.000,- Sk / 331,9391€
Krátky popis: Zabezpečenie vydania básnickej zbierky pod názvom
Okom duše.

Digitálna fotografia
Žiadateľ: Stredná odborná škola, Liptovský Mikuláš
Podporený sumou: 25.000,- Sk / 829,8479 €
Krátky popis: Zriadenie a realizácia programu pod názvom Digitálna
fotografia v rámci školského krúžku.

Nedeľa deťom
Žiadateľ: Základná škola Kvačany
Podporený sumou: 19.996,-Sk / 663,7456 €
Krátky popis: Odmena v rámci projektu Poďme spolu, podporíme našu
školu – II. ročník.

5. ročník Bienále medzinárodnej fotografickej súťaže neprofesionálnych fotografov
Žiadateľ: OZ ART Štúdio, Liptovský Hrádok
Podporený sumou: 8.000,- Sk / 265,5514 €
Krátky popis: Zrealizovanie fotografickej súťaže neprofesionálnych
fotografov – Liptov vo fotografii.

Hráme sa a cvičíme
Žiadateľ: Súkromná základná umelecká škola, Liptovský Hrádok
Podporený sumou: 16.718,- Sk / 554,9359 €
Krátky popis: Vytvorenie rodinno-pohybového centra v Liptovskom
Hrádku.

Skvalitnenie edukačného procesu telesnej výchovy
Žiadateľ: Cirkevná základná škola s MŠ sv. Matúša, Švôšov
Podporený sumou: 16.650,-Sk / 552,6787 €
Krátky popis: Odmena v rámci projektu Poďme spolu, podporíme našu
školu – II. ročník.

Nové knihy do mestskej knižnice
Žiadateľ: Miroslava Kompišová
Podporený sumou: 8.000,- Sk / 265,5514 €
Krátky popis: Zakúpenie knižných publikácii do mestskej knižnice
v Liptovskom Hrádku.

Kroje pre DFS Cindruška
Žiadateľ: Detský folklórny súbor Cindruška
Podporený sumou: 30.000,- Sk / 995,8176 €
Krátky popis: Zakúpenie látok na výrobu krojov pre deti z DFS Cindruška.

RÝCHLE GRANTY – 4 PROJEKTY
Finančná výpomoc rodine v núdzi
Žiadateľ: Jarmila Šušelová
Podporený sumou: 5.000,- Sk / 165,9696 €
Krátky popis: Zabezpečenie finančnej pomoci sociálnej rodine pre
invalidnú dcéru.
Spoločensko – relaxačná miestnosť
Žiadateľ: Špeciálna základná škola internátna, Liptovský Ján
Podporený sumou: 24.881,- Sk / 825,8979 €
Krátky popis: Zrealizovanie spoločensko – relaxačnej miestnosti pre deti
s mentálnym postihnutým.
Detský tábor - Skalica
Žiadateľ: Obec Závažná Poruba

GRANTY SO ŠKOLAMI
POĎME SPOLU, PODPORÍME NAŠU ŠKOLU
(II. ročník) - 12 PROJEKTOV
Skrášľovanie školského prostredia
Žiadateľ: Základná škola Hubová
Podporený sumou: 17.325,- Sk / 575,0846 €
Krátky popis: Odmena v rámci projektu Poďme spolu, podporíme našu
školu – II. ročník.
Nákup dataprojektoru
Žiadateľ: Základná škola s MŠ Svätý Kríž
Podporený sumou: 19.250,-Sk / 638,9829 €
Krátky popis: Odmena v rámci projektu Poďme spolu, podporíme našu
školu – II. ročník.

Zelená škola
Žiadateľ: Základná škola Bystrická cesta, Ružomberok
Podporený sumou: 11.400,- Sk / 378,4107 €
Krátky popis: Odmena v rámci projektu Poďme spolu, podporíme našu
školu – II. ročník.
S radosťou športujeme
Žiadateľ: Základná škola Sládkovičova, Ružomberok
Podporený sumou: 3.670,- Sk / 121,8217 €
Krátky popis: Odmena v rámci projektu Poďme spolu, podporíme našu
školu – II. ročník.
Modernizácia viacúčelovej učebne
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Hradná, Liptovský Hrádok
Podporený sumou: 28.700,- Sk / 952,6655 €
Krátky popis: Odmena v rámci projektu Poďme spolu, podporíme našu
školu – II. ročník.

