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Nadačný fond Baumit  

pri Nadácii Centra pre filantropiu 

 

Výročná správa za rok 2021 
 

 

  
Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol dňa 12.12.2016, so zámerom presadzovania 

konceptu firemného darcovstva - dlhodobo podporovaťverejnoprospešné zmysluplné projekty. 
V Nadačnom fonde Baumit podporujeme tri verejnoprospešné oblasti: komunity, kultúra, vzdelávanie. 
 

Od svojho vzniku sme podporili 425 verejnoprospešných aktivít v celkovej sume 370 675 €.  
 

Nadačný fond Baumit získal z roku 2021 Certifikát Transparentný firemný nadačný fond za rok 2020, ktorý 
udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov. Podmienkou na jeho získanie bolo splnenie Kódexu 
transparentnej firemnej nadácie/nadačného fondu. Kódex definuje 23 atribútov z oblasti riadenia, finančných 
prehľadov, udeľovania grantov a komunikácie, ktoré musia držitelia certifikátov naplniť.   
 
V predkladanej výročnej správe vám chceme aj tento rok priblížiť naše aktivity v oblasti firemného 
darcovstva a priniesť prehľadný zoznam subjektov, do ktorých smerovala naša podpora. V roku 2021 sme 
podporili verejnoprospešné projekty prostredníctvom: 
 

1. Otvoreného grantového programu 

2. Grantového programu Tu sa nám páči, tu chceme žiť, 14. ročník 
3. Zamestnaneckého grantového programu, 3. ročník  

 
 

1. Otvorený grantový program 
 

Dlhodobo podporujeme komunitné projekty, ktoré sú zamerané na rôzne skupiny ľudí a komunitné aktivity v 

jednotlivých regiónoch Slovenska. Cieľom je dlhodobá podpora konkrétnych projektov, ktoré sú zamerané na 

zvyšovanie kvality života ľudí. 
 
Počet predložených žiadostí: 35 
Počet podporených projektov: 16 
Vyčlenená suma: 7 500,00 €  

 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:  
Ing. Tomáš Sepp, Baumit, spol. s r. o 
RNDr. Eva Tomaschová, Baumit, spol. s r. o. 
Ing. Miroslav Račko, Baumit, spol. s r. o. 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 

 

P.č. 
Podporená 

organizácia 

Názov podporeného 

verejnoprospešného 

projektu 

 Výška 

podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

1 
Hexadron, 
občianske 
združenie 

Muzička a jej 
čarovný svet 

 500,00 €  

Cieľom podporeného projektu bolo pútavou formou 
odovzdať pevné základy hudobnej teórie v 14 autorských 
piesňach a ilustrovanej knihe s názvom Muzička a jej 
čarovný svet s podtitulom Praktický sprievodca hudobnou 
teóriou pre menších i väčších muzikantov. Nahrávanie piesní 
prebiehalo v priestoroch hudobného štúdia Jána Mudrocha v 
Modre v mesiacoch august až november 2021.  
Finančné prostriedky boli použité na štúdiové práce. 

2 
Nadácia 

Rozum a Cit 

Vzdelávanie detí 
zo 

znevýhodneného 
prostredia 

 300,00 €  

Nadácia Rozum a Cit je nezisková organizácia, ktorá pôsobí 
na Slovensku od roku 1997, jej hlavným poslaním je 
finančná podpora rodín, ktoré majú deti v pestúnskej alebo 
náhradnej osobnej starostlivosti. Zakúpením notebooku 
umožnili jednoduchší prístup k online vzdelávaniu v rodine, 
kde sa o dvoch súrodencov stará stará mama. Zo skúseností 
rodín, s ktorými v súčasnosti aktívne spolupracujú, vedia, že 
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mať dobré technické vybavenie je v tejto dobe 
nevyhnutnosť. Notebook im veľmi pomohol, pretože sa 
obaja učili dištančne. Samozrejme, bolo to veľmi náročné, 
keďže mali iba jeden starší počítač, ktorý nebol taký 
výkonný, aby všetko zvládal, a keďže sa obaja často striedali 
počas hodín, tak to vyučovanie nebolo vždy 100 %, pretože 
častokrát sa jeden zo súrodencov učil na mobile. Po 
formálnom ukončení projektu notebook využívajú napríklad 
na dobehnutie zameškaného učiva prostredníctvom 
pravidelného doučovania.  
Finančné prostriedky boli použité na nákup notebooku. 

3 

Občianske 
združenie 
Škola 
keramiky 

Keramická stena – 

dekoratívne 
riešenie 

 300,00 €  

Cieľom podporeného projektu bolo vytvoriť keramickú 
dekoráciu na stenu v novovytvorenej keramickej dielni. 
Umelecké dotvorenie priestoru má reprezentatívny 
charakter, ako prezentácia ich dlhodobej práce. Tvorba 
keramickej dekorácie prebiehala počas stretnutí členov OZ 
Škola keramiky, jednotlivé časti dekorácie sa po výpale 
glazovali a znova pálili. Proces výroby keramiky je časovo 
náročný. Dekoratívne riešenie je inšpiratívny prvok dielne, 
dotvára príjemné prostredie. Nachádza sa v priestoroch 
historickej budovy v centre Liptovského Mikuláša.  
Finančné prostriedky boli použité na kúpu keramickej hliny, 
glazúr. 

4 

Divadlo pod 
kostolom, 
občianske 
združenie 

Opera pred 
operou 

 300,00 €  

Podporili sme 10-dňový festival Symfónia umenia. Ide o 
unikátny open-air multižánrový festival, ktorý priniesol do 
Ružinova veľké hudobné telesá a produkcie z koncertných 
sál bližšie k ľuďom a ponúkol okrem symbolicky tridsiatich 
koncertov aj kvalitné umenie z výtvarných ateliérov a 
divadelných dosiek pre širokú verejnosť. Počas festivalu 
vystúpilo viac ako 500 umelcov. Mnohí z nich sú etablovaní 
v najznámejších operných domoch, ako Eva Urbanová, Aleš 
Jenis, Jana Kurucová, Daniel Matoušek, či sú členmi 
orchestrov a symfonických telies ako Slovenská filharmónia, 
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Orchester SND 
alebo Rozhlasový orchester Big Band Gustava Broma. 
Nehovoriac o svetovej jazzovej hviezde Billym Cobhamovi. 
Festival prezentoval divadelné i výtvarné umenie, najmä 
však žáner klasickej hudby. Zámerom bolo ukázať všetkým 
vekovým kategóriám a sociálnym vrstvám krásu a noblesu 
vážnej hudby jednoduchým spôsobom. Podarilo sa im 
priniesť ľuďom diskusie, prednášky, divadelné predstavenia, 
koncerty, kino koncert a výstavy. Festival navštívilo viac ako 
20 000 ľudí.  
Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre umelcov. 

