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                   C H A R I T Y , 
                     P H I L A N T H R O P Y ,

The Bardejov Community Foundation has been striving to 
imply the meaning of these words into the community's 

everyday lives.  

What would be the life in our town without people who 
donate their time, ideas, money or other gifts for the 

benefit of the whole community?

In order to fulfil its mission and support active citizens 
who want to share their ideas, good will and energy and 

to do something useful for their town, the Bardejov 
Community Foundation cannot do without people of this 

generous human virtue called philanthropy.

During the last three years, it has been our pleasure 
to function as a mediator between these two groups of 

people in our town. Since its creation over two years ago, 
KNB has supported 67 projects with a total amount of 

nearly 750 000 Slovak Crowns. Also, the Foundation 
helps to improve the quality of life through 

implementation of its own projects.     

In 2004, KNB became a member of the Association of 
Slovak Community Foundations. It has helped us to build 

our potential of raising donations from larger 
corporations operating in Slovakia, and at the same time, 

we have had opportunities to get involved into solving 
countrywide issues.

Community foundations are one of the fastest growing 
forms of organized philanthropy in the world today.

Ing. Jozef Jarina
KNB Executive Director                                                                                     

 D O B R O È I N N O S � , 
                     F I L A N T R O P I A ,

     význam týchto slov sa Komunitná nadácia Bardejov 
snaží presadzova� do každodenného života svojich 
spoluobèanov.

    Aký by bol život v našom meste bez ¾udí, ktorí venujú 
svoj èas, nápady, financie a iné prostriedky v prospech 
celej komunity?

    Aby Komunitná nadácia mohla plni� svoje poslanie 
a podporova� aktívnych obèanov, ktorí majú nápady, 
ochotu a energiu urobi� nieèo užitoèné pre svoje mesto, 
nezaobíde sa bez ¾udí s touto š¾achetnou ¾udskou 
vlastnos�ou, zvanou dobroèinnos�.

    Je nám c�ou by� už tretí rok sprostredkovate¾om 
medzi týmito dvomi skupinami ¾udí nášho mesta. Od 
svojho založenia pred vyše dvoma rokmi podporila KNB 
realizáciu 67 projektov v celkovej sume takmer 
750 tis. Sk. Na zvyšovaní kvality života v meste sa 
nadácia podie¾a aj realizáciou vlastných projektov.

    V roku 2004 KNB sa stala èlenom Asociácie 
komunitných nadácii Slovenska a rozšírila tak svoj 
potenciál využívania darov aj od väèších korporácií na 
Slovensku a zároveò získala možnos� podiela� sa na 
riešení spoloèných problémov krajiny.

    Komunitné nadácie sú dnes jednou z najrýchlejšie sa 
rozvíjajúcich foriem oganizovaného darcovstva na svete.
                                                                                              
Ing. Jozef Jarina
Správca KNB
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ÈINNOS� SPRÁVNEJ  RADY  KNB  V ROKU  
2004

    V roku 2004 KNB pokraèovala v napåòaní svojho 
poslania spája� ¾udí v záujme riešenia spoloèných 
problémov a svojimi vyhlásenými grantovými programami 
sa usilovala presvedèi� obyvate¾ov mesta v ich schopnosti 
rieši� problémy svojho okolia vlastnými silami.
    Súèas�ou èinnosti KNB boli zasadania Správnej rady 
KNB, na ktorých schva¾ovala grantové programy KNB, 
rozhodovala o podporení predložených grantovými 
komisiami na schválenie a zaoberala sa aspektami 
trvaloudržate¾nosti organizácie.
    V Správnej rade KNB sa poèas roka uskutoènili viaceré 
personálne zmeny. V apríli sa vzdal èlenstva v rade Ing. 
Ján Pecuch, ktorého nahradil Milan Hestek. Pre dlhodobú 
neúèas� na zasadaniach Správnej rady KNB bol odvolaný 
Ing. JUDr. Jaroslav Komora a v decembri sa z dôvodov 
zmeny bydliska vzdal èlenstva v Správnej rade KNB 
Ing. Blažej Žofèin. Na uvo¾nené miesta boli oslovení 
a Správnou radou KNB schválení MUDr. Marián Petko 
a MUDr. Andrej Havrilla.

ACTIVITIES OF THE KNB BOARD OF 
DIRECTORS IN 2004

In 2004, KNP continued in meeting its mission to connect 
people in order to solve their common issues. Through its 

grant programs, the Foundation made every effort to 
convince the local community that they had the capacity 

to solve their common issues. 
An inherent part of the Foundation's work were regular 

meetings of the KNB Board of Directors. At the meetings, 
the members approved of KNB's grant programs for the 

year, of projects approved by the Grant Committee as 
suitable for the KNB's financial support, and dealt with 

aspects of the Foundation's long-term sustainability.

In the KNB Board of Directors, we saw some changes last 
year. In April 2004, Ing. Ján Pecuch resigned from his 
post and was replaced by Milan Herstek. In November 

Ing. JUDr. Jaroslav Komora resigned due to his long-term 
absence at the meetings, and in December 2004 Ing. 