Spolu bolo podporených 78 projektov vo výške
1.416.098,- Sk / 47.005,8421 €.
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Vlastné aktivity KNL

Own activities of CFL

Klub darcov
Je program, v ktorom sa prejavuje iniciatíva zbližujúca ľudí ochotných dlhodobo pomáhať regiónu a participovať na
posilňovaní statusu filantropie na Slovensku.

Club of Donors
Is a program where people willing to help the region on a long term basis and to participate on strengthening philanthropy
status in Slovakia.

Porovnanie Klubu darcov počas piatich ročníkov:

Comparison of Club of Donors during 5 years:

Popis

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

V. ročník

Description

1st year

2st year

3st year

4st year

5st year

nakumulovaná suma

60.000,- Sk
1.991,6351 €

103.749,-Sk
3.443,8359 €

127.199,- Sk
4.222,2333 €

85.200,- Sk
2.828,1219 €

114.707,- Sk
3.807,5749 €

Accumulated sum

60.000,- Sk
1.991,6351 €

103.749,-Sk
3.443,8359 €

127.199,- Sk
4.222,2333 €

85.200,- Sk
2.828,1219 €

114.707,- Sk
3.807,5749 €

počet darcov

29

37

46

35

51

Number of donors

29

37

46

35

51

priemerný dar

2.069,-Sk
68,6782 €

2.804,-Sk
93,0757 €

2.765,- Sk
91,7812 €

2.130,-Sk
70,7030 €

2.249,-Sk
74,6531 €

Average donation

2.069,-Sk
68,6782 €

2.804,-Sk
93,0757 €

2.765,- Sk
91,7812 €

2.130,-Sk
70,7030 €

2.249,-Sk
74,6531 €

počet projektov prihlásených do GK KD

14

16

16

16

18

No. of projects signed for GR CFL

14

16

16

16

18

počet podporených projektov

6

9

8

5

6

No. of supported projects

6

9

8

5

6

umiestnenie KNL v rámci AKNS

3. miesto

1. miesto

1. miesto

3. miesto

1. miesto

Placement of CFL within

3. miesto

1. miesto

1. miesto

3. miesto

1. miesto

2% kampaň
popis
2% dane

2% campaign
ROK 2003
75.680,- Sk
2.512,1158 €

ROK 2004
312.817,-Sk
10.383,6221 €

ROK 2005
366.819,- Sk
12.176,1601 €

ROK 2006
463.823,-Sk
15.396,1030 €

ROK 2007
450.899,-Sk
14.967,1048 €

ROK 2008
608.202,-Sk
20.188,6078 €

2% taxes

 YEAR 2003
75.680,- Sk
2.512,1158 €

 YEAR 2004
312.817,-Sk
10.383,6221 €



YEAR 2005
366.819,- Sk
12.176,1601 €

 YEAR 2006
463.823,-Sk
15.396,1030 €

 YEAR 2007
450.899,-Sk
14.967,1048 €

 YEAR 2008
608.202,-Sk
20.188,6078 €

Mladí Filantropi Liptova
Dobrovoľnícky program zameraný na mladých ľudí, ktorých spája spoločná myšlienka pomáhať iným. V roku 2008 zhodnotili
mladí fillipáci 1 darovanú korunu /0,0332 na 1,7 SKK / 0,0564 €.

Young Philanthropists of Liptov
Volunteer program focused on young people connected by common idea to help others. In 2008 young philanthropists
valued each koruna to 1,7 SKK / 0,0564 €.

Poďme spolu, podporíme našu školu
Pod týmto názvom KNL spolu s hlavným partnerom Citibank Europe plc. 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, spoločne nakumulovali sumu
926.303,- Sk / 30.747,6266 €.
Druhý ročník bol hodnotený rovnako úspešne. 15 miestnych ZŠ s 3860 žiakmi vytvorilo unikátny výsledok vyzbieraných
802.792,- Sk / 26.647,8125 €.
Počas dvoch ročníkov projektu boli vďaka hlavnému partnerovi vyplatené odmeny vo výške 483 - tisíc Sk / 16.032,6628 €.

Let’s come together, support our school
Under this name, CFL along with the main partner Citibank Europe plc., realized in 2006/2008 in Liptov a project, earning the
name development and inspiring.
In the first year, 20 joined basic schools with attending 5210 students cumulated a sum of 926.303,- SKK / 30.747,6266 €.
Second year was valued as similarly successful. 15 local basic schools with 3860 students created unique result by collecting
802.792,- SKK / 26.647,8125 €.
During two years of the project rewards in a value of 483 thousand SKK were paid / 16.032,6628 €.