5 
Domov deťom, 
občianske 
združenie 

Revitalizácia 

areálu CDR TT – 
dostavba studne, 
časť projektu 
VYBUDOVANIE 
ŠACHTY STUDNE 

 200,00 €  

Združenie realizuje veľký projekt Celková revitalizácia 
areálu Centra pre deti a rodiny Trnava (detského domova), 
ktorého hlavnou myšlienkou je dosiahnuť spríjemnenie 
prostredia – exteriéru detského domova, v ktorom sa deti 
denne pohybujú a využívajú ho na relaxačné a športové 
aktivity. Snahou je harmonické prepojenie existujúcich a 
využívaných prvkov nádvoria, ako je detské ihrisko, 
športové ihrisko, detský záhradný domček s prírodnými 
prvkami – trávnikmi, zeleňou, stromami, živými plotmi, 
ťahavými prvkami, vyvýšenými záhonmi..., aby sa vnímanie 
tohto prostredia zo strany detí čo najviac približovalo k 
pocitu domova, ale aby sa aj deti učili zodpovednosti a 
rôznym zručnostiam v rámci starostlivosti o živé prvky ich 
životného prostredia. 
Projekt sa realizuje na etapy, finančne sme podporili práce 
na šachte studne ako podprojektu celkovej revitalizácie 
areálu. 

Finančné prostriedky boli použité na prepojenie závlahového 
systému v šachte studne. 

6 
Belasý Kolibrík, 
občianske 
združenie 

Letný tábor Belasý 
Kolibrík 

 500,00 €  

Dňa 2. 8.2021 úspešne odštartovali 2. turnus štvrtého 
ročníka letného tábora Belasý Kolibrík pre deti s rôznymi 
formami zdravotného znevýhodnenia. V priestoroch v LEAF 
Academy na Sasinkovej 13 v Bratislave privítali 12 detí, 14 
asistentov a 1 zdravotníka. Prvý deň strávili zoznamovaním 
sa, budovaním vzťahov medzi dobrovoľníkmi a deťmi, ako aj 
pohybovými hrami v záhrade. Počas týždňa navštívili 
Vodárenskú záhradu, Mini zoo Devín, bábkové predstavenie 
o troch prasiatkach a aj o príbehu dvanástich mesiačikov, 
múzeum Bibiána, Kidshouse, mali tvorivé dielne. 
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Finančné prostriedky boli použité na nákup vstupeniek do 
kultúrnych inštitúcií a materiálne vybavenie.  

7 
Zoulus, 
občianske 

združenie 

Revitalizácia 
židovského 
cintorína vo 
Vinodole  

 500,00 €  

Na Slovensku je mnoho židovských cintorínov zničených, v 
obci Vinodol taký objavili. Cintorín bol v minulosti zrovnaný 
so zemou. Dobrovoľníci odkryli náhrobné kamene, ktoré boli 
ukryté pod nahrnutou vrstvou zeminy cca 40-50 cm. 
Revitalizovali zabudnutý, krovinami zarastený cintorín. Aby 
sa cintorín stal opätovne pietnym miestom, bude potrebovať 
ešte veľa práce na oprave a sanácii nájdených náhrobných 
kameňov, ich osadení a tvorby lapidária.  
Finančné prostriedky boli použité na georadarové meranie, 
materiál. 

8 

Rímskokatolíck
a cirkev 
Biskupstvo 
Banská 

Bystrica 

Františkánsky 
kláštor v Kremnici 
znovu ožíva! 

 500,00 €  

Podporili sme spracovanie kompletnej projektovej 
dokumentácie s realizačným prehĺbením, týkajúcej sa 
stavebného objektu – Františkánskeho kláštora v Kremnici. 
Podarilo sa im zrealizovať projektovú dokumentáciu pre 
stavebné povolenie obsahujúcu časti architektúra, statika, 
zdravotechnika, plyn, vykurovanie, vzduchotechnika, 
elektroinštalácia, sanácia proti vlhkosti, požiarna ochrana, 
výťah pre časť konventu s rajským dvorom a spojovacie 
južné krídlo.  
Finančné prostriedky boli použité na spracovanie projektovej 
dokumentácie SO1. 

9 
Modrý Peter, 
občianske 
združenie 

Ako sa číta 
architektúra 

1 500,00 
€  

Zámerom knihy „Ako sa číta architektúra“ nie je 
kaleidoskopický prehľad či výber realizovaných 
architektonických diel podľa istého kľúča – napríklad 
regionálneho, generačného, typologického alebo časového. 
Hlavným kritériom pre zaradenie diela do publikácie je jeho 
„schopnosť komunikovať“ dostupnou a zrozumiteľnou 
formou autorskú koncepciu diela, najmä vnútorné a 
vonkajšie podmienky, ktoré ju determinovali, a originálne 
riešenia autora – architekta na základe požiadaviek klienta, 
užívateľov i verejnosti. Vlastným autorským sprievodným 
slovom sú autori – vysvetľujú svoje diela, odkrývať ľahkou, 
pútavou formou jednotlivé vrstvy riešenia z hľadiska 
priestorového, funkčného, vzťahu k prostrediu, ku krajine a 
v neposlednom rade i z hľadiska vnútorného duchovného 
obsahu a kultúrneho odkazu tak, aby boli zrozumiteľné čo 
najširšiemu okruhu čitateľov. Cieľom príspevkov je podeliť 
sa s čitateľmi o pohľady na architektúru, ktoré nekĺžu po 
povrchu vizuálnej stránky diela, ale budú neošumelým 
spôsobom odkrývať jeho hlbšie vrstvy a podstatu. Publikácia 
obsahuje 24 architektonických diel, z ktorých každé je 
predstavené svojím autorom, resp. autormi textovo i 
graficky na fotografiách, situáciách osadenia do prostredia, 
charakteristických pôdorysoch, pohľadoch, prípadne rezoch 
v primeranom grafickom zjednodušení a autorských 
skiciach.  
Finančné prostriedky boli použité na autorský honorár a tlač 
knihy. 

10 
OZ 
novozámocký 

platan 

Do rozprávky cez 
stenu 

 500,00 €  

Cieľom podporeného projektu bolo obnoviť posedenie pod 
strieškou, dať do poriadku stenu tak, aby bola bezpečná pre 
návštevníkov a tiež skultúrniť mestské sídlisko umeleckou 

činnosťou. Obnovili posedenie pod strieškou, ako i v jej 
tesnej blízkosti, dali do poriadku stenu, a tým ju spravili 
bezpečnou, očistili okolie, zreparovali detské pieskovisko a 
skultúrnili stenu-park-sídlisko a samotné mesto nástennými 
maľbami v detskom duchu s poukazom na hmyz, ktorý deti 
poznajú alebo ho môžu spoznať aj takouto formou.  
Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a 
farieb. 

11 
Kysucké 
folklórne 
stredisko 

Kysucké pocešene  300,00 €  

Podporený projekt bude prínosom pri podpore rozvoja 
folklóru v regióne, napomôže popularizovať ľudovú kultúru, 
tradície a pútavou formou umožní rozvíjať ľudovú kultúru a 
dokumentovať tradičnú ľudovú kultúru. Vďaka aktivite sa 
podarilo oživiť ľudové tradície regiónu, podporiť 
systematickú prácu amatérskych folklórnych zoskupení a 
podnietiť ich k hľadaniu autentického materiálu. Zároveň sa 
vytvoril i priestor na prezentáciu regionálnych remeselníkov 
a podporu ich činnosti. Projekt  sa realizoval v 2 častiach 
počas 1 dňa: v centre mesta Čadca usporiadanie tradičného 
kysuckého jarmoku so stánkami a ukážkami tradičných 
remesiel, spojeného s predajom tradičných remeselníckych 
výrobkov za hudobnej účasti detských folklórnych skupín a 
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kysuckých folklórnych zoskupení prezentujúcich tradičné 
predvianočné zvyky, vo večerných hodinách – folklórne 
pásmo, vystúpenie mládežníckych a dospelých folklórnych 
súborov. 