Blažej Žofèin resigned as had moved to a different city. 
Based on the decision of the KNB Board of Directors, the 

vacant posts were filled by MUDr. Marián Petko and 
MUDr. Andrej Havrilla.  
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KNB GRANT PROGRAMS IN 2004
3. Quick Grants

In 2004, KNB supported 33 projects out of 51 submitted 
in a total amount of 492 776 Slovak Crowns. Projects 

The purpose of the Program is to support civic cultural supported by the Foundation must meet several criteria: 
the most important are voluntary character of a project, 

and social events which, due to their character, call for its public benefit for the whole community, and financial 
matching on the part of the grant seeker.

flexible financial sources or quick financial support. 
The maximum grant is 10 000 Sk and any organization Supported projects are monitored on a regular basis by 
may receive only one Quick Grant in a two-year period. the KNB staff or the Board of Directors- either via 

The matching of a grant seekers is no less than 50%  of attendance at supported events or meetings and 
the project's budget.consultations with project implementators. After the 

Projects are accepted on an ongoing basis; however, no projects have been carried out, the grantees are required 
later than two weeks before their implementation. to submit projects' final reports along with their financial 

4. The Most Innovative Project in the Townreports.

The Program is directed at searching for and support of 
innovative ideas and activities which, thanks to their In 2004, KNB opened the following four grant programs:

invention and originality, benefit the community at large. 
The projects may be carried out in all different spheres of 1. Citizens for the Town

the community's life. The projects may be carried out 
in any area. The purpose of the Program is to support any citizens' 

Three best projects are supported with 10 000 Sk, activity directed at improvements of living environment in 
8 000 Sk and 6 000 Sk. The Program does not require housing areas, public areas as well as areas adjacent to 

financial matching on the part of grant applicants.office buildings. The maximum grant is 15 000 Sk. The 
financial matching principle requests the grant seeker to 

provide 10% of direct financial costs and 20% non-
financial costs of the project's budget.

2. Children and Youth
The Program focuses on active and creative leisure time 

activities of children and youth. We plan to support 
club activities and interests' circles, especially in the 
field of direct work with these age groups while the 

work is focused on nurturing creativity, tolerance and 
education towards democratic values. The maximum 
grant is 10 000 Sk and co-financing of a grant seeker 

is 50% of the project's budget.

GRANTOVÉ PROGRAMY  KNB  V  ROKU  Plánujeme podporova� klubovú, krúžkovú èinnos� a to 
2004 hlavne v smere priamej práce s touto skupinou, prièom 

dôraz budeme klás� na podnecovanie tvorivosti, 
V roku 2004 KNB podporila 33 projektov 

prehlbovania tolerancie a výchovy k demokratickým z predložených 51 v celkovej sume 504 276,-. Projekty, 
ktoré Komunitná nadácia Bardejov podporuje, musia hodnotám. Maximálna výška grantu je 10 000,- Sk 
spåòa� viacero kritérií. Medzi najdôležitejšie patria a vlastné vklady žiadate¾a predstavujú minimálne 50 % 
dobrovo¾nícky charakter realizácie projektu, jeho verejný 

rozpoètu projektu.
prospech pre komunitu a spolufinancovanie zo strany 
žiadate¾a.

3. Rýchle grantyPodporené projekty sú priebežne monitorované 
pracovníkmi nadácie, buï priamo na realizovaných Úèelom programu je podpora obèianskych, 
aktivitách, alebo prostredníctvom stretnutí a konzultácií 

kultúrnych a spoloèenských aktivít, ktoré si svojou 
s realizátormi projektov. Po ukonèení projektov sú 

povahou vyžadujú operatívne finanèné zdroje, prípadne príjemcovia grantov povinní predloži� do kancelárie KNB 
rýchlu možnos� podpory.závereènú správu o realizácii projektu spolu s jeho 

vyúètovaním. Podpora jedného projektu je limitovaná finanènou 

èiastkou max. 10 000,-Sk, prièom jednej organizácii môže 
V roku 2004 KNB otvorila nasledovné štyri grantové by� poskytnutý grant najviac raz za dva roky. Požadovaná 
programy: spoluúèas� je minimálne 50% z rozpoètu projektu.

Predkladanie projektov je priebežné, najneskôr 2 týždne 
1. Obèania mestu pred realizáciou projektu.

Cie¾om programu je podpora akýchko¾vek 

obèianskych aktivít, ktoré budú zamerané na skvalitnenie 4. O najinovatívnejší projekt mesta
životného priestoru v mieste bydliska, verejných      Program je cielený na vyh¾adávanie a podporu 
priestranstiev a taktiež v okolí objektov organizácií. inovatívnych nápadov a aktivít, ktoré sa svojou invenciou 
Žiadate¾ môže získa� grant do výšky 15 000,- Sk, prièom a originalitou  stanú prínosom pre komunitu.
vzh¾adom na systém pomerného financovania projektov Podporené sú najlepšie tri projekty sumami 10 000,-Sk,
prispieva 10 % priamych finanèných nákladov a 20 % 8 000,- Sk a 6 000,-Sk.
nefinanèných nákladov z rozpoètu projektu. Finanèná spoluúèas� predkladate¾a projektu nie je 

požadovaná.