MDD na Mokradi
V roku 2008 sme po prvýkrát v spolupráci s mestom Liptovský Hrádok a vojakmi zrealizovali deň plný zábavy, hier, sladkosti
pre takmer tisícku deti z blízkych základných škôl.
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description

International Children Day at Mokrad
In 2008 for the first time we have realized a day of fun, games, sweets for almost thousand children from surrounding basic
schools along with Town of Liptovský Hrádok

EURO Deťom
Za pomoci generálneho partnera Slovenskej sporiteľne, a. s. a mladých aktivistov sme zrealizovali veľmi úspešné „netradičné“
informačné kampane pre deti z detských domovov na území regiónu Liptov a priblížili im prechod na euro menu. Každé dieťa
v DeD dostáva svoje vreckové, s ktorým sa musí naučiť hospodáriť. Mnohé z umiestnených detí sú vo veku, keď sú nútené
opustiť brány DeD a naučiť sa samostatného života.

EURO to Children
With the help of general partner Slovenská sporiteľňa, a. s. and young activists we have realized very successful „non-traditional “ information campaigns for children from foster homes in Liptov region to help them with EURO conversion. Each child
in foster home gets pocket money to manage. Each from the placed children is at the age when they are forced to leave the
gates of foster house and learn living independently.

Daruj knižku pod vianočný stromček
Každoročne v predvianočnom čase sa zameriavame na plnenie detských snov a túžob. Projekt podľa vzoru Komunitnej nadácie Bratislava sa realizuje v Liptove už od roku 2005, kedy sme naštartovali tradíciu a do dnešného dňa naplnili viac než 500
knižných túžob.

Donate a book under the Christmas tree
Annually in the pre-Christmas time we focus on fulfilling children dreams and wishes. Project according to the example of
Community foundation Bratislava is being realized in Liptov since 2005, when we started a tradition and since then we have
fulfilled over 500 book wishes.
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Individuálna pomoc v núdzi
Počas roka 2008 KNL za pomoci štedrých darcov pomohla nasledovným rodinám:

Individual help in need
During 2008 we have helped following families thanks to generous donors:

• Rodine 13-ročnej Mišky Tkáčovej z Malého Borového, ktorá napriek ťažkému fyzickému postihnutiu nemala za celé roky
invalidný vozík. Cez KNL dostala špeciálne upravený na mieru začiatkom roka 2008.

• Miška Tkáčová from Malé Borové – at the beginning of 2008 we have donated a special cart for 13-zear old Miška, who did
not have own cart for 13 years

• Rodine Anky Záhradníkovej z Partizánskej Ľupče. Najmenšia matka v Liptove zomrela na leukémiu, a tak verejná zbierka
pomohla dcérke Marianke, ktorá ostala v starostlivosti starej mamy.

• Anka Záhradníková from Partizánska Lupča – support of the smallest mother in Liptov, who at the end of last year lost the
fight with a serious illness. By public collection organized for her and her daughter Marianka to support basic needs for the
daughter who was left in the care of grandmother.

• Rodine Jarmily Šušelovej z Malužinej mesačným príspevkom 2-tisíc Sk / 66,387 €. V rodine žije dievčatko s rázštepom chrbtice
a rodina potrebovala financie na dopravu dieťaťa do ZŠ v Liptovskom Hrádku.
• Šiestim sociálne slabým rodinám, ktoré pred Vianocami dostali po 3-tisíc Sk / 99,581 €, dve z nich aj eurobalíčky. Túto pomoc
realizuje KNL každý rok v predvianočnom období.

• Family of J. Šušelová from Malužiná – in monthly intervals we have supported a family by paying 2.000 SKK / 66,387 € for
transportation of the girl with cleft back, who was transported by their mother every day from Malužiná to the basic school
in Liptovský Hrádok.

