
 

PRO DONUM, spoločnosť pre rozvoj filantropie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výročná správa 
ROK 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Príhovor 

 
 

Rok 2005 bol mimoriadne temperamentný, plný tvorivej sily a nových 
začiatkov. Kým v predchádzajúcich rokoch PRO DONUM fungovala ako 
servisná organizácia, ktorá poskytovala technickú asistenciu iným 
spoločnostiam, v súčasnosti sa zameriava na vlastné projekty. 

Poslaním PRO DONUM je rozvíjanie filantropie a prostredníctvom 
projektov ju  premieta do každodenného života ľudí a spoločnosti.  

Úspešne sme zvládli VII. ročník Olympiády ľudských práv  
a zaznamenali sme jej skutočný prerod. Atraktívne prostredie Nízkych 

Tatier, bohatý program a množstvo vzácnych hostí urobilo zo školskej olympiády prestížnu súťaž 
s medzinárodným presahom. Priniesla nové prístupy vo vzdelávaní študentov v oblasti ľudských práv 
a posunula latku zas o kus vyššie.  

Jún sa niesol v znamení bulharského slnka a medzinárodného semináru výchovy k ľudským 
právam v Primorsku pre  5 víťazov OĽP zo Slovenska, Bulharska, Macedónska. 

September sa stal pre nás zlomovým. Spustili sme pilotný projekt „ Divé maky“  a pustili sa do 
práce. Divé maky majú nielen vyhľadávať talenty a výnimočnosť v deťoch, ktoré by inak nemali 
žiadnu šancu na rozvoj, ale aj nalomiť bariéry medzi dvoma svetmi prostredníctvom umenia, štedrosti 
a vzájomnej úcty. Pri napĺňaní ambicióznych cieľov a odvážnych plánov želám Divým makom veľa 
sily, odhodlania a úspechov.  
 
 

Vladislava Dolníková 
Správkyňa PRO DONUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
O PRO DONUM, spoločnosti pre rozvoj filantropie. 

 
 

• PRO DONUM je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá vznikla v máji 2003. 
• Jej poslaním je rozvíjanie filantropie a spoločensky zodpovedného správania sa firiem, 

občanov a verejných inštitúcií. 
• Je jednou z prvých organizácií, ktoré sa zaoberajú rozvíjaním firemnej filantropie a 

spoločenskej angažovanosti firiem a korporácií.  
• Uplatňuje moderné trendy a prístupy pri presadzovaní myšlienok filantropie. 
• Otvára novú cestu podnikateľského úspechu prostredníctvom presadzovania princípov 

otvorenosti, etiky a spoločenskej zodpovednosti. 
• Preferuje progresívne formy darcovstva v súlade s marketingovou a komunikačnou stratégiou 

darcu. 
• Pozná neziskový sektor vo všetkých oblastiach: v sociálnej, kultúrnej, environmentálnej, 

v zdravotníctve, vzdelávaní, demokracie a ľudských práv, menšín a marginalizovaných skupín, 
regionálneho rozvoja, detí a mládeže, komunitných iniciatívach, boji proti korupcii... 

• Disponuje databázou MVO a ich realizovaných projektov. 
• Spolupracuje so špičkovými odborníkmi v oblasti médií, kreatívnej reklamy a s odbornou 

verejnosťou v spoločensko-vedných oblastiach. 
•  Od septembra 2005 spustila pilotnú fázu programu pre talentované rómske deti s názvom 

Divé maky 
 

 
Prehľad projektov, na ktorých PRO DONUM participoval od 

svojho vzniku. 
 
 

• projekt „Rómovia pre spoločnosť“ (ACEC) zameraný na zmenu postoja Rómov pri riešení 
ich vlastnej situácie.- tréningový program  pre rómskych osvetových pracovníkov a rozvíjanie 
komunitného života 
 

•  projekt „Živá Voda“ (ORIN PANACEA) – poskytovanie know-how pri  tvorbe a realizácii 
projektu a zabezpečovanie jeho koordinácie.  
 

• „Krízové centrum“ (OZ Brána do života) – poskytovanie technickej asistencie v rokoch 
2003-2004 pri finančnej stratégii a fudraisingu, riadení organizácie a PR. 
 

• Olympiáda ľudských práv  (OZ OLYMP) – partner a spoluorganizátor krajských kôl 
a celoštátneho finále OĽP 
 



 
Hlavné projekty PRO DONUM za rok 2005. 