12 
OZ Tvorivá 
dielňa 

Včely v ŠACI – 
výtvarný plenér z 
netradičných 

materiálov 

 300,00 €  

Včely v ŠACI pôsobí výtvarno-sochársky plenér z 
netradičných materiálov, na ktorom vytvoria maľby, sochy, 
ktoré umiestňujú v mestskej časti v detskom parku 
Medúliku. V parku vytvorili na múr maľbu farbami a sprejmi. 
Takýmto spôsobom chcú prezentovať úžitkové umenie pod 
vedením akademickej maliarky Dariny Kopkovej.  
Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu. 

13 
Kolabo 
občianske 
združenie 

Be The Change  500,00 €  

Vytvorili a overili replikovateľný vzdelávaco-rozvojový 
program na posilnenie podnikateľských zručností mladých 
ľudí. Počas programu priniesli študentom 17 prednášok 
rozdelených do 6 blokov, 5 stretnutí s úspešnými sociálnymi 
podnikateľmi a 1 exkurziu do úspešného podniku – mestskej 
hydroponickej farmy Hausnatura. V druhej polovici 
programu museli z offline prejsť do online, pre pandémiu 
COVID -19 a s ňou súvisiacimi opatreniami. Záverečnou 
aktivitou bolo ocenenie 3 najúspešnejších projektov. Víťazi 
získali finančnú odmenu – 3.  miesto získalo finančnú 
odmenu vďaka Nadačnému fondu Baumit: ročné členstvo v 
Coworkingu Cvernovka a dodatočný mentoring.  

Finančné prostriedky boli použité na ocenenie pre 3. miesto 
v programe BeTheChange pre Matúša Sukeľa. 

14 

Periférne 
centrá, 
občianske 
združenie 

Ateliér vo vtáčom 
raji 

 500,00 €  

Projekt renovácie maringotky – pojazdného ateliéru vo 
vtáčom raji rozbehli sériou konzultácií s architektom a 
lektorom Jozefom Bátorom, skupinou študentov 
architektúry FA STU. Títo študenti aj s odborníkmi 
remeselníkmi sa podieľali aj na realizácii. Výstupom 
spoločných konzultácií bol projekt, ktorý sa začal počas 
augustového art campu realizovať. 
Hlavnou aktivitou projektu bola letná skupinová rezidencia 
architektov, študentov architektúry, vizuálnych umelcov a 
remeselníkov – art camp Landscape Revisited 8 s podtitulom 
Ateliér vo vtáčom raji. Konal sa desať dní od 19. do 29. 8. 
2021 v kultúrnom centre Škôlka v Dúbravici, ktoré 
účastníkom zároveň poskytlo zázemie pre tvorbu aj oddych 
– ubytovanie, stravu aj technické vybavenie. V rámci neho 
začali práce na renovácii maringotky – ošetrenie a náter 
podvozku budúcej maringotky, realizácia základnej 
konštrukcie, príprava spojov hranolov, opracovanie dreva a 
samotná stavba konštrukcie. V ďalšej jesennej fáze 
nasledovali aktivity zamerané na realizáciu vonkajšieho 
plášťa maringotky – osadenie izolačnej fólie, montáž 
vonkajšieho opláštenia plechom (steny aj strecha). V 
interiéri na stenách osadili konopnú izoláciu a začali 
pokrývať podlahu brezovou preglejkou, ktorú ošetrili 
voskovým olejom. Maringotka je aktuálne „zazimovaná“, 
uzavretá pred vplyvom nepriaznivého chladného a vlhkého 
počasia.  
Finančné prostriedky boli použité na materiál: brezová 
preglejka a olej na drevo. 

15 

Michael Krky, 

občianske 
združenie 

Kolečko  300,00 €  

V rámci podporeného projektu zamestnávajú 
znevýhodnených ľudí a rekonštruujú mini kaviareň 
KOLEČKO, aby bola bezbariérovejšia a funkčnejšia. Po 
úspešnom ukončení rekonštrukcie mini kaviarne a 
znovuotvorení vysokých škôl sa spustí prevádzka mini 
kaviarne na Fakulte architektúry a dizajnu v Bratislave. V 
tejto kaviarni budú zamestnávať znevýhodnených ľudí, pre 
ktorých je začlenenie do pracovného života veľmi dôležité aj 
z hľadiska socializácie.  
Finančné prostriedky boli použité na nákup chladničky a 
vybavenia mini kaviarne. 

16 
Združenie 

Abeland  

Záchrana drevenej 
kaplnky v 
Abelande 

 500,00 €  

Podporili sme gazdovskú dedinu Abeland, o ktorú sa stará 
rodina Abelových. Tá sa naplno venuje starostlivosti o 
zvieratká, zeleň a skrášlenie prostredia. Je to tu autenticky 
vidiecke prostredie. Finančne sme podporili rekonštrukciu 
15-ročnej drevenej kaplnky sv. Jozefa. Aktivitu realizovali 
svojpomocne. Agátovými stĺpmi na mnoho miestach 
podopreli a staticky stabilizovali celú drevenú stavbu. Medzi 
tieto stĺpy osadili okná a dvoje dverí. Stavbu uzavreli 
stenami a zároveň zateplili, aby sa dala vykúriť. Pod 
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zateplenú strechu namontovali drevený obklad.  
Finančné prostriedky boli použité na nákup drevených okien. 

 

 
2. Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť, 14. ročník,  

 
Základným zámerom programu, ktorý sa už 14. rok snažíme napĺňať, je podporovať mimovládne neziskové 

organizácie, obce či aktívnych občanov, ktorí chcú byť spokojní s prostredím, v ktorom žijú. Slovensko môže 

byť lepším miestom pre život, a to aj vďaka aktívnym komunitám, ktoré sa oň starajú. Veríme, že budovanie 

zdravých komunít je najlepším nástrojom postupnej pozitívnej zmeny. Preto chceme motivovať aktívnych ľudí 

k  záujmu o dianie v komunite, k nachádzaniu spoločných riešení na miestne problémy a k posilňovaniu 

spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi.   

Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť je určený iniciatívam, ktoré sa nedostatky vo svojom okolí 

rozhodnú riešiť a zmeniť, využijú na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosti a najmä strhnú pre 

dobrú vec iných ľudí.  Keď veľa ľudí na rôznych miestach robí veľa malých vecí, môže zmeniť tvár celej krajiny.  

V štrnástich ročníkoch bolo podporených 231 projektov v sume 210 000 €. Poskytovaním malých grantov 
môžeme pomôcť budovať oporné body v aktívnych komunitách. Chceme, aby verejné priestranstvá spĺňali 

predstavy tých, pre ktorých majú aj inú ako úžitkovú hodnotu. Často je to hodnota umelecká, estetická, ale 
aj hodnota symbolická, či hodnota presahujúca vieru, tradíciu alebo len dobrý pocit. Následne sme radi, že sa 
ľuďom páčia miesta, kde žijú. 
 