2. Deti a mládež

Tento   program  je  zameraný na  aktívne  a  tvorivé 

využívanie  vo¾ného èasu detí a mládeže. 
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Projekt è.: 4/2004 DaM
Žiadate¾: Združená stredná škola J. Andrašèíka

Keïže vo¾by sú jedným z najdôležitejších mechanizmov politického 
systému a demokratickej spoloènosti, cie¾om projektu bolo rozvíja� aktívny 
postoj k životu, k vlastnej budúcnosti a v schopnosti vyh¾adáva� a analyzova� 
informácie u žiaèok. Realizovalo sa to formou prednášok na témy Demokracie 
a priamym výstupom bola brožúra, kde žiaèky zverejnili svoje poznatky.

Program: RÝCHLE GRANTY  I. kolo

Projekt è.: 1/2004 PRG
Žiadate¾: Miriama Jureková

Táto študentka Gymnázia L. Stöckela bola nominovaná ako ví�azka 
krajského a neskôr aj celoslovenského kola Festivalu vedy a techniky Amavet 
2003. Vzh¾adom na to, jej cie¾om bolo úspešne prezentova� Slovenskú 
republiku na medzinárodnej prehliadke vedecko technických projektov 
v Barcelone, v Španielsku 15.-17.4.2004. Miriama sa venovala ekologickej 
problematike nášho mesta, konkrétne Inváznym rastlinám.

Projekt è.: 2/2004 PRG
Žiadate¾: Základná škola Wolkerova

Táto škola je dominantne zameraná na program rozšíreného 
vyuèovania cudzích jazykov a výtvarnej výchovy. Cie¾om projektu preto bolo 
da� nový priestor na prezentáciu mladých výtvarných talentov, na prezentáciu 
školy a mesta v zahranièí, v družobnej škole v Gorliciach, v Po¾sku.

Projekt è.: 3/2004 PRG
Žiadate¾: Mikuláš Lacek

Cie¾om tohto projektu bola prezentácia seba a mesta Bardejov na 
Majstrovstvách Slovenska telesne postihnutých športovcov v tlaku na lavièke, 
ktorá sa konala 29.mája 2004 v Bánovciach nad Bebravou. Mikuláš si tak chcel 
splni� svoj cie¾ a to potvrdi� a obháji� titul Majstra SR a prispie� tak k úèasti na 
niektorom z podujatí Majstrovstiev Európy alebo Majstrovstiev Sveta.

Program OBèANIA MESTU  II. kolo

Projekt è.: 1/2/2004 OM
Žiadate¾: Základná škola Wolkerova

Vzh¾adom na to, že pohyb je prirodzenou aktivitou detí, rozhodli sa 
zamestnanci školy v spolupráci s rodièmi detí opravi� pieskovisko, zabezpeèi� 
a zhotovi� preliezky a basketbalový kôš. Cie¾om je nielen nauèi� deti prospešne 
využíva� vo¾ný èas, ale im umožni� aj pohyb a precvièenie všetkých èastí tela na 
èerstvom vzduchu.

Projekt è.: 2/2/2004 OM
Žiadate¾: Základná škola Pod Vinbargom

Školský kolektív si za cie¾ tohto projektu stanovil upravi� futbalové 
ihrisko v areáli školy. Keïže potrebné mechanizmy na „hrubú“ úpravu terénu 
a hlavne skúsenosti má mestský podnik Bapos, rozhodli sa využi� jeho služby. 
Motivácia projektu je jednoduchá: šport je lepší kamarát detí, ako rôzne 
masmediálne prostriedky komunikácie.

Projekt è.: 3/2/2004 OM
Žiadate¾: SOU Pod Vinbargom

Cie¾om tohto projektu bolo skvalitni� životný priestor okolia škol, 
zlepši� podmienky pri športovo rekreaèných aktivitách, ako aj zvýši� 
bezpeènos� pri týchto èinnostiach. Uvedené ciele sa snažili zamestnanci školy, 
spolu s ich študentami dosiahnu� úpravou antukovej dráhy, vrhaèského sektora 
a doskoèísk v areáli školy.
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PODPORENÉ PROJEKTY    

Program OBÈANIA MESTU  I. kolo

Projekt è.: 1/2004 OM
Žiadate¾: Obyvatelia Moyzesovej ulice

Rodièia detí na Moyzesovej ulici sa rozhodli upravi� svojim de�om 
priestor, ktorý využívajú na hranie, zábavu, èi oddych. Ich cie¾om bolo 
zrekonštruova� Detské ihrisko, èoho súèas�ou bola oprava detského 
pieskoviska, jeho okolia a zakúpenie detskej šmýkaèky.

Projekt è.: 3/2004 OM
Žiadate¾: Základná škola pod Vinbargom

Uèitelia a údržbári, spolu so žiakmi 8. a 9. roèníka tejto základnej 
školy sa rozhodli skrášli� a spríjemni� pobyt v školskom areály prostredníctvom 
zrekonštruovania lavièiek a zároveò nádob na odpadky, ktorými chceli prispie� 
k udržiavaniu èistoty školského dvora.

Projekt è.: 4/2004 OM
Žiadate¾: Základná škola Bartolomeja Krpelca

Do realizácie tohto projektu boli zapojení zamestnanci školy, deti 
a rodièia. Spoloènými silami a pod odborným doh¾adom sa snažili splni� 
stanovený cie¾ a to doplnením chýbajúcich a opravou poškodených èastí 
oplotenia. Zamedzili tým nekontrolovate¾ný prístup cudzích osôb a psov.