 
 

Olympiáda Ľudských práv (OĽP)  
 
 
Stručný popis projektu. 

Olympiáda ľudských práv je najprestížnejšia celoslovenská súťaž študentov gymnázií, stredných 
škôl a odborných učilíšť v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia 
mladých ľudí. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti študentov posudzuje porota zložená z 
odbornej špičky v oblasti ľudských práv, práva a významných hostí zo Slovenska i zo zahraničia. 
Traja najlepší študenti získavajú študijný pobyt vo Frankfurte nad Mohanom a päť najlepších v poradí 
účasť na medzinárodnom seminári Výchova k ľudským právam v Bulharsku (organizované Katedrou 
UNESCO v Sofii). Súťaž využíva inovatívne a najmodernejšie prvky vzdelávania - rozvíja kreativitu, 
komunikačno - prezentačné zručnosti, argumentačné techniky, formovanie vlastného názoru mladých 
ľudí. 
 
História súťaže. 

Od roku 1999 bolo zrealizovaných 7 ročníkov celoštátnej Olympiády ľudských práv pre všetky 
stredné školy na Slovensku. Doteraz sa do súťaže zapojilo viac ako 15 000 študentov stredných škôl z 
celého Slovenska. Porota celoštátneho finále je každoročne medzinárodná. Olympiády sa zúčastnili 
mnohé významné osobnosti napríklad: Prof, Dr.Hab. Tadeusz Jasudowicz, predseda predstavenstva 
UNESCO odboru pre ľudské práva a mier Univerzity M.Kopernika v Toruni, Rumen Valchev, vedúci 
katedry UNESCO univerzity v Sofii a v Burgase a ďalší. Na realizácii podujatia každoročne 
participujú významné organizácie a inštitúcie z oblasti ľudských práv: OLYMP, Katedra UNESCO 
UK Bratislava, Hnutie HUMAN, Kancelária Rady Európy. 

Odborným garantom OĽP bol Prof. PhDr. Miroslav Kusý PhD., politológ a vedúci katedry 
UNESCO pri FiF UK v Bratislave. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva SR. 
Olympiáda sa konala pod záštitou Pála Csákyho, podpredsedu vlády SR pre európske záležitosti, 
ľudské práva a menšiny. 
 
Ciele Olympiády ľudských práv: 

• Atraktívnou formou naučiť mladých ľudí hájiť a presadzovať rovnaké práva pre všetkých 
členov spoločnosti. 

• Podporovať záujem mladých ľudí spoznávať, uvedomovať si a rešpektovať kultúrnu 
rozmanitosť ľudskej spoločnosti. 

• Upozorňovať na nebezpečenstvo rôznych foriem intolerancie, diskriminácie a  rasizmu. 
• Umožniť mladým ľuďom vyjadriť svoj názor na usporiadanie spoločnosti a viesť dialóg s 

významnými osobnosťami v oblasti ľudských práv.  
• Naučiť mladých ľudí podieľať sa na procese vytvárania spoločnosti, v ktorej sú ľudské práva 

jej prirodzenou  súčasťou. 
• Podporovať v mladých ľuďoch samostatnosť, tvorivosť a iniciatívu v  občianskej, sociálnej a 

kultúrnej oblasti. 
 
Charakteristika VII. ročníka Olympiády ľudských práv. 

7. ročník celoštátneho finále Olympiády ľudských práv (OĽP) sa konal 16. a 17. marca 2005 v 
Liptovskom Jáne, kde 39 študentov z celého Slovenska riešilo prípadové štúdie z Európskeho súdu 
pre ľudské práva v Štrasburgu a obhajovalo eseje na témy: 
 



 
• „Som, alebo nie som rasista?“ 
• „Mám 54 rokov, stredoškolské vzdelanie a hľadám prácu“ 
• „Som nepatrný človiečik malého národa vo veľkej Európe“ 
• „Civilizovaní ľudia by nemali stavať múry...“ 
• „Oswienčim“ 

 
Súťaž prebehla v troch kolách: 

1. kolo: Riešenie prípadových štúdií z Európskeho súdu pre ľudské práva 
2. kolo: Obhajoba esejí 
3. kolo: 8 najlepších súťažiacich prezentovalo svoje postoje v riešení aktuálnych problémov 

 
Témy v absolútnom finále: 

• Nové ohrozenia ľudských práv. 
• Šance, ktoré nám poskytuje európske občianstvo. 
• Majú mať menšiny zvláštne ľudské práva? 
• Diskriminácia žien v Slovenskej republike -  ilúzia alebo skutočnosť? 
• Turecko - kandidát pre vstup do EÚ? 
• Násilie v rodinách - vec verejná alebo súkromná? 
• Cirkvi dotované štátom alebo odluka? 
• Výhrada svedomia: pre a proti. 