Darcovia KNL

Donors of CFL

Zoznam je uvedený podľa výšky darovaných prostriedkov
Právnické osoby / Corporate entities:
VIPEX, s. r. o., Liptovský Hrádok
Provident financial, s r. o., Bratislava
Rotary club, Liptovský Mikuláš
Eltek Valere Slovakia s. r. o., Liptovský Hrádok
Slovenská sporiteľňa, a. s. , Bratislava
SKV AGENCY, Liptovský Hrádok
Tesla Liptovský Hrádok, a. s.
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s. r. o.
Quadriq a. s., Liptovský Mikuláš
Quiltex, a. s., Liptovský Mikuláš
HAKO s. r. o., Liptovský Mikuláš
CBA VEREX a. s., Liptovský Mikuláš
KZLM – TILIA, spol. s. r. o., Liptovský Mikuláš
Esox–Plast spol. s. r. o. Uhorská Ves
Pečivárne Lipt. Hrádok, s. r. o.
WEGA LH, s. r. o., Liptovský Hrádok
Stavoindustria a. s., Liptovský Mikuláš
Klub dôchodcov pri meste Ružomberok
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Samospráva / Self-government:
Mesto Ružomberok
Mesto Liptovský Hrádok
Mesto Liptovský Mikuláš
Obec Kráľova Lehota
Obec Liptovský Ján
Obec Podtúreň
Obec Liptovské Sliače
Obec Vavrišovo
Obec Liptovský Peter

Obec Liptovská Sielnica
Obec Smrečany
Obec Gálovany
Obec Pribylina
Fyzické osoby
/ Personal entities:
Jozef Dušan Hric
Štefan Šintaj
Peter Jánoš
Vladimír Pilárik
Ján Folwarczny
Miroslav Trepáč
Alena Kublová
Pavel Vrbičan
Michal Slašťan
Alexander Slafkovský
p. Čičmanec
Milan Marič ml.
Ján Fencl
Jozef Repaský
Peggy Ogden
Pavel Šiarnik
Jerguš Bača
Ladislav Bača
Ľubomír Čech
DagmaRA Poliaková
Ivica Multáňová
Tomáš Jandura
Ivana Uličná
Branislav Tréger

Jozef Šišila
Pavol Červeňanský
Ľubica Maričová
Milan Marič st.
Martina Hrušková
Drahoslava Trégerová
Ľudmila Kiňová
Daniel Ratulovský
Anna Vrbičanová
Rudolf Pado
Dalibor Mikuláš
Ján Pavlík
Ivan Šenšel
Vladimír Vlček
Denisa Janťáková
Jana Mrlianová
Ján Škvarka
Ján Blcháč
Marta Hagovská
Juraj Vodička
Margita Kompišová
Danuše Tichá
Marcel Mihok
Zuzana Vavrová
Dezider Guráň
Ján Mrlian
Soňa Kováčiková
Peter Dobiáš
Ivana Cibáková
Martina Ilavská
Michaela Kubíková

• 6 socially weak families during the Christmas time we have donated 3.000 SKK / 99,581 € and to two of them basic euro
packages. This help is realized every year in the Christmas period.

Anonymní darcovia / Anonymous donors
Darcovia, ktorí venovali KNL 2% z dane z príjmu
/ Donors who donated CFL 2% of income tax
Darcovia, ktorí kúpou knihy splnili detský sen
/ Donors who fulfilled children’s dream by purchasing a book
Nadačné zdroje / Foundation resources:
Akademia Rozwoja filantropie
Citigroup Europe plc. Bratislava
Nadácia SPP Bratislava
Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom
Nadácia Slovenskej sporiteľne Bratislava
Konto Orange, n. f., Bratislava
Centrum pre filantopiu Bratislava
Plameň pomoci n. f., Žilina
Národný Trust n. o., Liptovský Hrádok
Asociácia komunitných nadácii Slovenska
Nefinančná podpora / Non-financial support:
Asociácia komunitných nadácii Slovenska
ČSOB, a. s. Liptovský Mikuláš
DeMoTech, s. r. o., Liptovský Hrádok
Intop, s. r. o., Liptovský Hrádok
K.R.T. s. r.o., Liptovský Mikuláš
Mondi Business Paper SCP, Ružomberok
REPRO servis, Liptovský Mikuláš
SKV-AGENCY, Liptovský Hrádok

Pri vianočnom programe Daruj knihu nefinančne pomohli:
/ Helping non-financially by Christmas programme Donate
a book:
Book shop – kníhkupectvo,
OD Prior Liptovský Mikuláš
Tranoscius, a. s., Liptovský Hrádok
Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš
Mediálni partneri / Media partners:
Hrádocké spravodajstvo
Spoločník, Ružomberok
Ružomberský hlas
TV Liptov
TV Ruža, Ružomberok
Týždenník My Liptovské noviny
Časopis regionál YOUTH of Žilina area
Slovenská tlačová agentúra a. s.
Zoom-m, Bratislava
Ryža - časopis Mladých
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Nadačné fondy KNL

Foundation funds of CFL

V rámci KNL si môže darca otvoriť nadačný fond podľa vlastných darcovských priorít, ktoré korešpondujú
s jeho cieľmi a záujmom.