Počet predložených žiadostí: 71 

Počet podporených projektov: 15 
Vyčlenená suma: 13 000 €  
 

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:  

Jana Vlašičová, Slovenská sporiteľňa, oddelenie Sociálnej banky 
Lucia Gregorová, zakladateľka Rodinného centra Kramárik 
Beáta Sklenárová, zakladateľka občianskeho združenia Brána BeAla 

Eva Tomaschová, Baumit, spol. s r. o. 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 

P.č

. 

Podporená 

organizácia 

Názov podporeného 

verejnoprospešnéh

o projektu 

 Výška 

podporenej 

sumy 

Anotácia k podporenému projektu 

1 OZ Presadíme 
INFINITY – 

Kamene 
800,00 €  

Podporený projekt bol realizovaný v Petržalke, občianske 

združenie chcelo podporiť rozvoj identity vďaka aktivitám, kde 

sa spája občiansky aktivizmus, ekológia, šport i tvorivosť. 

Vytvorili  hru Kamene, ktorá sa hrá v teréne. Hráči podľa GPS 

nachádzali miesta, ktoré treba navštíviť. Pri hre využili fakt, že 

dňa 14.8.1919 bola Petržalka pripojená k ČSR, začal sa tu 

demokratický vývoj. Väčšina miest bola popri obľúbenej 

hrádzi, presun po danej trase bol možný pre bežcov, 

bicyklistov, chodcov. Na mieste sa bolo treba zastaviť a skúsiť 

niektorú aktivitu – zamerať sa na niečo zaujímavé, skúsiť si to 

odfotiť, skúsiť si to naskicovať, vyzbierať prípadný odpad, 

nechať tu kameň, ktorý  našiel cestou alebo doma vyzdobil. 

Kamene, ktoré si „družstvo“ (priatelia, rodina, škola) 

pripravili, boli hlasovacie žetóny do hry. Pre účastníkov boli 

vytlačené pracovné zošity k stolovej hre Kamene. Miesta, 

ktoré je potrebné navštíviť, sú spojené s dejinami. Petržalka 

bola súčasť Nemecka počas druhej svetovej vojny a boli tu 

tzv. „pracovné tábory“. Pracovali tu zajatci z Maďarska a 

niektorí prišli i o život, keď vojská koncom vojny ustupovali... 

V rámci ukončenia projektu usporiadali i vernisáž fotografii z 

prostredia, kde sa  hra Kamene odohrávala (Dunaj, nábrežie, 

CHKO Dunajské luhy). 
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Finančné prostriedky boli použité na materiálu, stromov a 

propagáciu aktivity. 

2 Mesto Levice 
Schoellerova 

lavička 

1 000,00 

€  

Historický Schoellerov park, ako ho zvyknú Levičania volať, 

nie je v súčasnosti v stave, aký by si zaslúžil. Podporenou 

aktivitou sme prispeli k úprave verejného priestranstva – časti 

parku, kde sa v minulosti nachádzal kaštieľ. V blízkosti rozária 

bola v rámci verejnej brigády osadená krásna kovaná lavička, 

ktorá bude poskytovať priestor na oddýchnutie, na získanie 

zaujímavých informácií o rodine Schoellerovcov, ktorí sa 

podieľali na rozvoji mesta Levice. Súčasťou brigády bolo aj 

osadenie brestu väzového, ktorý symbolicky poukazuje na 

dôležitosť zachovania mestských parkov a zelene v dobe, keď 

pociťujeme klimatické zmeny. Schoellerova lavička je 

atraktívnym prvkom parku, ktorá si hneď po osadení získala 

srdcia Levičanov. Úprimne musíme priznať, že sa nám ešte pri 

žiadnom projekte nepodarilo získať toľko pozitívnych ohlasov a 

reakcií, čomu sa veľmi tešíme. Veríme, že aj návštevníci Levíc 

vyhľadajú Schoellerovu lavičku a zažijú príbeh vďaka 

osadenému QR-kódu. Prekvapil tiež záujem strednej odbornej 

školy, ktorá sa ohlásila na brigádu a využila tak možnosť 

praktickej výučby. Finančné prostriedky boli použité na výrobu 

kovovej lavičky, kúpu stromu a materiálu. 

3 

Krajská 

hvezdáreň a 

planetárium 

Maximiliána 

Hella v Žiari 

nad Hronom 

Zo Zeme ku 

hviezdam 

1 000,00 

€  

Zámerom podporeného projektu bolo oživenie voľne 

prístupnej nevyužitej plochy oddychovej zóny na Vartovke. 

Oživenie spočívalo najmä v úprave plochy a v osadení 

informačno- edukačných hracích prvkov, sledujúcich skrytý 

didaktický cieľ. Tieto prvky, koncipované pre rôzne vekové 

kategórie, sprevádzajú návštevníka cestou poznania prírody a 

vesmíru formou hry a zábavy. Zároveň má návštevník 

možnosť otestovať si svoje vedomosti a zručnosti z daných 

oblastí. Ambíciou podporeného projektu je zintenzívnenie 

mobility, záujmu o prírodu a zvýšenie atraktivity prostredia 

Vartovky a okolia. Takisto vnesenie zážitkových a hravých 

momentov do voľnočasových aktivít návštevníkov a 

edukačného procesu detí, mládeže a širokej verejnosti 

všetkých vekových kategórií. Finančné prostriedky boli použité 

na nákup materiálu a tlač plagátov. 

4 Obec Želovce 

Oprava a 

skrášlenie 

priestoru 

amfiteátra v obci 

Želovce 

1 000,00 

€  

Amfiteáter slúži v obci na organizovanie kultúrnych, 

spoločenských a cirkevných podujatí. Keďže je amfiteáter na 

vonkajšom priestranstve a je využívaný aj mimo oficiálnych 

podujatí, areál chátra, najmä lavičky na sedenie. Z finančnej 

podpory zakúpili nové dosky na lavičky, boli vymenené dosky 

na všetkých lavičkách pred amfiteátrom. Koncom leta 

prebehla výsadba okrasných čerešní sakura. Práce sa 

zúčastnili dobrovoľníci z obce, zamestnanci a poslanci 

obecného zastupiteľstva. Zámerom podporenej aktivity je dať 

tomuto priestoru, konkrétne lavičkám, nový šat a urobiť 

miesto čo najdôstojnejším. Finančné prostriedky boli použité 

na nákup materiálu a okrasných čerešní. 

5 Daniel Duriš 
Inkluzívna terasa 

pre každého 

1 200,00 

€  

Dom na Karadžičovej ulici v Bratislave je špecifický solitér – 

postavený v rokoch 1967 – 1974 experimentálnou metódou, 

pričom bola vybudovaná aj polopodzemná garáž, ktorej 

strecha tvorí terasu. Pochôdzna terasa je využívaná širokou 

verejnosťou, ale je v správe bytového domu, ktorý aj 

financuje zo svojich zdrojov jej postupnú obnovu. „Pustú“ 

terasu zatraktívnili vysadením zelene a osadením náučných 

tabuliek. Inštalovali dve lavičky, ktoré môžu okoloidúci či 

susedia z dvora využiť. Tienenie zabezpečuje pre slnečné 

obdobie pergola s plachtou, zároveň nechávame pergolu 

obrastať paviničom, ktorý by mal vytvoriť zelenú clonu. Na 

terase vysadili 8 stromov a rôznu zeleň do menších 
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kvetináčov. Dažďovú vodu odchytávajú cez odkvapy do 

nádrže, bude slúžiť na polievanie zelene, ako aj ochladenie 

(poliatie) terasy v lete. Vysadená zeleň pomôže zlepšiť 

mikroklímu vo dvore. Finančné prostriedky boli použité na 

nákup kvetináčov, pergoly, lavičky, materiálu a rôznej zelene. 

