
Nadačný fond Baumit

Výročná 
správa 2017

Myšlienky s budúcnosťou.



2

Na úvod

Naša zodpovednosť

V oblasti darcovstva a charity nie sú žiadne limity. To, akou cestou sa rozhodne firma re

alizovať svoje darcovské ciele, záleží len a len od jej zámerov, kreativity a možno aj odvahy. 

Spoločnosť Baumit sa rozhodla založiť Nadačný fond Baumit, kde jasne formuluje svoje 

poslanie a očakávania. Chceme, aby naša podpora bola investíciou, nie almužnou, ktorou 

pomáhame vzájomne prepájať občanov, firmy a verejný sektor.

Nadačný fond

Už od začiatku nášho pôsobenia na trhu sme cítili potrebu neuzatvárať sa len vo vlastnej 

firme, ale byť vnímaví a otvorení aj k potrebám spoločnosti, aj jednotlivcov i našim lokálnym 

komunitám v Rohožníku a Lietavskej Lúčke. V roku 2004 sme oslovili Centrum pre filantro

piu, n. o., s cieľom dať našim snahám v oblasti firemného darcovstva a filantropie určitý sys

tém. Zrodila sa intenzívna a zmysluplná spolupráca, ktorá trvá dodnes a ktorá dala podnet 

aj na vznik nášho Nadačného fondu Baumit. 

V predkladanej výročnej správe vám chceme priblížiť naše aktivity v oblasti firemného 

darcovstva, činnosť a poslanie nášho Nadačného fondu Baumit, ktorého cieľom je znásobiť 

a rozšíriť našu pomoc formou podpory zmysluplných projektov alebo aktívnych občanov 

našej spoločnosti. 

Vďaka Nadačnému fondu Baumit chceme podporovať najmä projekty zamerané na 

všeobecne prospešné ciele sociálneho charakteru s bližším zameraním na verejný priestor, 

život komunít, ekológiu, vzdelávanie, kultúru, architektúru a dizajn. 

Prajeme vám príjemné čítanie a odvahu byť aktívnymi občanmi našej spoločnosti.

V mene tímu Nadačného fondu Baumit

Mgr. Zuzana Thullnerová
správkyňa Nadácie  

Centra pre filantropiu

Ing. Ľuboš Fussek
riaditeľ

Baumit, spol. s r. o.
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1. Poslanie Nadačného 
fondu Baumit

U nás v Baumite sme z prostriedkov našej asignovanej dane podporovali v minulosti 

najmä náš otvorený grantový program „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“, ktorý je 

zameraný na projekty aktívnych ľudí v komunitách. Podporili sme organizácie, obce 

a aktívnych občanov, ktorí nezostávajú pri tom, že sú nespokojní v prostredí, kde žijú, 

ale rozhodli sa veci zmeniť. V zozname podporených projektov nájdete náučné chodníky, 

vybudovanie spoločných ihrísk pre deti, likvidácie skládok, opravu obecnej studne, 

rekonštrukciu zvonice a množstvo ďalších inšpiratívnych projektov, ktoré sa s pomocou 

NF Baumit zrealizovali. Komunitná filantropia na podporu regiónu je vyjadrením našej 

spoločenskej zodpovednosti.

Ako to bolo doteraz?

Nadačný fond Baumit

V Baumite sme sa rozhodli primárne podporovať projekty 
najmä v 3 oblastiach – rozvoj komunity, vzdelanie a kultúra.

Nadačný fond Baumit vznikol pri Nadácii Centra pre filantropiu 12. 12. 2016, ktoré 

je dlhodobo naším partnerom v oblasti firemného darcovstva a odborníkom v oblasti 

spoločenskej zodpovednosti firiem. Spoločne sa zamýšľame, ako v rámci konceptu 

firemného darcovstva podporiť dobré a zmysluplné projekty, ako „vylepšiť fasádu“ – 

tvár našej spoločnosti v niektorej z oblastí, ktoré sme sa rozhodli primárne podporovať – 

rozvoj komunity, vzdelanie a kultúru. Počas obdobia našej spolupráce sme prijali viac ako 

1 500 žiadostí o podporu. Z nich sme finančne podporili viac ako 250 verejnoprospešných 

projektov sumou takmer 300tisíc eur.

Počas uplynulého obdobia sme prijali viac ako 

1 500 žiadostí o podporu.

Z nich sme finančne podporili

viac ako 250 verejnoprospešných projektov.

Sumou

takmer 300‑tisíc eur.

” “
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Poslanie Nadačného 
fondu Baumit

Cieľ činnosti Nadačného fondu Baumit

Aby sme mohli našu pomoc ešte znásobiť, založili sme v spolupráci s Nadáciou Centra pre 

filantropiu Nadačný fond Baumit, do ktorého môžu svojim podielom z dane prispieť aj jednotlivci 

alebo firmy. Preto sme oslovili a pozvali na spoluprácu aj našich partnerov, dodávateľov 

a zamestnancov. Vďaka Nadačnému fondu Baumit chceme naďalej podporovať aktivity zamerané 

na všeobecne prospešné ciele sociálneho charakteru s bližším zameraním na verejný priestor, 

život komunít, ekológiu, vzdelávanie, kultúru, architektúru a dizajn. 
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2. Ako podporujeme 
projekty?