Within CFL, the donor may open a foundation fund according to own donation priorities, which correspond
with its targets and interests.

FOND ŠUV RUŽOMBEROK
účel: podpora aktivít a prostredia študentov Školy
úžitkového výtvarníctva Ružomberok
variabilný symbol: 900 002

FOND OBCE PÁRNICA
účel: podpora verejnoprospešných aktivít v obci ,
predovšetkým: podporu kultúrno-spoločenských podujatí v obci, obnovu tradícií v obci (folklór, remeslá, ...),
vybudovanie klubovne pre mladých v obci, vybudovanie
klubovne pre dôchodcov v obci, vybudovanie materského
centra, podporu prostredia deti a mladých ľudí, podporu
športových podujatí
Variabilný symbol: 900 010

FUND OF ŠUV RUŽOMBEROK
purpose: support of activities and environment of students
of the Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok
variable symbol: 900 002
FUND OF MARIČOVCI FAMILY
purpose: support of activities and environment in the area
of children and youth education
variable symbol: 900 003

FUND OF VILLAGE PÁRNICA
purpose: support of public utility activities in the village,
most of all: support of cultural and social events in the
village, renewing traditions in the village (folklore, arts,...),
creation of youth club for youth of the village, creation
of elderly house, creation of mothers’ centre, support of
the environment for children and youth, support of sport
events
variable symbol: 900 010

FOND DETSKÝ SEN
účel fondu: pomoc onkologicky a dlhodobo chorým deťom
žijúcim v sociálne slabých rodinách prípadne náhradných
rodinách či ústavných zariadeniach. Pôsobnosť fondu je
v rámci okresu Ružomberok
variabilný symbol: 900 111

FOUNDATION FUND OF YOUTH EDUCATION
purpose: support of alternative forms of education, acquiring skills for application at labor market, or to support gifted
children in Liptov region.
variable symbol: 900 004

CHILDREN DREAM FUND
purpose: to help carcinology and long-term ill children living in socially weak families eventually in alternate families
or facilities. The area of the fund is district Ružomberok
variable symbol: 900 111

FUND OF VILLAGE LIPTOVSKÝ JÁN
purpose: support of public utility activities and tourism
development in village Liptovský Ján
variable symbol: 900 005

FUND OF BASIC SCHOOL FOR STUDENTS WITH SPEAKING PROBLEMS
purpose: support of activities and environment for the
children of the basic school
variable symbol: 900 222

FOND RODINY MARIČOVCOV
účel: podpora aktivít a prostredia v oblasti vzdelávania detí
a mladých ľudí
variabilný symbol: 900 003
NADAČNÝ FOND VZDELÁVANIE MLÁDEŽE
účel: podpora alternatívnych foriem vzdelávania, získavanie
zručností pre uplatnenie sa na trhu práce alebo na podporu
nadaných detí v regióne Liptov.
variabilný symbol: 900 004
FOND OBEC LIPTOVSKÝ JÁN
účel: podpora verejne - prospešných aktivít a rozvoju
cestovného ruchu v obci Liptovský Ján
Variabilný symbol: 900 005
FOND OBECE HUTY
účel: podpora verejne - prospešných aktivít a zveľadenia
obce Huty
Variabilný symbol: 900 006
FOND WEGA LH
účel: podpora verejne prospešných aktivít v Liptovskom
Hrádku na zabezpečenie činnosti v oblasti kultúry pre spádovú oblasť horného Liptova.
Variabilný symbol: 900 007
FOND ZŠ SV. MATÚŠA ŠVOŠOV
účel: podpora aktivít a prostredia detí Základnej školy
variabilný symbol: 900 008
FOND PRE HENDIKEPOVANÉ DETI
účel: podpora aktivít a prostredia detí duševne postihnutých, telesne postihnutých i sociálne znevýhodnených
detí z regiónu
Variabilný symbol: 900 009
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FOND ZŠI PRE ŽIAKOV S CHYBAMI REČI
účel: podpora aktivít a prostredia detí Základnej školy
v Jamníku
variabilný symbol: 900 222
FOND MOSTOM LÁSKY K LUJZE
účel fondu: nakumulovanie prostriedkov na operáciu malej
Lujzky Širicovej
variabilný symbol: 900 333
FOND ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ
LIPTOVSKÝ JÁN
účel fondu: podpora a prostredie detí umiestených
v Špeciálnej základnej škole v Lipt. Jáne
variabilný symbol: 900 444
FOND KOSTOLÍK MATIAŠOVCE
účel fondu: podpora opravy, rekonštrukcie a údržby
kultúrnej pamiatky – kostolíka svätého Ladislava v Liptovských Matiašovciach.
variabilný symbol: 900 555