6 

Občianske 

združenie 

Naše 

Zálesíčko 

Ovocná alej s 

multifunkčným 

altánkom 

1 000,00 

€  

V obci Zálesie neďaleko Bratislavy vysadili v rámci Ovocnej 

aleje 100 stromov a 45 kríkov drienok a 1 multifunkčný 

altánok. Pôvodné odrody hrušiek, sliviek, čerešní, višní, 

moruší, ale aj líp budú lemovať cyklotrasu, ktorá vedie od 

Dvoch mostov (kataster obce Most pri Bratislave) po Korzo 

Zálesie v dĺžke jeden kilometer. Vyzerá ako obyčajná poľná 

cesta, od soboty 30.10.2021 je z nej však už Ovocná alej. 

Sadili stromy pre nás, budúce generácie, ale aj pre hmyz a 

vtáctvo, ktorému vytvoria životný priestor. Ovocná alej 

prinesie okrem dokázateľného stmelenia komunity aj iné 

benefity. Čerpať z nich bude krajina i klíma. Stromy poskytnú 

okoloidúcemu či cyklistovi tieň a osvieženie, slúžiť budú ako 

vetrolam, zadržia vodu v krajine, zmiernia horúčavy a budú i 

smerodajným prvkom v krajine. Výsadbu vo forme aleje v 

dvoch priamych linkách nezvolili náhodne – cyklistom má 

Ovocná alej poskytnúť aj estetický zážitok. Finančné 

prostriedky boli použité na nákup drevených hranolov na 

postavenie altánku. 

7 okolo 

Ochrana novej 

výsadby vo 

verejnom sade 

500,00 €  

Pri obnove verejných zabudnutých sadov vysadili nové ovocné 

stromy vzácnych starých odrôd, ktoré potrebujú v prvých 

rokoch pravidelne zavlažovať a ochrániť pred divou a 

hospodárskou zverou. Zorganizovali brigádu, na ktorej sa 

zúčastnili traja domáci obyvatelia a štyria dobrovoľníci z iných 

obcí. Počas brigády vykosili porast, ktorý zvieratá nespásali, a 

odstránili zbytočne veľké oplotenie, vybudovali individuálne 

oplotenie každému novovysadenému ovocnému stromčeku 

v sade, a tak zabezpečili rozšírenie pastvy pre  kozy a ovce 

bez toho, aby poškodili novú výsadbu. Keďže sa začalo 

daždivé obdobie a vlahy bolo dostatok, zavlažovacie vaky  

nepoužili, no sú odložené a pripravené na ďalšiu sezónu. 

Finančné prostriedky boli použité na nákup siete, 

zavlažovacieho vaku, prepravky a kancelárskeho materiálu. 

8 

Občianske 

združenie 

LITMANYVČA

N 

Zeleň pre 

všetkých 
600,00 €  

Oddych pre širokú verejnosť aj v obci Litmanová. Aj vďaka 

podpore oživia zanedbané plochy výsadbou zelene pri 

kultúrnom dome. Zelená oáza sa stala záhradou, ktorá učí 

popisom a označením jednotlivých druhov rastlín. Takýmto 

spôsobom chcú ukázať možnosti starostlivosti o životné 

prostredie, ochranu prírodných hodnôt, dlhodobo plánujú 

angažovať čo najviac ľudí, aby sa začali zaujímať o svoje 

okolie, mali chuť pretvárať ho a neboli k nemu ľahostajní. 

Okolie kultúrneho domu je priestor, kde sa stretávajú deti, 

mladí ľudia, dospelí, rodiny s deťmi a dôchodcovia. 

Novozaložená zeleň bude plniť funkciu nielen krajinotvornú, 

ale aj biologickú a zároveň zabezpečí spevnenie svahu. 

Rozmanitosť druhov, ako sú ihličnaté a listnaté kríky doplnené 

trvalkami a okrasnými trávami, podčiarkne trávnatá plocha 

mäkkými líniami. Finančné prostriedky boli použité na nákup 

rastlín, vresu a pomocného sadovníckeho materiálu. 

9 

Mestské 

kultúrne 

stredisko 

Sliač   

Letná čitáreň 663,00 €  

Cieľom podporeného projektu bolo zmodernizovanie a 

skvalitnenie priestoru pre oddych, kultúru a rôznorodé formy 

trávenia voľného času pre všetky vekové kategórie v letnej 

čitárni v záhrade Mestskej knižnice Sliač. Dobrovoľníci z radov 

čitateľov knižnice sa už zúčastnili na jar 2021 premeny 

priestoru a zapojili sa aj vo fáze dobudovania letnej čitárne. 

Letná čitáreň neslúži len ako príjemné miesto, ktoré ponúka 

inšpiratívne a zaujímavé možnosti kultúrneho a spoločenského 
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vyžitia, ale aj za účelom stretávania sa a realizácie 

komunitných aktivít. Finančné prostriedky boli použité na 

materiál na rekonštrukciu altánku, nákup kníh, vakov na 

sedenie a dekorácií. 

10 
Športový klub 

PRUSY 

Posedenie pri 

ohníčku 
797,00 €  

Cieľom podporeného projektu bola obnova provizórneho 

ohniska, inštalácia mobiliáru – lavičiek, stolov v prírodnom 

duchu. Vytvorili plne funkčné, oku lahodiace a bezpečné 

miesto na trávenie voľného času. Osadili stoly s lavicami, čo 

predurčuje toto miesto na rodinné, priateľské akcie pri 

ohníčku pre viacero ľudí, či už domácich z našej komunity 

alebo aj pocestných, turistov, cyklistov. Realizácia bola 

vykonávaná svojpomocne, zapojilo sa  18 osôb v rôznych 

momentoch realizácie, kde odpracovali celkovo cca 125 hodín 

dobrovoľníckej práce. Všetky práce boli realizované 

dobrovoľnícky, okrem dopravy materiálu a mechanizovanej 

úpravy terénu. 

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu. 

11 
Obec Trstené 

pri Hornáde 

Revitalizácia 

verejného 

priestranstva v 

obci Trstené pri 

Hornáde 

990,00 €  

Zámerom podporeného projektu bolo skultivovať verejné 

priestranstvo v obci Trstené pri Hornáde. Projekt riešil úpravu 

a obnovu verejného priestranstva nachádzajúceho sa v 

katastri obce na frekventovanej križovatke a v blízkosti 

rímskokatolíckeho kostola zo 14. storočia. Vytvorili krásne 

miesto na relaxáciu a oddych. Zatraktívnili obec  osadením 

vodného prvku – kamennej fontány a výsadbou trvalkových 

záhonov. Osadenie kamennej fontány ako prostriedok 

podpory duševného zdravia a pohody pre obyvateľov obce. 

Finančné prostriedky boli použité na nákup kamennej fontány, 

elektrického čerpadla a hadice na čerpadlo. 