Nadačný fond Baumit realizuje  

podporu projektov dvoma spôsobmi:

1. Priama podpora vybraných subjektov
Priamu podporu vybraných subjektov realizujeme primárne v jednej z našich troch vytipovaných 
oblastiach podpory – rozvoj komunity, vzdelávanie a kultúra. 
Komunitná filantropia je veľmi dobrým spôsobom podpory regiónu, v ktorom má firma svoje 
sídlo. Táto forma darcovstva je špecifická tým, že sa uskutočňuje v konkrétnej oblasti regiónu, 
mesta alebo komunity, v ktorej ľudia žijú a s ktorou sa stotožňujú. V našom prípade sú to lokality 
Bratislava (centrála spoločnosti), Rohožník a Lietavská Lúčka (výrobné závody). Uvedomujeme si 
svoju zodpovednosť a rolu zvlášť voči obciam Rohožník a Lietavská Lúčka, kde máme naše výrobné 
prevádzky a kde ovplyvňujeme regionálnu zamestnanosť a kvalitu života občanov. Cieľom našich 
aktivít je dlhodobá podpora konkrétnych projektov, ktoré sú zamerané na zvyšovanie kvality života 
ľudí, prípadne zveľaďovanie prostredia. Jednou z nových a moderných foriem priamej podpory je aj 
podpora projektov na crowdfundingovej platforme, kde jednotlivci alebo organizácie prezentujú 
svoje projekty (www.startlab.sk). Účelom takejto podpory je poskytnúť autorom verejnoprospešných 
projektov namiesto povestnej „ryby skôr udicu“.

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť a svoju úlohu zvlášť v regiónoch 
Rohožník a Lietavská Lúčka, kde máme naše výrobné závody.” “
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Nadačný fond Baumit realizuje  

podporu projektov dvoma spôsobmi:

2. Grantový program „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“
Naďalej pokračujeme v našom obľúbenom grantovom programe „Tu sa nám páči, tu chceme 
žiť“. Každý rok podporíme približne 10 projektov formou otvoreného grantového programu, ktorý 
na základe zverejnených kritérií umožňuje zapojiť sa žiadateľom do programu a ktorých projekt 
v konkurencii vyberie nezávislá výberová komisia. Základnou misiou programu je podporovať 
organizácie, obce a aktívnych občanov, ktorí nezostávajú pri tom, že sú nespokojní v prostredí, 
kde žijú (pretože napr. cez starý drevený most sa už nedá prejsť, z historicky významného 
minerálneho prameňa sa už nedá napiť alebo v parku si posedieť na lavičke atď.), ale rozhodnú 
sa veci zmeniť a využiť na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosti a strhnúť iných ľudí 
pre dobrú vec.

”
“ “

Základnou misiou programu je podporovať organizácie, obce a aktív‑
nych občanov, ktorí nezostávajú pri tom, že sú nespokojní v prostredí, 
kde žijú, ale rozhodnú sa veci zmeniť a využiť na to svoje nápady, vedo‑
mosti, zručnosti, schopnosti a strhnúť iných ľudí pre dobrú vec.
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3.Podporené 
projekty

3.1 Priama podpora
V roku 2017 sme podporili spôsobom priamej podpory vybraných subjektov 10 verejnoprospešných projektov:

1.
Ôsma kniha o Bratislave

Žiadateľ: Pavel Dvořák 
Miesto realizácie: Budmerice

Výška podpory: 800 €

2.
Workoutové ihrisko

Žiadateľ: ZŠ Spišský Štvrtok
Miesto realizácie: Spišský Štvrtok

Výška podpory: 300 €

3.
19. r. AUTHOR GARMIN 

bikemaratón Súľovské skaly 
Žiadateľ: SCK CYKLO TOUR Súľov – Hradná

Miesto realizácie: Súľov – Hradná
Výška podpory: 500 €

4.
Letná škola udržateľnej architektúry

Žiadateľ: Inštitút pre energet. pasívne domy
Miesto realizácie: Bratislava

Výška podpory: 400 €

5.
Rekonštrukcia DOMEC

Žiadateľ: OZ Vagus
Miesto realizácie: Bratislava

Výška podpory: 1 000 €

Kniha s názvom: Stopy dávnej minulosti 8 – Smrť sultána Sulejmana 
od Pavla Dvořáka je súčasťou veľmi rozsiahleho projektu, cyklu Dejiny 
Slovenska v príbehoch. Cyklus chronologicky rozpráva o dejinách Slo
venska od najstarších čias až po súčasnosť. Ôsmy zväzok spracováva 
dejiny Slovenska v čase osmanských vojen. Finančné prostriedky boli 
použité na sadzbu a grafickú úpravu textov.