Projekt è.: 5/2004 OM
Žiadate¾: Základná škola Pod Papieròou

Zamestnanci školy za aktívnej úèasti žiakov sa rozhodli upravi� okolie 
školského areálu. Ich cie¾om bola druhá etapa opravy oplotenia školy v dåžke 
cca 30m a vyma¾ovania ïalšej èasti plota v dåžke 400m. Priamou úèas�ou žiakov 
na realizácii projektu sa snažili docieli� väèšiu úctu k majetku školy.

Projekt è.: 6/2004 OM
Žiadate¾: Základná škola Wolkerova

Cie¾om rodièov žiakov a zamestnancov školy bolo skvalitni� 
prostredie v jej okolí a zároveò zníži� hluènos� a prašnos� objektu. Dosiahnu� to 
chceli opravou a doplnením lavièiek v relaxaènej zóne pri malom ihrisku 
a zároveò skrášli� prostredie školy výsadbou stromèekov a okrasných kríkov.

Projekt è.: 7/2004 OM
Žiadate¾: Materská škola Komenského

Materská škola je 7 triedna, s poètom detí 156 a má 25 
zamestnancov. Preto sa rozhodli sfunkèni� vonkajšie prostredie opravou 
lavièiek, kolotoèov, pieskovísk, doplnením dreveného náèinia a oddychových 
zelených zón. Takto zve¾adené okolie by malo slúži� na oddych a výchovu detí 
z celého sídliska.

Projekt è.: 8/2004 OM
Žiadate¾: Telovýchovná jednota Slávia ODDM 

Cie¾om tohto projektu bolo skvalitni� stav náuèneho chodníka 
Bardejovské kúpele  Zborovský hrad a turistických znaèených ciest Bardejov  
Rešov a Miha¾ov  Barvienok v rekreaènej oblasti nášho mesta.
Projekt è.: 9/2004 OM
Žiadate¾: Základná škola Pod Vinbargom

Celý kolektív školy, vrátane žiakov a ich rodièov sa rozhodli 
zabezpeèi� a zhotovi� preliezky v školskom areáli a tým prispie� k pestrej 
odpoèinkovej a rekreaènej èinnosti v školskom klube detí. 

Program DETI A MLÁDEŽ I. kolo

Projekt è.: 1/2004 DaM
Žiadate¾: Materská škola Bardejovská Nová Ves

Vzh¾adom na to, že väèšina detí predškolského veku z mestskej èasti 
BNV navštevuje materskú školu a prejavuje sa u nich prirodzený záujem 
o hudbu, rozhodli sa uèite¾ky škôlky založi� flautový krúžok rozvíjajúci 
pohybové a inštrumentálne èinnosti detí.

Projekt è.: 2/2004 DaM
Žiadate¾: DO Fénix

Zameranie tejto organizácie je plnenie Dohovoru o právach die�a�a, 
kde sa hovorí, že die�a má právo na uèenie, hru, plnohodnotný život, atï. Preto 
cie¾om projektu bolo zlepši� informovanos� detí o „Dohovore“ formou 
vedomostno  zábavných sú�aží a zároveò aktívne využi� vo¾ný èas detí rôznymi 
športovými aktivitami.

Projekt è.: 3/2004 DaM
Žiadate¾: Združená stredná škola J. Andrašèíka

Tento projekt bol zameraný na výchovu mladých ¾udí k tolerancii 
a sociálnemu cíteniu. Hlavnou anketovou otázkou bola problematika 
„Filantropie“. Chceli podpori� tvorivý prístup žiakov ku problematike. Ale skôr 
ako zaènú pracova� na vlastných nápadoch je potrebné ich oboznámi� s ¾uïmi 
a firmami, ktoré aktívne pomáhajú nášmu mestu.

SUPPORTED  PROJECTS

ktorého výsledkom bola zaujímavá aktivita. Zrealizovali ve¾ké jarné upratovanie 
Projekt è.: 4/2/2004 OM a to vyèistením 100 km turistických chodníkov v okrese Bardejov.
Žiadate¾: Materská škola na Ul. Nábrežná

Táto materská škola patrí k najstarším a zároveò Projekt è.: 8/2/2004 DaM
najnavštevovanejším predškolským zariadeniam. Keïže má k dispozícii len Žiadate¾: For womans
„improvizovanú telocvièòu“, ktorej kapacita na športové sú�aženia nestaèí, Neformálna skupina orientálnych a brušných tancov Fatima chcela 
rozhodli sa pedagógovia, ale aj rodièia detí upravi� školský dvor. Išlo najmä predstavi� svoj kultúrny program „Cestujeme po Oriente“. S týmto programom 
o opravu a výrobu drevených hraèiek, lavièiek a dovozu piesku do pieskovísk. mali záujem navštíví� základné a stredné školy regiónu, prispie� tak k novým 

poznatkom o histórii, kultúre a umení orientu. 