12 
KOSTOLISKO 

OZ 

Posedenie s 

históriou 

1 050,00 

€  

Kaplnka je zasvätená svätej Anne. Budovu dali postaviť 

Zičiovci v roku 1878 ešte ako zvonicu. Veriaci k nej v roku 

1938 pristavili loď, čím vznikla kaplnka. Tá je súčasťou 

bohatého archeologického náleziska v Dolných Strhároch. Na 

tomto pozemku  sa neformálnej skupine a členom združenia 

podarilo pozemok vyčistiť, osadiť parkový mobiliár – parkové 

lavičky a odpadkové koše. Vytvorili park, ktorý môžu využívať 

veriaci navštevujúci Kaplnku sv. Anny, obyvatelia obce, 

návštevníci archeologického náleziska i náhodní návštevníci. 

Finančné prostriedky boli použité na nákup lavičiek, 

odpadkových košov, materiálu a občerstvenia pre 

dobrovoľníkov. 

13 Šidielko LT 
Oddychová zóna 

Pod lipami 

1 050,00 

€  

Obec Lovčica-Trubín je obec s dobrou občianskou 

vybavenosťou. Jednou z oblastí, ktoré sa dobrovoľníci snažia 

riešiť, je absencia vhodného vonkajšieho priestoru na trávenie 

voľného času, ktorý by mohli občania využívať v bežných 

dňoch, ako aj pri špeciálnych príležitostiach. Podporením 

projektu sme pomohli spojiť nápady občanov, šikovné ruky 

miestnych remeselníkov, dobrovoľníkov a angažovanosť 

obecných inštitúcií vo vytváraní lepších podmienok pre život 

komunity. Vytvorením oddychovej zóny Pod lipami v priestore 

bývalej betonárky sme im pomohli nielen skrášliť centrum 

obce, ale najmä priniesli sme množstvo príležitostí pre 

spoločné stretávanie sa a trávenie voľného času. Revitalizácia 

priestoru, nová výsadba trvaliek a drevín, vybudovanie 

chodníkov a spevnených plôch, osadenie lavičiek – to všetko 

prispieva k tomu, že občania aj návštevníci obce môžu tráviť 

čas v peknom prostredí plnom života. Takýto priestor navyše 

poskytne zázemie pre konanie rôznych podujatí, výstav, 

remeselných ukážok, farmárskych trhov. 

Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu a rastlín. 
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14 

Renesančný 

Vinohradnícky 

Dom 

Multifunkčná 

terasa – pódium 

v Renesančnom 

dome 

600,00 €  

Renesančný dom je národná kultúrna pamiatka, ktorá si 

vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu, aby sa zachovala aj pre 

ďalšie generácie. Nádvorie Renesančného domu je využívané 

celoročne, pokiaľ to počasie dovolí. Je využívané ako komorný 

exteriérový priestor – terasa pre kaviareň, príležitostné 

gastronomické, kultúrne alebo remeselné akcie, posedenie, 

miesto pre kultúrne podujatia. Cieľom podporeného projektu 

bolo vytvoriť terasu – pódium, ktoré by sa využívalo ako 

ďalšia možnosť zaujímavého typu posedenia pre návštevníkov 

Renesančného domu, zároveň aj ako pódium pre príležitostné 

kultúrne podujatia a akcie. 

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu kovovej terasy. 

15 
Združenie 

Slatinka 

Posedenie pri 

rieke 
750,00 €  

Hlavným cieľom podporeného projektu bolo vytvoriť bezpečný 

a príjemný priestor na posedenie – na trávenie voľného času 

pre návštevníkov údolia rieky Slatina a dediny Slatinka. Týmto 

spôsobom chceli ochrániť blízke chránené územie – prírodnú 

pamiatku Pyramída, kde si zvykli ľudia klásť oheň a 

piknikovať, ale to je nebezpečné kvôli prírodným hodnotám, 

ale aj ľuďom – nemali by odtiaľ ako ujsť v prípade požiaru ani 

ho uhasiť. Posedenie s informačným panelom je vytvorené v 

bezpečnom prostredí pri rieke, a tak ľudia „nemusia“ 

piknikovať v neďalekom chránenom území Pyramída. Prírodná 

pamiatka je zároveň lepšie vyznačená, aby návštevníci vedeli 

o pravidlách jej návštevy. Finančné prostriedky boli použité na 

kúpu materiálu, náradia, výrobu informačných tabúľ a 

smerovníkov. 

 

3. Zamestnanecký grantový program, 3. ročník  

 
Po tretíkrát sme podporili zamestnancov spoločnosti Baumit spol. s r. o., ktorým záleží na dianí v ich okolí. 
Oslovili sme zamestnancov, ktorí aj popri svojej každodennej práci a povinnostiach majú záujem venovať sa 
verejnoprospešným aktivitám v prospech svojej komunity.  
 

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadačného fondu Baumit bolo umožniť zamestnancom 
spoločnosti Baumit s r. o. sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná, a kde je najmä ich osobnou 

zásluhou dobre využitá.  
Podporili sme zamestnancov, ktorým je dlhodobo sympatická práca niektorej neziskovej organizácie alebo 
dokonca už dlhšiu dobu spolupracujú s nejakou organizáciou, či chceli podporiť jednotlivca v nepriaznivej 
životnej situácii.  
 
K dátumu uzávierky 14. júna 2021 bolo predložených 10 verejnoprospešných projektov a celková 

požadovaná suma je vo výške 5 000 eur. 
 
Počet predložených žiadostí: 10 
Počet podporených projektov: 10 
Vyčlenená suma: 4 000 €  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke hodnotiaca komisia v zložení:  

Tomáš Sepp, Baumit, spol. s r. o. 
Eva Tomaschová, Baumit, spol. s r. o. 
Ing. Miroslav Račko, Baumit, spol. s r. o. 

 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

P.č. 
Podporená 

organizácia 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 

projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

1 
Novozámocký 
Platan 

Hmyzí hotel pod 
Platanom 

500,00 € 

Občianske združenie Novozámocký Platan si je vedomé, 
že kultúrne a podnetné prostredie sídlisk ovplyvňuje 

nielen deti.  
Cieľom projektu bolo, aby sa návštevníci parku pristavili 
pri hmyzom hoteli a na vlastné oči uvideli, aký všakovaký 
hmyz žije v ich okolí. Hmyzí hotel pozostáva z drevenej 
konštrukcie, ktorej výplňou sú rôzne materiály ako drevo, 
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šišky, tehly, slama a podobne na ubytovanie hmyzu 
rôzneho druhu. Ide o projekt, ktorým človek napomáha 
prírode v lokalitách, kde sa dlhodobo snaží hmyz 
udomácniť. Vytvoriť aj miesto na sedenie, kde obyvatelia 
môžu tráviť svoj voľný čas.  
Finančné prostriedky boli použité na materiál. 

2 
Scripture Union 
Slovakia 

Zacielené na 
rodiča 

500,00 € 

Združenie Scripture Union Slovakia už 20 rokov realizuje 
voľnočasové aktivity pre deti. Pandemická situácia ich 
postavila pred rôzne výzvy, jednou z najväčších bol 
prechod do online priestoru. Podporené aktivity boli 
postavené na flexibilite. S rodinami mohli ostať v spojení 
čiastočne osobne a čiastočne online. Rozšírili webstránky 
pracujemsdetmi.sk a nahrali ďalšie diely podcastu. 
Zrealizovali tri workshopy a dva webináre pre rodičov. 
Finančné prostriedky boli použité na webové stránky, 
technickú podporu, propagáciu a cestovné náklady. 