FUND OF VILLAGE HUTY
purpose: support of public utility activities and public utility
development of village Huty
variable symbol: 900 006
WEGA LH FUND
purpose: support of public utility activities in Liptovský
Hrádok for provision of activity in the area of culture for
catchment area of upper Liptov.
variable symbol: 900 007
FUND OF BASIC SCHOOL SV. MATÚŠA ŠVOŠOV
purpose: support of activities and environment of children
from the basic school
variable symbol: 900 008
FUND FOR HANDICAPPED CHILDREN
purpose: support of activities and environment of children
disabled spiritually, physically and socially disadvantaged
children from the region
variable symbol: 900 009

BRIDGE OF LOVE TO LUJZA FUND
purpose: accumulation of resources for the operation of
young Lujza
variable symbol: 900 333
FUND OF SPECIAL BOARDING BASIC SCHOOL
LIPTOVSKÝ JÁN
purpose: support and environment for children placed in
Special basic school in Lipt. Ján
variable symbol: 900 444
CHURCH MATIAŠOVCE FUND
purpose: support of reconstruction and maintenance of
cultural heritage – church of saint Ladislav in Liptovské
Matiašovce.
variable symbol: 900 555
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KNL v médiách

Malá ukážka toho, čo sa o KNL počas roka popísalo

A small example of what appeared in the media about CFL

Týždenník TREND
Na Slovensku vyrastá nová generácia filantropov
..... pojem filantropia (darcovstvo) používame v našom slovníku zriedkavo. A hoci tento fenomén plní dôležitú úlohu pri
rozvoji spoločenských hodnôt, len pomaly sa stáva súčasťou nášho životného štýlu. Jedným z cieľov komunitných nadácii je
rozvoj filantropie v regiónoch, v rámci ktorých pôsobia. .....

Weekly magazine TREND
A new generation of philanthropists rise in Slovakia
..... term philanthropy (donorship) is used rarely in our dictionary. Although this phenomenon plays a significant role in development of social values, it is becoming part of our lifestyle just slowly. One of the targets of community foundations is the
development of philanthropy in the regions where they are active. .....

MY Liptovské noviny
Myšlienky filantropie zapustili v Liptove korene
..... KNL za päť rokov existencie zorganizovala množstvo akcií, pomohla školám, organizáciám i jednotlivcom. Postrehy
zamestnancov: Z neziskovej organizácie fond rozvoja Liptova sme sa v roku 2003 transformovali na Komunitnú nadáciu
Liptov.
Obrovské príležitosti
V roku 2004 sme sa cez Asociáciu komunitných nadáci začali spolupracovať s veľkými korporačnými partnermi na celoslovenských projektoch. Prvým z nich bol Liptovský Klub darcov, kde sme za 5 rokov existencie rozdelili takmer 27 tisíc € .....

MY Liptovské noviny
Ideas of philanthropy set their roots in Liptov
..... CFL in its five years existence organized various events, helped schools, organizations and individuals. We have asked
foundation employees for few words. From a non-profit organization Fund for Liptov development we have transformed into
community Foundation Liptov in 2003.
Tremendous opportunities
In 2004 we have started cooperation with big corporate partners on pan-Slovakian projects via Association of community
foundations. First of them was Liptov Club of Donors, where we have allocated almost 27 thousand € in five years existence.....

Denník SME
Jojo – stará hračka v novom šate
..... Mladí filantropi fungujú pod záštitou AKNS. Je to grantový program, ktorý spravujú mladí ľudia vo veku 16 – 25 rokov.
Filantropi sa snažia motivovať mladých ľudí k aktívnemu záujmu a riešeniu potrieb komunity, v ktorej žijú, a k podpore
zaujímavých mládežníckych aktivít, ktoré zvyšujú kvalitu života v nej. Program sa realizuje pod patronátom deviatich komuntitných nadácii, teda aj Komunitnej nadácii Liptov. Mladým ľuďom ponúka príležitosť získať skúsenosti a spoznať život
či potreby svojich rovesníkov. .....