Program DETI A MLÁDEŽ  II. kolo Projekt è.: 9/2/2004 DaM
Žiadate¾: Materská škola Nový Sad

Projekt è.: 1/2/2004 DaM Pedagógovia tejto škôlky chceli upevni� fyzické a duševné zdravie, 
Žiadate¾: Obèianske združenie Freska telesný a harmonický rozvoj detí predškolského veku, a tým predís� 

Hlavným cie¾om OZ Freska bolo ponúknu� divákom 4 dòovú filmovú civilizaèným chorobám ako sú poruchy držania tela, ploché nohy, chronické 
prehliadku, ako protipól amerického stereotypu v slovenských kinách, kvalitné choroby horných dýchacích ciest, atï. Výsledkom bolo vytvorenie zdravotno  
filmové predstavenie európskej kinematografie a týmto spôsobom zvýši� rehabilitaèného centra v spolupráci rodièov a Slovenského Èerveného kríža.
filmové a aj kultúrne povedomie celej diváckej verejnosti.

Projekt è.: 10/2/2004 DaM
Projekt è.: 2/2/2004 DaM Žiadate¾: Základná škola Dlhá Lúka
Žiadate¾: IUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela, n.f. Základnou myšlienkou projektu bolo podnieti� záujem detí 

Život študentov nie je len o uèení. Gymnázium L. Stöckela ponúka o tradiènú remeselnú výrobu v našom regióne a priblíži� im históriu i súèasnos� 
preto mnohé záujmové krúžky i mimoškolské aktivity. Krúžok digitálnej remeselníkov. Zároveò išlo o prezentáciu využitia prírodných materiálov, ako je 
fotografie pôsobí už 5. rok. Týmto projektom chceli aktéri zakúpením softvéru šúpolie, prútie, hlina, drôt a textil. 
na prácu s fotografiami, rozvinú� vz�ah nielen študentov Gymnázia k umeniu 
fotografie. Projekt è.: 11/2/2004 DaM

Žiadate¾: Neformálne združenie Bardav
Projekt è.: 3/2/2004 DaM Klub výtvarníkov amatérov, pôsobí už nieko¾ko rokov. A preto sa 
Žiadate¾: Obèianske združenie Dživas Tumenca aktéri tohto združenia rozhodli podpori� bardejovských amatérskych 

Kolektív OZ sa rozhodol aktívne využi� vo¾ný èas detí. Založili výtvarníkov a da� im možnos� vzájomnej konfrontácie obrazov, ktoré vznikli 
taneèný krúžok, kde pôsobí 10 dievèat a 10 chlapcov. Hlavnou úlohou tohto v zákutiach Bardejova pod odborným doh¾adom profesionálneho výtvarníka.
krúžku je zachova� prostredníctvom tanca rómsku kultúru a tradície. Okrem 
tejto aktivity sa snažia u detí vzbudi� športového ducha, hraním rôznych 
zaujímavých športových disciplín.

Program : O NAJINOVATÍVNEJŠÍ PROJEKT MESTA 
Projekt è.: 4/2/2004 DaM
Žiadate¾: ZUŠ Michala Vileca Projekt è.: 1/2004 NPM

Pedagógovia ZUŠ spolu s de�mi sa rozhodli prezentova� ¾udové Žiadate¾: Stredné odborné uèilište služieb SZVD
tradície v èase Vianoc – Vianoèné trhy. Formou ¾udových remesiel, kolied, Mesto Bardejov bolo už v minulosti charakteristické svojimi 
zvykov, rozprávok, atï. prostredníctvom vystúpení hudobných, dramatických remeslami. A preto hlavným zámerom projektu bolo priblíži� širokej verejnosti 
a taneèných telies školy, chceli vies� pohodu, k¾ud, vzájomné porozumenie mesto a región prostredníctvom remesiel, ktoré sa v škole vyuèujú. Realizované 
a lásku všetkým návštevníkom týchto Vianoèných trhov. to bolo formou vyskúšania si vlastných remeselných zruèností z radov širokej 

verejnosti za odbornej pomoci majstrov. Výstupom bol informaèný bulletin 
Projekt è.: 5/2/2004 DaM z výrobkov laickej verejnosti, ale aj žiakov.
Žiadate¾: Gymnázium L. Stöckela

Takmer pri každej strednej škole pracuje divadielko poézie alebo Projekt è.: 2/2004 NPM
dramatický krúžok. Preto sa Gymnázium pred 10 rokmi stalo organizátorom Žiadate¾: Martin Viglaš
prehliadky malých divadelných formácií stredoškolákov pod názvom Tento študent sa rozhodol informova� turistov a návštevníkov mesta 
Andrašèíkov Bardejov. Vyvrcholením práce študentov je závereèná prehliadka vytvoreným informaèným bulletinom o našej histórii formou tzv. pikošiek, teda 
divadielok, ktorá umožòuje pracova� nielen vo vlastnom kolektíve, ale infomácií, ktoré nie sú všeobecne známe. Ale zároveò išlo o informácie, ktoré si 
nadväzova� aj nové priate¾stvá, spoznáva� nových ¾udí a ich umelecké aktivity. návštevník uchová aj po odchode z mesta. 