V areáli základnej školy postavili workoutové ihrisko. Do projektu 
zapojili žiakov a rodičov: so žiakmi najprv ihrisko navrhli, vymerali 
základy a spolu s rodičmi ich svojpomocne vykopali. V spolupráci 
s obecným úradom v Spišskom Štvrtku základy zabetónovali. Firma 
dodala konštrukciu ihriska a jej montáž. Ciele projektu – vybudovať 
pre mladých ľudí a spolu s nimi workoutové ihrisko, ktoré rozšíri ich 
možnosti trávenia voľného času, boli naplnené. Finančné prostriedky 
boli použité na kúpu rebríka a hrazdy.

19. ročník AUTHOR bikemaratónu Súľovské skaly sa uskutočnil 
23. a 24. júna 2017. Na štart sa postavilo 1 292 cyklistov z 8 kra
jín. Cieľom projektu je vytvorenie združeného, trvalo udržateľného 
športovoturistického produktu s výraznou schopnosťou pritiahnuť ku 
aktívnemu odpočinku mladých občanov tohto regiónu a prilákať sem 
aj návštevníkov z okolitých štátov. Finančné prostriedky boli použité 
na informačné značenie.

V dňoch 26. – 30. 6. 2017 usporiadali Letnú škola udržateľnej ar
chitektúry ako voliteľný predmet v rozsahu štyridsiatich vyučovacích 
hodín. Určená bola pre študentov Fakulty architektúry STU, avšak 
zúčastnili sa jej taktiež študenti Stavebnej fakulty STU. Účasť študentov 
bola veľmi dobrá, zúčastnilo sa asi 40 študentov. Poslaním podujatia 
je prispieť k transformácii stavebného trhu na Slovensku smerom 
k udržateľnej výstavbe a prepojiť odborníkov zo všetkých sektorov sta
vebníctva. Finančné prostriedky boli použité na mzdy pre lektorov.

Myšlienkovým cieľom projektu je poskytnúť ľuďom bez domova priestor 
na odbornú pomoc, ktorý bude vo vizuálne dobrom a komfortnom stave 
a pozitívne tak ovplyvní pocit ľudí, ktorí sa dlhodobo pohybujú v nehos
tinnom prostredí ulice. V nízko prahovom centre DOMEC sa v rámci 
rekonštrukcie podarilo zrealizovať vnútorné aj vonkajšie omietky stien 
v priestoroch jedálne. Tiež boli zrekonštruované omietky v hlavnej budo
ve a vstupná brána. Do rekonštrukčných prác boli zapojení aj samotní 
ľudia bez domova. Finančné prostriedky sa použili na stavebné práce. 
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6.
Obnova Dominiky 

Žiadateľ: Ing. arch. Martin Mašek, PhD.
Miesto realizácie: ostrov Dominika

Výška podpory: 763 €

7.
MULTYfunkčné iHRYsko

Žiadateľ: Spojená škola Svätej Rodiny
Miesto realizácie: Bratislava

Výška podpory: 500 €

8.
Podpora co‑workingového priestoru 

s detským centrom a ihriskom
Žiadateľ: Nadácia Cvernovka
Miesto realizácie: Bratislava

Výška podpory: 1 000 €

9.
Omietka atiky objektu Imobilio

Žiadateľ: OZ Imobilio
Miesto realizácie: Bratislava

Výška podpory: 1 000 €

10.
Mamička, dýcham

Žiadateľ: Nadácia Križovatky
Miesto realizácie: Bratislava

Výška podpory: 100 €

Ostrov Dominika bol 18. septembra 2017 spustošený hurikánom Maria. 
Zničil až 90 % domov, ľudia nemajú kde bývať a nemôžu začať svoj 
život budovať odznova. Chcem im pomôcť. Potrebujeme opraviť strechy 
a zabezpečiť dostatok pitnej vody. Na to potrebujeme nakúpiť stavebné 
materiály – plechy na zakrytie striech, prípadne nepremokavé plachty 
na dočasné zabezpečenie, klince a skrutky, v prípade potreby aj laty pod 
plechy a plachty, a nejaké základné náradie (ručné, elektrinu nemáme). 
Finančný dar bol použitý na nákup strešnej krytiny.

Realizácia obnovenia a vybudovania multifunkčného ihriska sa uskutočnila 
od júla 2017 do konca novembra 2017. V škole je v súčasnosti celkom 
14 športových krúžkov – futbalový, volejbalový, hádzaná, floorbalový, crossfit, 
bedminton, atletický, loptové hry a akrobatický rock and roll. Vybudovaním 
moderného multifunkčného ihriska pre všetky vekové kategórie chceme 
predchádzať obezite a sedavému životnému štýlu, podporovať aktívne 
využitie voľného času pohybom a športovaním na čerstvom vzduchu. 
Finančný dar bol použitý na rekonštrukčné práce.