Denník SME
Jojo – old toy in a new dress
..... Young philanthropists operate under the roof of AKNS. It is a grant program managed by young people aged 16 – 25.
Philanthropists try to motivate young people to active interest and solving needs of the community where they live and to
support interesting youth activities enhancing the quality of life in it. Program is realized under the patronage of 9 community foundations, i.e. laso by Community Foundation Liptov. It offers young people opportunity to get experiences and know
life and needs of their peers. .....

Hrádocké spravodajstvo, mesačník mesta Liptovský Hrádok
Eurokampaň pre deti z detských domovov
..... pomáhajú si navzájom pri poznávaní eura. Rodičia deťom, deti rodičom. Kto pomôže deťom v detských domovoch?
Okrem tých, čo majú deti na starosti, určite Slovenská sporiteľňa a. s. a Komunitná nadácia Liptov. Spojili svoje sily, aby
pomohli takmer sto päťdesiatim deťom z detských domovoch. Pripravili pre ne informačné kampane o eure. A prečo práve
SLSP ? Pretože „firemnú filantropiu realizujeme už od roku 2005 prostredníctvom Nadácie SLSP” vysvetlila Lenka Polková
z úseku komunikácie .....

Hrádocké spravodajstvo, monthly newsletter of town Liptovský Hrádok
Euro campaign for children from foster houses
..... they help each other in knowing euro. Parents to children, children to parents. But who helps the children from foster
houses? Apart from those who take care of the children, it’s definitely Slovenská sporiteľňa a. s. and Community Foundation
Liptov. They joined their strength to help almost 150 children from foster houses. They have prepared information campaign
about euro for them. Why SLSP? Because ... company philanthropy is realized from 2005 via Foundation SLSP ... explained
Lenka Polková from communications department...

RYŽA - časopis mladých
„Keď mať Filipa znamená pre mladých ľudí aj byť Filipákom“
..... prečo to mladí robia? Čo z toho majú? Kládla otázky neznáma pani. Čo nechápala? Nešlo jej do hlavy, že súčastní mladí
ľudia môžu mať kladný vzťah k starším, slabším a tým, ktorí potrebujú pomoc. Asi mala zlé skúsenosti. Dobré skúsenosti
s mladými majú všetci tí, ktorí sa streli so skupinou mladých liptovských dobrovoľníkov Filantropov Liptova. .....

RYŽA, regional newspaper
When having Phillip means being a Philanthropist
..... why do young people do that? What do they have from it? Questions asked by strange lady. What was the thing she didn’t
understand? It was impossible for her to understand, that young people can have positive relation towards elderly, weaker
and those who need help. Maybe she had a bad experience. Good experiences with young have all those, who have met a
group of young Liptov volunteers - philanthropists of Liptov. .....

MY Liptovské noviny
Cítime zodpovednosť za prostredie, v ktorom podnikáme
..... pri vyhodnotení projektu zástupca partnera projektu Citigroup Europe plc Bratislava Branislav Cehlárik sľúbil, že urobí
všetko pre to, aby sa v Liptove uskutočnil aj druhý ročník. „Výchova a vzdelanie sú bezpochyby kľúčové momenty vo formovaní budúcich generácií a školské prostredie je ich neoddeliteľnou súčasťou”, povedal B. Cehlárik.
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CFL in media

Týždenník Slovenka
Najmenšia mama chce žiť
..... domček v Partizánskej Ľupči nájdete okamžite. Cedule Second hand a Stávková kancelária vás k nemu spoľahlivo zavedú.
Obe však zároveň zavádzajú – nekúpite tu textil z druhej ruky ani Loto si nemôžete podať. Majiteľka je v nemocnici a blízki
sa úprimne modlia za jej uzdravenie. Choroba je však krutá. Potrebujú pomoc .....