3 Obec Zbyňov 
Výchova mladých 
hasičov 

500,00 € 

V obci Zbyňov funguje organizácia Dobrovoľný hasičský 
zbor, ktorá sa venuje výchove mladých hasičov, 
predkladateľ je jej aktívnym členom.  
Z finančného príspevku zakúpili vhodné technické 
vybavenie: kúpa nových hadíc a prúdnic im zlepšila a 
zefektívnila tréningový proces. Zúčastnili sa detskej 
súťaže Plameň – Jesenné kolo. Súťažili s 3 družstvami: 

družstvo chlapcov 2x a družstvo dievčat 1x do 15 rokov, 
získali 1 miesto.  

4 
Michal K. 
 

Plážová hádzaná 500,00 € 

Podporili sme skupinu mladých talentovaných mužov, 
ktorí sa dali dokopy, aby sa bavili plážovou hádzanou, a 
po okamžitom úspechu na medzinárodnej scéne sú z nich 
dnes reprezentanti SR. Družstvo si všetky náklady hradí z 
vlastných zdrojov, keďže ide o študentov, tak to znamená 
za výdatnej pomoci rodičov. Cieľom finančnej podpory 
bolo doplniť športovú výbavu na dôstojnú reprezentáciu 
nielen svojou hrou, ale aj adekvátnou športovou výbavou: 
lopty, šiltovky a funkčné oblečenie. 
Finančné prostriedky boli použité na nákup športovej 
výbavy. 

5 
Čadečka v 

pohybe 

Rozšírenie 

detského ihriska 
v Čadečke 

500,00 € 

V Čadečke, ktorá je časťou mesta Čadca, sa nachádza 
malé detské ihrisko, ktoré je súčasťou väčšieho 
športového areálu. V rámci podporeného projektu kúpili, 
poskladali a usadili preliezku na detské ihrisko. Po jej 
usadení ju natreli ochranným náterom na zvýšenie 
trvanlivosti a domontovali zábradlie a ostatné 
komponenty. Projektom chceli zmeniť najmä to, aby deti, 
ktoré ihrisko navštívia, mali viac možností tráviť čas vonku 
v prírode a spolu s ostatnými deťmi.  
Finančné prostriedky boli použité na nákup detskej 
preliezačky. 

6 o.z.3Stromi 
EKO ČENDŽ – 
SWAP Senec 2021 

500,00 € 

Združenie 3Stromi motivuje ľudí k nižšej tvorbe odpadu. 
My, spotrebitelia, nakupujeme a hromadíme napr. mnoho 
oblečenia, niektoré kusy použijeme iba pár krát a opäť 
túžime po nových, pričom tie „staré“ sú ešte použiteľné 
a mohli by robiť radosť niekomu inému – preto o. i. 
realizujeme akcie na bezplatnú výmenu oblečenia. SWAP 
je komunitná akcia, na ktorú účastníci prinesú svoje 
použité, ale použiteľné oblečenie, doplnky či príslušenstvo 
a z ponuky SWAP-u od iných užívateľov si môžu vybrať 
oblečenie, ktoré sa im páči. SWAP nie je burza ani bazár, 
za oblečenie sa neplatí. V dobe pandemických opatrení 
využívame priestor pešej zóny či námestia a realizujeme 
SWAP „vonku“, no v prípade zmeny počasia potrebujeme 
účastníkov swapu a ich oblečenie ochrániť. 
Finančné prostriedky boli použité na nákup veľkoplošného 
cateringového stanu. 

7 
Občianske 
združenie Naše 
Zálesíčko  

Ovocná alej s 
multifunkčným 
altánkom 

500,00 € 

V obci Zálesie neďaleko Bratislavy vysadili v rámci 
Ovocnej aleje 100 stromov a 45 kríkov drienok a 1 
multifunkčný altánok. Pôvodné odrody hrušiek, sliviek, 
čerešní, višní, moruší, ale aj líp budú lemovať cyklotrasu, 
ktorá vedie od Dvoch mostov (kataster obce Most pri 
Bratislave) po Korzo Zálesie v dĺžke jeden kilometer. 
Vyzerá ako obyčajná poľná cesta, od soboty 30. 10. 2021 
je z nej však už Ovocná alej. Sadili stromy pre nás, 
budúce generácie, ale aj pre hmyz a vtáctvo, ktorému 
vytvoria životný priestor. Ovocná alej prinesie okrem 
dokázateľného stmelenia komunity aj iné benefity. Čerpať 
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z nich bude krajina i klíma. Stromy poskytnú 
okoloidúcemu či cyklistovi tieň a osvieženie, slúžiť budú 
ako vetrolam, zadržia vodu v krajine, zmiernia horúčavy 
a budú i smerodajným prvkom v krajine. Výsadbu vo 
forme aleje v dvoch priamych linkách nezvolili náhodne – 
cyklistom má Ovocná alej poskytnúť aj estetický zážitok.  
Finančné prostriedky boli použité na nákup drevených 
hranolov na postavenie altánku. 

8 
Dedinská 
folklórna 
skupina NOVANI 

Zabezpečenie 
časti zvukovej 
techniky 

500,00 € 

Vkusná ľudová zábava vždy dokáže povzniesť ducha 
každého človeka. O to sa snažia aj dobrovoľníci Dedinskej 
folklórnej skupiny NOVANI. Prinášať divákom humor na 
spôsob ľudových rozprávačov formou jednoaktových hier, 
doplnený a dotvorený ľudovou hudbou a tancom z 
prostredia obce. Pre zrozumiteľnosť tak spevu, ako aj reči 
je dôležité byť počutý. Z tohto dôvodu sme podporili kúpu 
zvukovej techniky – bezdrôtové mikrofónové sety, ktoré 
môže využívať celé spektrum členov skupiny. 

9 

Občianske 

združenie 
rodičov pri 
Materskej škole 
Kostoľany nad 
Hornádom 

Podpora ľudových 
tradícií v 
materskej škole 

Kostoľany nad 
Hornádom 

500,00 € 

V modernej dobe veľakrát ide pôvodná krása ľudovej 
kultúry regiónov do zabudnutia. Cieľom podporeného 
projektu bolo podporiť ľudové tradície v materskej škole v 
Kostoľanoch nad Hornádom. Hlavným zámerom bolo 
zaobstarať pre deti potrebný počet krojov, aby sa mohla 
o to lepšie a intenzívnejšie pestovať výučba ľudových 

tradícií, tancov, spevov, detských hier a aby deti dôstojne 
reprezentovali materskú školu na všetkých kultúrnych 
podujatiach a vystúpeniach nielen v samotnej škôlke, ale 
aj v obci. V rámci aktivity sa podarilo zabezpečiť ušitie 
detských krojov – dievčenských aj chlapčenských a v 
rámci možností s deťmi nacvičovať kultúrne pásma, hoci 
to sťažovala súčasná situácia v súvislosti s pandémiou.  
Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a 
zabezpečenie krojov. 