V priestoroch bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej na Račian
skej ulici v bratislavskom Novom Meste vyrástlo detské ihrisko komple
mentárne s coworkingom, ktoré Nadácia Cvernovka ponúka freelance
rom. Orientujú sa na skupinu pracujúcich mamičiek/rodičov s deťmi. 
Finančný dar bol použitý na materiál, stavbu oplotenia, záhony.

Občianske združenie Imobilio je dobrovoľnícka organizácia, ktorá sa usi
luje o integráciu ťažko telesne postihnutých a zlepšenie kvality ich života 
a postavenia v spoločnosti. Ich hlavnou aktivitou je stavba vzdelávacieho 
a výskumnovývojového centra v Karlovej Vsi s názvom Imobilio. Záme
rom predkladaného projektu bolo dokončiť omietky na 3. nadzemnom 
podlaží objektu Imobilio, dokončiť atikový múr strechy s potrebnou izolá
ciou a vyrovnať steny výťahovej šachty. Dokončenie omietky objektu bolo 
predpokladom, aby sa mohli začať finalizovať ostatné práce a pripraviť 
podklad strechy s hydroizoláciou. Finančné prostriedky boli použité na 
stavebný materiál.

Nadácia Križovatky zabezpečuje monitory dychu pre novorodenecké 
a neontologické oddelenia v celej SR. Prispeli sme na kúpu jedného 
monitora.
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3.Podporené 
projekty

3.2 Grantový program „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“
V roku 2017 sme grantový program neotvorili. Ponúkame vám však výber zaujímavých projektov,  
ktoré boli v programe podporené. 

1.
Vyhliadka na Kalvárii

Žiadateľ: Nadácia BadenPowella
Miesto realizácie: Banská Štiavnica

Ľudia, ktorí prichádzajú do Banskej Štiavnice, už môžu mesto pozorovať 
aj z vtáčej perspektívy. Po dlhých rokoch sa aj vďaka našej finančnej 
podpore podarilo sprístupniť vyhliadkovú vežu na Kalvárii. 63 skaut
ských dobrovoľníkov z celého Slovenska pracovalo na sprístupnení 
jednej z veží Horného kostola Kalvárie. Podarilo sa im pre verejnosť 
otvoriť vyhliadku, z ktorej návštevníci uvidia nielen historické mesto ako 
na dlani, ale v prípade dobrého počasia aj hrebeň Nízkych Tatier. Vďaka 
aktivite ľudí, ktorým na Kalvárii záleží, sa podarilo namotivovať mladých 
ľudí k dobrovoľníctvu na kultúrnej pamiatke, ktorej pôsobivý areál 
s krásnymi výhľadmi upúta každého turistu.

2.
Záleský maják na Malom Dunaji s vyhliadkou 

a školou na vode
Žiadateľ: OZ Naše Zálesíčko

Miesto realizácie: Malý Dunaj, Zálesie

Záleský maják na Malom Dunaji s vyhliadkou a školou na vode je ďalším 
netradičným dielom spod rúk nadšencov zo Zálesia. Hlavnou myšlienkou 
bolo vytvoriť atraktívne miesto oddychu pri vode, kde sa môžu stretávať, 
spoločne tráviť čas, organizovať kultúrne podujatia, letné kino na vode 
či odomykanie a zamykanie Malého Dunaja. Zároveň však vybudovať 
priestor na rekreáciu v prírode a jej pozorovanie, preto sa rozhodli 
vybudovať aj maják s rozhľadňou, ktorej vrchol ponúkne trojkilometrový 
nerušený výhľad na riečny horizont v plnej kráse, ktorý je iba na tomto 
jedinom mieste. Prostredníctvom školy na vode, ktorá bude formou 
smaltovaných tabuliek, prinesú možnosť spoznávať vtáctvo malodunaj
ských luhov.

3.
Pokračovanie obnovy Kostola sv. Jána Krstiteľa 

v Modre na cintoríne
Žiadateľ: Združenie záchrany cirkevných pamiatok 

v Modre
Miesto realizácie: Modra

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre je národnou kultúrnou pamiatkou na
chádzajúcou sa na významnom cintoríne Slovenska. Kostol už niekoľko 
rokov chátral a bolo potrebné zamedziť ďalším nenávratným škodám. 
Združenie sa rozhodlo všetku svoju energiu vložiť do jeho obnovy 
a rekonštrukcie. V rámci podpory boli realizované nasledujúce aktivity: 
dokončenie generálnej opravy strechy, odstránenie drevín a náletov 
v blízkosti kostola, vyčistenie betónového žľabu po obvode objektu, nová 
dažďová kanalizácia, odstránenie deštruovaných omietok, odizolovaná 
celá stavba po obvode, osadenie čapových značiek na stanovenie príčin 
statických porúch a zreštaurovanie drevených parapetov na empore. 
Veľkým prekvapením sú novoobjavené stredoveké fresky na stenách 
kostola. Cieľom projektu je tieto fresky celoplošne odkryť a zreštaurovať.