MY Liptovské noviny
We feel responsibility for the environment we make business
..... by evaluating the project representative of the project partner, Citigroup Europe plc Bratislava Branislav Cehlárik promised, that he will do everything to make the second year in Liptov. „Education is undoubtedly a key moment in forming the
future generations and school environment is an inseparable of it .....
Weekly magazine Slovenka
Smallest mother wants to live
..... a house in Partizánska Ľupča will be found by you immediately. Signs Second hand and betting shop will clearly lead you
to it. They both mislead – you won’t buy here textile or Lotto. The owner is in the hospital and relatives pray for her healing.
But the illness is cruel. They need help…
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Správa audítora KNL

Finančná správa KNL

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre správnu radu
Komunitnej nadácie Liptov

Náklady roku 2008 / Expenses 2008

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Komunitnej nadácie Liptov, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2008,
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

Suma v euro

149-tisíc

4.945,89 €

Opravy a udržiavanie

3-tisíc

99.58 €

0,08

Cestovné

7-tisíc

232.36 €

0,19

Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Zákonné sociálne poistenie
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13-tisíc

431.52 €

0,35

747-tisíc

24.795,86 €

20,12

57-tisíc

1.892,05 €

1,54

9.227,91 €

7,49

3-tisíc

99.58 €

0,08

164-tisíc

5.443,80 €

4,42

2-tisíc

66,39 €

0,05

116-tisíc

3.850,49 €

3,12

374-tisíc

12.414,53 €

10,07

Poskytnuté príspevky (granty) iným jednotkám

1.503-tisíc

49.890,46 €

40,49

Poskytnuté príspevky (granty) fyzickým osobám

297-tisíc

9.858,59 €

8

3.713 tisíc

123.249,02 €

Daň z motorových vozidiel

Zodpovednosť audítora

Iné ostatné náklady

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.

Predané cenné papiere
Tvorba fondov

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš názor.

Index z nákladov

278-tisíc

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.

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 závierke, či už v dôsledku podvodu, alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy
vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit
ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov
uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Mzdové náklady
Dary

Náklady celkom / Total Expenses
Výnosy roku 2008 / Profit 2008
Tržby z predaja služieb
Prijaté dary

100 %

Suma v Sk

Suma v euro

Index z výnosov

70-tisíc

2.323,57 €

2,09

2-tisíc

66,39 €

0,06

Názor

Iné ostatné výnosy

32-tisíc

1.062,20 €

0,95

Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Komunitnej nadácie Liptov k 31. decembru 2008 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu
v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Tržby z predaja cenných papierov

97-tisíc

3.219,81 €

2,90

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na skutočnosť, že nadácia prehlbuje záporný stav vlastných zdrojov krytia majetku
v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím o 217 - tis. Sk. Súčasná výška 716 - tis. Sk je ovplyvnená aj
vykázanou stratou bežného účtovného obdobia vo výške 368 - tis. Sk.
Časť grantov, ktoré boli získané v r. 2008 z rôznych zdrojov, neboli v plnej výške vyčerpané. Do ďalšieho účtovného obdobia
prechádza ako nevyčerpaný zdroj vo výške 675 - tis. Sk. Finančne však tieto nevyčerpané granty nie sú kryté, keď zostatok
finančných prostriedkov je vo výške 82 - tis. Sk.
Tieto skutočnosti naznačujú existencie významnej neistoty, ktorá môže vyvolať závažnú pochybnosť o schopnosti nadácie
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
Banská Bystrica, 7. apríla 2009
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23-tisíc

763,46 €

0,69

2.086-tisíc

69.242,51 €

62,21

Prijaté príspevky (dary) od fyzických osôb

410-tisíc

13.609,51 €

12,23

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane

633-tisíc

21.011,75 €

18,87

Výnosy celkom / Total Profit

3.353-tisíc

111.299,21 €

100 %

Globálne vyhodnotenie získaných zdrojov

Suma v Sk

Suma v euro

Index zo zdrojov
celkom

Výnosy z použitia fondov
Prijaté príspevky (dary) od iných organizácií

Podnikateľské subjekty

651.000,- Sk

21.609,24 €

19,19

Samospráva

559.884.- Sk

18.584,74 €

16,50

Individuálni darcovia

242.640,-Sk

8.054,18 €

7,15

Dve percentá (2%) z dane

17,92

608.202,-Sk

20.188,61 €

Vlastná činnosť

29.500,-Sk

979,22 €

0,88

Základné školy

769.181,-Sk

25.532,13 €

22,66

Grantové zdroje

532.566,- Sk

17.677,95 €

15,70

3.392.973,- Sk

112.626,07 €

100 %

Globálne vyhodnotenie spolu
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