Projekt è.: 6/2/2004 DaM Projekt è.: 3/2004 NPM
Žiadate¾: OZ BTK Tília Žiadate¾: ZUŠ Michala Vileca

Cie¾om tohto projektu bolo kultúrne obohati� deti a mládež Celý kolektív so žiakmi školy sa snažili formou ¾udových zvykov, 
základných a stredných škôl. Netradièným spôsobom tanca im vštepova� tradícií a prezentácie ¾udových remesiel priblíži� obyvate¾om mesta a regiónu 
zásady slušného správania a spoloèenskej etikety. Výsledkom práce, nácviku zvyky súvisiace s príchodom jari, ale i netradièné predstavy z ríše hmyzu. Vítanie 
a snaženia mal by� výchovný koncert. jari, prezentácia ¾udových tradícií a remesiel, použitie inovatívnych metód pri 

environmentálnej výchove detí v zobrazovaní zvierat na základe dojmov z hry 
Projekt è.: 7/2/2004 DaM „Zo života hmyzu“. Súèas�ou vystúpenia boli taneèné, dramatické a hudobné 
Žiadate¾: OZ Mládež 21. storoèia telesá školy, ktoré dotvárali atmosféru.

Kolektív OZ si stanovil za cie¾ motivova� deti a mládež na sídlisku 
Vinbarg i v samotnom meste k aktívnemu a tvorivému využívaniu vo¾ného èasu, 
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KLUB DARCOV

     Komunitná nadácia Bardejov vstúpila v septembri do 
programu Klubu darcov iniciovaného firmami Orange 
a Slovenskou sporite¾nou v spolupráci s Asociáciou 
komunitných nadácií Slovenska.

Klub darcov

     V Klube darcov platí heslo „Kto nám dáva, trikrát 
dáva“. Vychádza z úcty k firmám Orange, a. s. 
a Slovenskej sporite¾ne, a. s. ku všetkým darcom, ktorí sa 
rozhodnú finanène prispie� a preto ku každej venovanej 
sume pridá každý zo spomenutých donorov rovnakú 
finanènú sumu. Prostriedky, ktoré sú darované do Klubu 
darcov, prinášajú vždy trojnásobný úžitok v prospech 
kvalitnejšieho života v meste.

Princíp fungovania Klubu darcov

     Darcovia prispievajú do špeciálneho fondu Komunitnej 
nadácie Bardejov. Výšku príspevku si darca urèuje sám. 
Ak však daruje aspoò 1 000 Sk, získa aj právo 
rozhodova� o využití vyzbieraných finanèných 
prostriedkov. Na záver sa uskutoèní stretnutie èlenov 
klubu, na ktorom sa predstavia projekty a hlasovaním sa 
rozhodne, ktoré z nich a v akej výške získajú finanènú 
podporu z klubu.
90% z celkovej vyzbieranej sumy bude použitých na 
realizáciu projektov,
4% sú urèené na zabezpeèenie manažmentu Klubu 
darcov,
6% bude použitých do nadaèného imania Komunitnej 
nadácie Bardejov pre budúce generácie.

DONORS OF KNB CLUB

In September 2004, the Bardejov Community Foundation 
joined a Donors' Clubs program initiated by Orange, a.s. 

and Slovak Savings Bank, a.s. in partnership with the 
Association of Slovak Community Foundations. 

Donors' Clubs
 

In the Donors' Clubs, everybody who donates, donates 
three times. The Program is based on the respect the 

Orange, a.s. and the Slovak Savings Bank bear all donors 
who decide to make a contribution. Therefore, both of 

them will match these donations with equal financial 
amounts. Funds donated to the Donors' Clubs always 

bring a triple effect for improvements of the quality of life 
in the town.      

Principle of the Donors' Clubs

Donors make contributions to a special fund held with 
the Bardejov Community Foundation. The donors 

themselves decide on the amount of their donation. 
However, if the donor donates 1 000 crowns or more, he 

or she may take a part in the decision-making on how 
the raised funds will be used. At the conclusion of a year 

campaign, we hold a meeting of the Club members 
where submitted projects are presented and donors vote 

on which of these will be supported. 
90% of the raised amount will be used to support 

projects.
4% of the amount will be used to support management 

of the Club.
6% of the amount will become a part of the KNB's 

endowment for future generations.     

DARUJ  2%  A  OBDARÍŠ  SEBA

    Zaèiatkom roka 2004 KNB zahájila kampaò zameranú 
na získanie 2% z odvedenej dane z príjmu fyzických 
a právnických osôb. 
     Prostredníctvom svojich dobrovo¾níkov, zamestnancov  
KNB a èlenov Správnej rady  tzv. direct mailingom sa nám 
podarilo presvedèi� darcov, že komunitná nadácia je 
efektívnym a dôveryhodným partnerom a prostredníkom 
na využitie získaných peòazí v prospech skvalitnenia 
života Bardejovèanov.
     Zo získaných vyše 370 000,- Sk boli podporené 
zmysluplné aktivity a dobré nápady vo forme 
predložených malých projektov do Komunitnej nadácii 
Bardejov.
     Medzi podporené aktivity patrili napr. Rozvoj 
hádzanárskeho športu v meste, zozbieranie zaujímavých 
historických príbehov a udalostí v živote mesta a ich 
vydanie v bulletine.

DONATE 2%- DONATE TO YOURSELF

In early 2004, KNB lauched a campaign directed at 
raising 2% of the income tax of individuals and 

businesses. 
Via the KNB staff, Board of Directors and direct mailing, 

we succeeded in convincing potential donors that the 
community foundation was an effective and trustworthy 
partner and mediator who would use the raised funds to 

support projects improving the quality of lives of the 
whole Bardejov community.