4.
Sklárska pec v Dolnej Bzovej – dobudovanie 

prístrešku
Žiadateľ: Občianske združenie Skálnik

Miesto realizácie: Obec Mýtna

Cieľom občianskeho združenia Skálnik bolo okrem iného v centrálnej 
časti obce vybudovať sklársky skanzen. Na mieste stojí plne funkčná 
dobová sklárska pec, ktorá od roku 2011 prilákala množstvo domá
cich obyvateľov, návštevníkov regiónu, umelcov, študentov sklárstva, 
ich pedagógov, profesionálnych tavičov skla a sklárov na podujatie 
Bzovské sklárske dni. Pred sklárskou pecou ešte chýbalo dobudovanie 
prístrešku, aby si návštevníci mohli vychutnať ukážky pôvodnej sklárskej 
činnosti, tavenie skla a tvorbu predmetov sklárskymi majstrami, ale aj 
sami sklené výrobky vytvoriť. Z tohto dôvodu bolo zámerom projektu do
budovať tento prístrešok a postupne tak verejné priestranstvo pretvárať 
na sklársky skanzen.
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6.
Umelecká záhrada

Žiadateľ: Divadlo Pôtoň, n. o.
Miesto realizácie: Obec Bátovce

Divadlo Pôtoň je nezávislá skupina divadelných tvorcov z celého Sloven
ska. Účelovo pôsobí mimo hlavného mesta Slovenska, vytvára divadelné 
inscenácie, happeningy, pripravuje workshopy. V roku 2008 získali 
30ročný bezplatný prenájom budovy v Bátovciach, kde chcú vytvoriť 
Centrum umenia a kreativity. Dobrovoľníci tu vďaka podpore vybudo
vali drevené pódium, kultivovali zatrávnenie záhrady a drevín a osadili 
lavičky. V parku sa budú konať koncerty, divadelné predstavenia, ale aj 
inštalácie sochárskych či výtvarných diel miestnych umelcov.7.

Kompa s vlastnou obsluhou
Žiadateľ: Obec Ptrukša

Miesto realizácie: Ptrukša

Obec Ptrukša leží na cípe juhovýchodného Slovenska v blízkosti sloven
skoukrajinských hraníc. V obci je jazero Palagča s rozlohou 2,5 ha, na 
ňom dobrovoľníci vybudovali prepravné zábavné zariadenie: kompu. 
Kompa funguje na princípe ľudskej sily, je bezpečná a svojou konštruk
ciou jedinečná. Kompa premáva po vyznačenej dráhe asi 70 m medzi 
brehom jazierka a ostrovčekom.8.

Obnova studne Oresta Dubaya
Žiadateľ: Obec Stakčín

Miesto realizácie: Stakčín

Projektom sa obnovila viac ako 150ročná studňa, ktorá nebola zasy
paná v rámci likvidácie siedmich vysídlených obcí nad Vodárenskou 
nádržou Starina. Zároveň sa zatraktívnilo miesto na trase medzinárod
ného cykloturistického chodníka Zelený bicykel R61 v Národnom parku 
Poloniny i celkový areál vstupu do areálu obecného cintorína zaniknutej 
obce Veľká Poľana, ktorého súčasťou je i jedinečný vojnový cintorín 
z prvej svetovej vojny s kamennou rotundou a ruinami murovaného 
kostola. Podporila sa i vzájomná spolupatričnosť vysídlených obyvateľov 
k rodnému kraju, ktorý museli nedobrovoľne opustiť.9.

Pajštúnsky rínek – verejný park v Borinke
Žiadateľ: Občianske združenie Pajštún

Miesto realizácie: Obec Borinka

Aby sa deti vybláznili v príjemnom, inšpiratívnom a zdravom prostredí, 
rozhodli sa dobrovoľníci združenia svojpomocne vybudovať verejný 
zelený parčík s detským ihriskom. Verejný park nazvali „Pajštúnsky 
rínek.“ Tu sa snažia vytvoriť verejný park so zdravou zeleňou, pôvodnými 
drevinami a jedlými kríkmi, ktoré korešpondujú s faunou a flórou Malých 
Karpát. Podporili sme ich v úvode ich snaženia, preto na Pajštúnskom 
rínku postupne od roku 2010 pribúdajú hojdačky, šmykľavka s pre
liezkou, pieskovisko, altánok, prevažovačky, sochy vytesané do torza 
starých orechov, lavičky, stojan na bicykle, vŕbový hrad, hojdacia lavica, 
pružinové koníky... Všetky prvky sú z prírodného materiálu s dominan
ciou dreva.10.