10 

Materské 
centrum 
Hojdana – 

Ružinov 

Detský záhradný 
ateliér v Hojdane 

500,00 € 

Cieľom podporeného projektu bola envirovýchova 
zážitkovou formou určená pre širokú komunitu rodičov a 
detí navštevujúcich materské centrum Hojdana. 
Oboznámenie sa detí i rodičov hravou formou s 
prírodnými, permakultúrnymi, ekologickými postupmi 
formou workshopov, podporené envi-tvorivými 
dielničkami ako prostriedkom pre hlbšie zapamätanie 
zážitkových tém. Bol to zážitkový dotyk s veľkou záhradou 
s množstvom starobylých stromov, množstvom vzácnych 
krovín a drevín, hmatovým chodníčkom, vtáčími búdkami, 
lúkou pre včely, nekoseným ježoviskom pre ježiu rodinku, 
čmelínom, zelenou strechou, kompostoviskom. Táto 
záhrada je oázou v mestskom prostredí a učarovala 
nejednému dobrovoľníkovi. 
Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, 
vedenie workshopov a exteriérový nábytok. 
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PODPORENÉ VREJNOPROSPEŠNÉ PROJEKTY 2021 

 
Celkovo sme v Nadačnom fonde Baumit prerozdelili sumu 25 500 €. Všetky prerozdelené finančné prostriedky 
pochádzali zo zdrojov spoločnosti Baumit, spol. s r. o.. Pre NF Baumit boli finančné prostriedky poskytnuté 
formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby.  
 
Z prijatých prostriedkov bolo 89% objemu použitých financií použitých na granty s verejnoprospešným účelom 
a 11% z celkového rozpočtu bolo použitých na správu fondu, na komunikáciu neboli použité žiadne finančné 
prostriedky. 
 

 
 

Podporené organizácie 2021: 
 

OTVORENÝ GRANTOVÝ PROGRAM 

P.č. Podporená organizácia 
Výška podporenej 
sumy 

1 Hexadron, občianske združenie  500,00 €  

2 Nadácia Rozum a Cit  300,00 €  

3 Občianske združenie Škola keramiky  300,00 €  

4 Divadlo pod kostolom, občianske združenie  300,00 €  

5 Domov deťom, občianske združenie  200,00 €  

6 Belasý Kolibrík, občianske združenie  500,00 €  

7 Zoulus, občianske združenie  500,00 €  

8 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica  500,00 €  

9 Modrý Peter, občianske združenie 1 500,00 €  

10 OZ novozámocký platan  500,00 €  

11 Kysucké folklórne stredisko  300,00 €  

12 OZ Tvorivá dielňa  300,00 €  

13 Kolabo občianske združenie  500,00 €  

14 Periférne centrá, občianske združenie  500,00 €  

15 Michael Krky, občianske združenie  300,00 €  

16 Združenie Abeland   500,00 €  

 
GRANTOVÝ PROGRAM TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ 

P.č. Podporená organizácia 
Výška podporenej 
sumy 

1 OZ Presadíme 800,00 €  

2 Mesto Levice 1 000,00 €  

3 
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari 
nad Hronom 

1 000,00 €  

4 Obec Želovce 1 000,00 €  

25 500 € ; 89%

3 295 € ; 11% - € ; 0%

Vizualizácia podielu využitia 
prostriedkov z asignácie

Využitie prostriedkov z
asignácie na verejnoprospešný
účel

Využitie prostriedkov z
asignácie na manažment

Využitie prostriedkov z
asignácie na komunikáciu
programov
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5 Daniel Duriš 1 200,00 €  

6 Občianske združenie Naše Zálesíčko 1 000,00 €  

7 okolo 500,00 €  

8 Občianske združenie LITMANYVČAN 600,00 €  

9 Mestské kultúrne stredisko Sliač   663,00 €  

10 Športový klub PRUSY 797,00 €  

11 Obec Trstené pri Hornáde 990,00 €  

12 KOSTOLISKO OZ 1 050,00 €  

13 Šidielko LT 1 050,00 €  

14 Renesančný Vinohradnícky Dom 600,00 €  

15 Združenie Slatinka 750,00 €  

 
ZAMESTANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 

P.č. Podporená organizácia 
Výška podporenej 

sumy 

1 Novozámocký Platan 500,00 € 

2 Scripture Union Slovakia 500,00 € 

3 Obec Zbyňov 500,00 € 

4 Michal K. 500,00 € 

5 Čadečka v pohybe 500,00 € 

6 o.z.3Stromi 500,00 € 

7 Občianske združenie Naše Zálesíčko  500,00 € 

8 Dedinská folklórna skupina NOVANI 500,00 € 

9 
Občianske združenie rodičov pri Materskej škole Kostoľany 

nad Hornádom 
500,00 € 

10 Materské centrum Hojdana – Ružinov 500,00 € 

 

 

Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu sa zameriava na tri oblasti podpory: podpora 

vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt a podpora komunity.  

 

 
 
  

3 500 € ; 14%

18 900 € ; 74%

3 100 € ; 12%

Vizualizácia finančnej podpory v 
jednotlivých oblastiach

Komunitné projekty

Kultúrne projekty

Vzdelávanie
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Finančný prehľad za rok 2021 

 

    Príjem Výdaj Poznámka 

  Príjmy za rok 2021 48 965,22 €      

1 
Počiatočný stav finančných prostriedkov k 
1.1.2021 

15 135,30 €    
prenos z .2019 a 
2020 

2 
Prijatý podiel zaplatenej dane v roku 2021 

(asignácia 2 % dane za rok 2020) 
33 829,92 €      

          

  Výdaje za rok 2021   28 794,69 €    

1 
Podporené žiadosti Otvorenom grantovom 
programe 

  7 500,00 €    

2 Tu sa nám páči tu chceme žiť, 14. ročník   13 000,00 €    

3 Zamestnanecký grantový program, 3. ročník   5 000,00 €    

4 
Certifikát Transparentný firemný nadačný 
fond 

  250,00 €    

5 Administratívne a prevádzkové náklady   3 044,69 €    

         

  
Zostatok finančných prostriedkov k 
31.12.2021 

20 170,53 €    
prenos do r. 
2022  

 
 

Pozývame naďalej aj vás pripojiť sa k nám 
a spolu s nami podporiť zmysluplné projekty. 
 
Svoje finančné príspevky môžete posielať na číslo účtu Nadácie Centra pre filantropiu 
IBAN: SK48 7500 0000 0040 2752 0274 
 

V mene koordinačného tímu Nadačného fondu Baumit vám zo srdca ďakujeme za vašu podporu. 
 
POMÔŽTE NÁM 
 
Výročná správa Nadačného fondu Baumit 2021 

Redakčný tím: Ing. Tomáš Sepp, doplniť/Baumit, spol. s r. o., Mgr. Zuzana Thullnerová/Nadácia Centra pre 
filantropiu  

Výročná správa Nadačného fond Baumit slúži na interné účely spoločnosti Baumit, spol . r. o. 
 
 
Kontaktné údaje: 
Nadácia Centra pre filantropiu, Baštová 5, 811 03 Bratislava-Staré mesto 
Zuzana Thullnerová, správkyňa Nadácie Centra pre filantropiu, tel. č.: 0918/76 29 24, e-mail: 
zuzana.thullnerova@cpf.sk  

www.nadacnyfond.baumit.sk ; www.cpf.sk 
 
 
 

mailto:thullnerova@cpf.sk
http://www.nadacnyfond.baumit.sk/
http://www.cpf.sk/sk/nadacia-cpf/