The raised amount of 372 094.- Sk was used to support 
meaningful activities and good ideas in the form of small 

projects submitted to KNB.
We supported initiatives such as development of handball 
in the town, collection of interesting historical stories and 

events in the life of the town and their publication in a 
bulletin.
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KNB'S OWN PROJECTS IN 2004
 

Apart from grantmaking activities targeted at active 
citizens and non-profit organizations, in 2004 the 

Bardejov Community Foundation carried out several own 
projects. The purpose of these was to help the town and 

its inhabitants in ways other than providing financial 
support. 

In April 2004, the KNB Board of Directors decided to use 
the intellectual potential of those Bardejov citizens who 

were willing to share their ideas and viewpoints on a 
more effective use of strengths of the town and 

announced a public essay competition entitled „How I 
would use the fact that the town of Bardejov has been 

listed in the UNESCO  World Cultural and Historical 
Heritage.“

Out of twelve students- authors, the Grant Committee 

awarded the following:
1. Mária Matuševská

2. Martin Vig¾aš
3. Ondrej Marchevský

4. Ivana Petrièová
5. Tomáš Stupjanský

Apart from financial awards of 6 000, 4 000, 3 000, 2 000 
and 1 000 crowns, the winners will have an opportunity 

to make their ideas come true via implementation of 
small projects submitted within KNB's grant programs in 

the upcoming year.

In September 2004, KNP in partnership with the City of 
Bardejov organized a project of an international 
conference in Bardejovské Kúpele funded by the 

European Commission. The conference was entitled 
Eurocitizenship- Cooperation of local governments and 

non-profit organizations. 
The purpose of the Conference was to:

1. foster the notion of common citizenship and 
togetherness of people living in the countries of the 

united Europe,
2. exchange experience of the conference participants in 

the field of cooperation of local governments and non-
profit organizations in regard to strengthening local 

democracy with the purpose of bringing closer people 
livng in the EU countries.

The conference was attended by 88 participants from the 
following cities:

Bardejov, Prešov, Poprad- Slovakia, Mikulov, Ústí nad 
Labem- Czech republic, Krynica, Gorlice- Poland, 

Angouléme, Albertville- France, Fountaine L'Eveque- 
Belgium.

VLASTNÉ  PROJEKTY  KNB  V ROKU  2004

    Okrem rozde¾ovania grantov aktívnym obèanom 
a neziskovým organizáciam Komunitná nadácia Bardejov 
realizovala v roku 2004 aj vlastné projekty a aktivity, 
ktorými pomáha mestu a jej obyvate¾om.
    V apríli Správna rada KNB sa rozhodla využi� 
intelektuálny potenciál obèanov mesta, ktorí boli ochotní 
sa podeli� so svojimi myšlienkami a názormi na 
efektívnejšie využitie silných stránok mesta vyhlásením 
sú�aže o napísanie úvahy na tému: „Ako by som využil 
skutoènos�, že mesto Bardejov je zapísané do Zoznamu 
svetového kultúrneho a historického dedièstva UNESCO.“

Z dvanástich predložených úvah grantová komisia 
schválila pä� najhodnotnejších študentských prác:

1. Mária Matuševská
2. Martin Vig¾aš
3. Ondrej Marchevský
4. Ivana Petrièová
5. Tomáš Stupjanský

Uvadení autori okrem získania finanèných odmien (6000, 
4000, 3000, 2000, 1000 Sk) budú ma� možnos� 
premeni� svoje nápady na skutoènos� prostredníctvom 
malých projektov podaných v rámci najbližších 
Grantových programov KNB.

    V septembri KNB v spolupráci s Mestom Bardejov 
uskutoènila projekt, podporený Európskou komisiou, 
zorganizovaním Medzinárodnej konferencie 
v Bardejovských Kúpe¾och na tému Euroobèianstvo  
spolupráca miestnych samospráv s mimovládnymi 
organizáciami.
    Cie¾om projektu bolo: 
1. Posilòova� vedomie spoluobèianstva a spolupatriènosti 
obèanov žijúcich v krajinách spojenej Európy 
2. Výmena skúsenosti úèastníkov konferencie 
v spolupráci miestnych samospráv a mimovládnych 
organizácií v oblasti posilòovania miestnej demokracie 
a za úèelom zbližovania ¾udí žijúcich v krajinách EÚ.
Konferencie sa zúèastnilo 88 úèastníkov z nasledovných 
miest:
Bardejov, Prešov, Poprad (Slovensko), Mikulov, Ústí nad 
Labem (Èeská republika), Krynica, Gorlice (Po¾sko), 
Angouléme, Albertville (Francúzsko), Foutaine L'Eveque 
(Belgicko)
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ÚÈTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2004
ACCOUNT BALANCE FOR THE YEAR 2004  

Príjmy celkom:

Mesto Bardejov                                     200 000,00
Grant Karpatskej nadácie             45 010,73
Grant Nadácie Ekopolis                                     212 821,00
Európska komisia                                            1 380 520,13
Príspevky a dary PO                        385 987,50
Príspevky a dary FO                                           104 588,00
Príspevok z podielu zapl. dane 2%                     292 775,00
Dotácia ÚPSVaR              11 000,00
Príjmy za podnájom             10 000,00
Príjmy z reklam. plôch                            5 000,00
Úroky banky               3 319,94

Príjmy celkom                                  2 651 022,30

Výdavky celkom:

Granty                                 492 776,00
Náklady na zamestnancov              11 300,00
Ostatné služby  správca                                     209 300,00
OON                                                                    71 690,00
Úètovníctvo  servis                                              17 800,00
Odvody                            6 464,00
Nájomné             42 233,90
Opravy a udržiavanie                            4 734,00
Kancelárske potreby,kopírovanie             14 063,70
Knihy, èasopisy                                                      1 143,00
Školenia               8 084,00
Propagácia                                                          73 956,30
Reprezentaèné               4 508,70
Telekomunikaèné náklady,                                   28 001,00
Poštovné                                                               3 493,00
Cestovné                                         5 170,00
Ubytovanie, stravovanie                                      17 972,40
Ostatné služby, kult. podujatia                        103 516,00
Nákup tech. zariadenia, prog. vyb.                         9 900,00
Nákup DHIM, spotreb. mat.               2 896,50
Ostatné dane a poplatky                              607 ,00
Poplatky banke                            3 992,01
Vlastný projekt  konferencia                            1 496 569,20

Výdavky celkom                      2 630 171,11

Príjmy celkom:                      2 651 022,30
Výdavky celkom:                    2 630 171,11 
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SPRÁVNA RADA KNB  

Mgr. Martin Molèan  predseda
RNDr. Vladimír Savèinský
JUDr. Eva Hudáková
RNDr. Marcel Tribus
Ing. Jozef Štalmach, predseda predstavenstva
MUDr. Ján Fotta
Milan Herstek
MUDr. Marián Petko
MUDr. Andrej Havrilla

DOZORNÁ RADA KNB  

Ing. Paula Šestáková
Mária Gmitterová
Ing. Vladimír Zo¾ák

GRANTOVÁ KOMISIA KNB  

Mgr. Katarína Minárová
Slavomír Katušin
RNDr. Vladimír Savèinský
Ing. Slavomír Kmecik
Mgr. Martin Molèan

ZAMESTNANCI KNB  

Ing. Jozef Jarina  správca KNB - KNB Executive Director
Tatina Vantová  úètovníèka - accountant
Ing. Mária Bušíková  praktikantka - intern

KNB  BOARD OF DIRECTORS

KNB SUPERVISION COMMITTEE

KNB  ADVOCACY GRANT COMMITEE

KNB STAFF
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How YOU can help the Bardejov 
Community Foundation:

Any individual or business may support KNB one of the 
following ways:

- become a KNB volunteer
- make a financial or in-kind gift

- become a member of the Donors of KNB Club
- assign 2% of the paid income tax   

THE BARDEJOV COMMUNITY 
FOUNDATION

THANKS TO ALL ITS DONORS, 
VOLUNTEERS, SUPPORTERS 
AND FRIENDS OF THE KNB 
FOR THEIR SUPPORT AND 

HELP IN THE YEAR 2004

Ako VY môžete pomôc� Komunitnej 
nadácii Bardejov

Každá fyzická alebo právnická osoba môže nadáciu 
podpori� niektorým z nasledovných spôsobov:

- sta� sa dobrovo¾níkom KNB
- darova� nadácii finanèné alebo nefinanèné prostriedky - 
- sta� sa èlenom Klubu darcov KNB
- poukáza� KNB 2% z už zaplatenej dane z príjmu

KOMUNITNÁ NADÁCIA 
BARDEJOV
ÏAKUJE VŠETKÝM DARCOM, 
DOBROVO¼NÍKOM, 
PODPOROVATE¼OM 
A PRIATE¼OM ZA ICH 
PODPORU A POMOC 
V ROKU 2004

PODPOROVATELIA KNB V ROKU 2004
KNB SUPPORTERS IN 2004

Mesto Bardejov
BB Relax, s.r.o.
XAWAX, s.r.o.
Grido Mgr. art. Ivana Mihoková
JAS export, a.s.
Plastik Ing. M. Barna
Nadácia Ekopolis 
JUDr. Eva Hudáková
Marianna Mušková 
Qel, s.r.o. Ing. M. Kušnír 
Ekoauto, s.r.o.
Lekáreò u sv. Jakuba
Bardbyt, s.r.o.
Lekáreò Pharmacia
ZSŠ Andrašèíka /4.A/  
                                                                                                                                                    
 
Individuálni darcovia - Individual donors:

Ing Jozef Štalmach
Andrej Vanta 
Terézia Horemužová 
Jozef Sliva
Katarína Kovalièová
Dušan Sykáèek
Ing Miroslav Matys
Jaroslav Keselica
Eva Keselicová
RNDr. Elena Štalmachová
Mária Haròáková
Anastázia Šimová
RNDr. Božena Porjandová 
Anna Koèišová
Viera Jarinová
Ing. Jozef Jarina
Marián Revi¾ák
Peter Demèko     
MUDr. Vanda Savèinská
Anna Savèinská
Gabriela Jurèišinová
Elena Baková
Alžbeta Glittová
Mária Zaku�anská
Alena Lenártová
Mgr. Emília Petková
Jana Barnická
¼ubov Luptáková
Terézia Struhárová              
Mgr. Ján Stankoviè
Ing. Sandra Chmurovièová
Ing. Eva Dušenková                      

Nefinanèné dary: 
Kníhkupectvo Rados�
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