Kultúrno‑historický náučný chodník obce Doľany
Žiadateľ: Spolok pre krajší život v Doľanoch

Miesto realizácie: Doľany

Podkarpatská obec Doľany je súčasťou tzv. malokarpatskej vínnej cesty, 
ktorá spája obce pod Malými Karpatami a je vyhľadávaná turistami, 
ktorí chcú okúsiť miestne vína a špeciality. Miestny spolok sa rozhodol 
históriu obce priblížiť prostredníctvom kultúrnohistorického chodníka. 
Obyvatelia a návštevníci budú mať možnosť oboznámiť sa s históriou, 
najvýznamnejšími kultúrnymi pamiatkami v obci alebo sa dozvedieť 
o  živote a diele významných rodákov z Dolian. Chodník začne slúžiť už 
počas turistickej sezóny a texty na tabuliach budú dostupné aj v anglic
kom a nemeckom jazyku. Umeleckú hodnotu môže mať aj obyčajný veľ
ký informačný panel. Ten doliansky je ručne namaľovaný akademickým 
maliarom, ktorý v obci žije.

5.
Život na vode

Žiadateľ: Marián Fačkovec
Miesto realizácie: Obec Zálesie

V lodenici v Zálesí sa stretávajú dobrovoľníci a milovníci vody. Pravidelne 
športujú či čistia brehy a vodu. Veď kto by odmietol povoziť sa po Malom 
Dunaji na pramici či loďke? Vďaka podpore mohli postaviť, vytvoriť 
a osadiť tri informačné tabule s informáciami o živočíchoch a rastlinách, 
ktoré v danej lokalite žijú.
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1. Vyhliadka na Kalvárii

3. Pokračovanie obnovy Kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre na cintoríne 4. Sklárska pec v Dolnej Bzovej – dobudovanie prístrešku

5. Život na vode

2. Záleský maják na Malom Dunaji s vyhliadkou a školou na vode

3.Podporené 
projekty
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6. Umelecká záhrada, Divadlo Pôtoň, n. o.

8. Obnova studne Oresta Dubaya 9. Pajštúnsky rínek – verejný park v Borinke

Doliansky historický náučný chodník | Doliansky historický náučný chodník | Doliansky historický náučný chodník

Rodičovský dom Juraja Fándlyho  
(kultúrna pamiatka)

Rodičovský dom Juraja Fándlyho (kultúrna 
pamiatka)

Rodičovský dom Juraja Fándlyho (kultúrna 
pamiatka)

Z tohto domu pochádzal Juraj Fándly, významný 
slovenský spisovateľ, národný buditeľ. Juraj Fánd-
ly sa narodil 21. 10. 1750 v susednej obci Častá. 
Nakoľko však obaja jeho rodičia boli Doľančania, 
po pár rokoch pobytu v Častej, sa vrátili do Do-
lian. Fándly vyštudoval teológiu a v roku 1777 bol 
vysvätený za kňaza. Ako kňaz pôsobil v Seredi, v 
Lukáčovciach a v Naháči. V roku 1807 odišiel do 
predčasného dôchodku do Dolian. 

Za rodičovským domom si postavil svoj vlast-
ný dom, v ktorom prežil posledné roky života. 
Tu aj zomrel 7. 3. 1811. Fándly bol popredným 
predstaviteľom bernolákovského hnutia, zak-
ladajúcim členom Slovenského učeného tovarišstva, 
spisovateľom, básnikom, historikom, popularizáto-
rom hospodárskej vedy a zdravovedy. Jeho prvým 
dielom bola Dúverná zmlúva mezi mňíchom a dia-
blom, ktorá vyšla v roku 1789. Je to vôbec prvé 
dielo napísané v prvej kodifikovanej slovenčine, v 
tzv. bernolákovčine. 

V nasledujúcich rokoch mu vyšli ďalšie diela 
najmä z oblasti vzdelávania roľníkov (Piľní domajší 
a poľní hospodár, O uhoroch aj včelách, Sloven-
skí včelár a ďalšie), histórie (Compendiata Historia 
Gentis Slavae - Krátke dejiny slovenského náro-

The Second Coalition, formed in 1798, consist-
ed of the following nations or states: Austria, Great 
Britain, the Kingdom of Naples, the Ottoman Em-
pire, Papal States, Portugal, and Russia. During the 
War of the Second Coalition, the French Republic 
suffered from corruption and division under the Di-
rectory. France also lacked funds to prosecute the 
war and no longer had the services of Lazare Car-
not, the war-minister who had guided her to suc-
cessive victories following extensive reforms dur-
ing the early 1790s. 

Napoleon Bonaparte, the main architect of vic-
tory in the last years of the First Coalition, had 
gone to campaign in Egypt. Stripped of two of its 
most important military figures from the previous 
conflict, the Republic suffered successive defeats 
against revitalized enemies which British financial 
support brought back into the war.

Napoleon managed to return to France on Au-
gust 23, 1799. He seized control of the French gov-
ernment on 9 November 1799 in the coup of 18 
Brumaire, toppling the Directory. Napoleon reor-
ganized the French military and created a reserve 
army positioned to support campaigns either on 
the Rhine or in Italy. On all fronts, French advances 

Bildung, Bildung, Bildung. Die Dreifachbetonung 
als Garant zum Erhalt eines wettbewerbsfähigen 
Wirtschaftsstandort kommt Politikern und Sozial-
partnern in ungefragtem Automatismus über die 
Lippen. Die Fachhochschulen sind dabei nur eines 
von vielen Mosaiksteinchen. In zwei der drei Ost-
Bundesländer bringen überdurchschnittlich viele 
junge Menschen heute schon die Hochschulreife 
für ihren weiteren Bildungs- und Karriereweg mit: 

Das Burgenland mit 5,33 bestandenen Reifeprü-
fungen je 1000 Einwohner und erwartungsgemäß 
Wien mit 5,19 – beide übertreffen dem Bundes-
durchschnitt von 5,05. Nachholbedarf hat mit dem 
Wert 4,62 Niederösterreich. Niederösterreich liegt 
nach den letzten verfügbaren Zahlen auch bei der 
Dichte der Hochschulabsolventen noch deutlich 
zurück. Etwas verbessert hat sich das 

Burgenland. Auch bei diesem Gradmessers fin-
det sich Wien an der Spitze. Zufrieden damit ist die 
Industrie keineswegs. Wien fällt, so die Ergebnisse 
verschiedener internationaler Studien über Bil-
dungsstandards, weiter zurück, klagt IV-Präsident 
Wolfgang Hesoun. Als dramatisch wird der Ver-
fall in der mathematischen Kompetenz sowie im 
naturwissenschaftlichen Bereich eingestuft. Wiens 

2

Ďalšia zastávka         Zvonica / veža
Ďalšia zastávka Ďalšia zastávka | Ďalšia zastávka Ďalšia zastávka
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zurück. Etwas verbessert hat sich das 
zurück. Etwas verbessert hat sich das zurück. Etwas verbessert hat sich das 

zurück. Etwas verbessert hat sich das 
zurück. Etwas verbessert hat sich das zurück. Etwas verbessert hat sich das 

zurück. Etwas verbessert hat sich das 
zurück. Etwas verbessert hat sich das zurück. Etwas verbessert hat sich das 

10. Kultúrnohistorický náučný chodník obce Doľany

7. Kompa s vlastnou obsluhou, obec Ptrukša
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4.Baumit  
Plyšová kocka

Okrem podpory projektov prostredníctvom Nadačného fondu Baumit odovzdávame už viacero 

rokov vybraným subjektom aj ocenenie Baumit Plyšová kocka. Je to zvláštna cena, ktorú 

odovzdáva spoločnosť Baumit spolu s finančnou dotáciou vo výške 3 300 eur organizácii alebo 

subjektu, ktorí stavajú nie doslova, ale v prenesenom význame – mosty porozumenia, budujú 

ostrovy lásky, podporujú aj ľudí s hendikepom, ľudí na okraji spoločnosti alebo ľudí bez domo

va. Baumit Plyšová kocka oceňuje ľudské činy, ktoré „menia fasádu“ našej celej spoločnosti. 

Cenu Baumit Plyšová kocka udeľuje spoločnosť Baumit od roku 2003. Odovzdávanie Baumit 

Plyšovej kocky je súčasťou slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Baumit Fasáda roka, 

ktorá mapuje a prezentuje najkrajšie fasády na Slovensku. 

Baumit Plyšová kocka 2017 
Občianske združenie Krídla
Občianske združenie Krídla vzniklo v roku 2002 a v roku 2005 otvorilo Rehabilitač
né stredisko Krídla, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom so psychickými poruchami 
obnoviť, ale aj získať schopnosti a zručnosti, ktoré ochorením stratili a ktoré im 
umožnia opäť sa vrátiť k plnohodnotnému a samostatnému životu.  
www.zdruzeniekridla.sk

Baumit Plyšová kocka 2015
Občianske združenie Imobilio
Cieľom združenia Imobilio je integrácia ľudí s hendikepom do spoločnosti, ich 
podpora v úsilí študovať na vysokej škole. Momentálne Imobilio stavia vzdelávacie 
centrum v bratislavskej Karlovej Vsi, ktoré im bude vytvárať zázemie na štúdium. 
Študenti tu dostanú možnosť diaľkového štúdia – budú môcť využívať rehabilitáciu, 
ergoterapiu, knižnicu, priestor na špecializované prednášky, pripravovať si projekty, 
seminárne, bakalárske alebo diplomové práce. www.imobilio.sk

Baumit Plyšová kocka 2012
Občianske združenie ČSFA
Československá futbalová akadémia v Malackách otvorila v roku 2002 svoju 
centrálu v Malackách a odvtedy sa snaží o zlepšenie podmienok pre výkonnostný 
rast mladých futbalistov a komplexné zlepšenie tréningového procesu s modernými 
metódami používanými vo vyspelých futbalových krajinách. www.csfa.sk

Baumit Plyšová kocka 2010
Nadácia Kvapka nádeje
Nadácia Kvapka nádeje bola na Slovensku založená pani Vendulou Auš Svobodo
vou v júli roku 2010 s cieľom trvale a kontinuálne podporovať liečebné, školské, 
kultúrne a sociálne potreby chorých detí, a to predovšetkým detí postihnutých 
nádorovým ochorením na území Slovenska. www.kvapkanadeje.sk
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Baumit Plyšová kocka 2006
Občianske združenie Divadlo z pasáže
Divadlo z pasáže pôsobí v Banskej Bystrici od roku 1955 a ako jediné svojho druhu 
na Slovensku pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Vo svojej činnosti prepája 
kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. Súčasťou projektu je aj denný stacionár 
divadla a chránené bývanie pre členov divadla. www.divadlozpasaze.sk

Baumit Plyšová kocka 2004
Občianske združenie Návrat
Občianske združenie Návrat sa usiluje o hľadanie náhradných rodín pre deti 
z detských domovov, transformáciu tradičných detských domovov na domovy tzv. 
rodinného typu a pomoc pri integrácii detí z detských domovov do spoločnosti. 
Návrat svojou činnosťou vytvára domov pre deti, ktoré nemajú to šťastie vyrastať 
v harmonizovaných rodinách. www.navrat.sk

Baumit Plyšová kocka 2003
Občianske združenie Proti prúdu, projekt NotaBene
Občianske združenie Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) založili traja študenti 
sociálnej práce 20. 3. 2001 s cieľom pomôcť ľuďom bez domova integrovať sa do 
spoločnosti, pracovať v oblasti prevencie bezdomovectva a pozitívne vplývať na 
postoje verejnosti voči ľuďom bez domova. Hlavným nástrojom sa stal projekt – 
pouličný časopis Nota bene. www.notabene.sk

Baumit Plyšová kocka 2008
Nadácia Zachráňme srdce
Nadácia vyvíjala úsilie na získanie prvého robotického systému da Vinci pre vybra
né medicínske pracovisko na Slovensku. Roboticky asistované operácie posúvajú 
miniinvazívnu chirurgiu o míle vpred. Lekár môže vykonávať aj niekoľkohodinovú 
operáciu bez fyzickej únavy, pacientovi zákrok spôsobí menšiu traumu organizmu, 
menšiu stratu krvi, menšie jazvy s nižším rizikom infekcie, skráti dobu hospitalizá
cie a umožní skorší návrat do bežného života.
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5. Finančný prehľad 
za rok 2017

Počiatočný stav finančných prostriedkov k 1. 1. 2017 (prenesené z roku 2016)  6 262,85 € 

Získané finančné prostriedky v r. 2017 41 688,57 €

Prijatý podiel zaplatenej dane (2 % – asignácia z roku 2016) 39 963,36 €

Iní darcovia, ktorí prispeli podielom zaplatenej dane do NF Baumit 1 725,21 €

Spolu disponibilné finančné prostriedky v r. 2017 47 951,42 €

Poskytnuté príspevky v r. 2017 11 241,27 €

Zamestnanci Baumit (rozhodli o rozdelení časti príspevkov) 3 330,00 €

Grantový program Baumit* 0,00 €

Podporené projekty (priama podpora) 4 900,00 €

Administratívne/prevádzkové náklady 3 011,27 €

Zostatok finančných prostriedkov k 31. 12. 2017 36 710,15 €

* V roku 2017 Grantový program Baumit nebol vyhlásený.
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Na záver

Transparentnosť poskytovania finančných prostriedkov a grantov je 
štandardom našej práce. Pri grantových programoch vždy dopredu 
zverejníme ciele, podmienky a kritériá výberu projektov tak, aby boli 
každému jasné pravidlá. O podporu sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto 
spĺňa kritériá oprávnenosti. O výsledkoch posudzovania informuje‑
me nielen uchádzačov, ale aj širokú verejnosť. Zverejňujeme mená 
posudzovateľov projektov, ako aj prijímateľov príspevkov a grantov.

Mgr. Zuzana Thullnerová
správkyňa Nadácie  
Centra pre filantropiu

”

“



Pozývame naďalej aj vás pripojiť sa k nám  
a spolu s nami podporiť zmysluplné projekty. 

Svoje finančné príspevky môžete posielať na číslo účtu NFB. 
IBAN: SK20 3100 0000 0040 4030 8809

V mene koordinačného tímu Nadačného fondu Baumit 
vám ďakujeme za vašu podporu!
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Svoje finančné príspevky môžete posielať na číslo účtu NFB. 
IBAN: SK20 3100 0000 0040 4030 8809

V mene koordinačného tímu Nadačného fondu Baumit 
vám ďakujeme za vašu podporu!
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