 

 

 
 

Študentov prišiel povzbudiť aj 
poslanec NR SR JUDr. Róbert Kaliňák 

 
 

Prestížna celoštátna súťaž sa niesla v duchu 15. výročia Nežnej revolúcie. 15. výročie Nežnej 
revolúcie si "olympionici" pripomenuli v prvý finálový deň počas moderovanej diskusie, kde 
diskutovali na tému "Časy disidentské, revolučné a porevolučné" s Lenkou Procházkovou (kultúrna 
atašé, České veľvyslanectvo v SR), prof. PhDr. Jiřinou Šiklovou, PhD. (Katedra sociálnej práce, 
Karlova univerzita), prof. PhDr. Miroslavom Kusým a Antonom Popovičom (dirigent, študentský 
vodca v roku 1989). Diskusiu moderoval Róbert Kotian. Sprievodným podujatím OĽP bola výstava 
fotografií Roba Kočana a Jozefa Mýtneho z obdobia Nežnej revolúcie a výstava samizdatovej 
literatúry z čias pred 89-tym rokom.  

 
Odborná porota, zložená z osobností, ktoré sa významne zaslúžili o zmenu režimu v našej krajine z 

totalitného na demokratický režim, posudzovala teoretické vedomosti a praktické zručnosti študentov. 
Členmi hlavnej poroty boli: 
 

• Magda Vášáryová (Štátna tajomníčka, Ministerstvo zahraničných vecí SR),  
• prof. PhDr. Miroslav Kusý, PhD. (UNESCO – centrum pre výchovu k ľudským právam na UK 

Bratislava),



 
• Ľubomíra Slušná (Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu), 
• Ing. Viliam Figusch, CSc. (IKRE Bratislava), 
• Doc. PhDr. Silvia Miháliková (FiFUK, Katedra politológie v Bratislave), 
• PhDr. Dagmar Horná, PhD. (FiFUK, Katedra politológie v Bratislave), 
• prof. Rumen Valchev (UNESCO, Katedra ľudských práv v Sofii). 

 
Študijný pobyt vo Frankfurte nad Mohanom získali: 

 Ivan Mjartan, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza  
 Peter Nagy, Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Letomostie 3, Nové Zámky  
 Lukáš Vlnečka, Gymnázium, Jána Kollára 2, Žiar nad Hronom  

Medzinárodného semináru Výchova k ľudským právam v Bulharsku sa zúčastnili: 
 Jakub Princ, Gymnázium J. Hollého, Trnava  
 Tomáš Straňák, BASG, Komenského 215, Sučany 
 Chudíková  Diana, Gzmnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce  
 Kačurová Monika, Gymnázium, Duchnovičova  1, Medzilaborce 
 Zuzana Grochalová, Obchodná akadémia, ul. 17. novembra 1296, Čadca  

Cena podpredsedu vlády SR pre ľudské práva, menšiny a európske záležitosti za najlepšiu esej na 
tému "Oswienčim": Diana Chudíková, Gymnázium P. Horova, Michalovce   
 
Cena primátora mesta Liptovský Mikuláš za najlepšiu esej na tému "Civilizovaní ľudia by 
nemali stavať múry": Zuzana Grochalová, Obchodná akadémia, Čadca  
 

 
 

Víťaz Ivan Mjartan preberá 
cenu od Pála Csákyho 

 
 

Skupina piatich slovenských študentov, finalistov VII. ročníka celoštátneho kola Olympiády 
ľudských práv: Zuzana Grochalová, Diana Chudíková, Monika Kačurová, Jakub Princ a Tomáš 
Stranák sa zúčastnila v dňoch 14.-18.júna 2005 na medzinárodnom seminári v bulharskom Primorsku. 
Seminár viedol Rumen Valchev, profesor na katedre UNESCO Slobodnej univerzity v Burgase. 
Študentov sprevádzali prof. Miroslav Kusý, odborný garant projektu Olympiáda ľudských práv (OĽP) 
a za organizátorov OĽP Mgr. Vladislava Dolníková, riaditeľka PRO DONUM – spoločnosti pre 
rozvoj filantropie. O tom, že seminár bol zorganizovaný na vysokej úrovni, svedčí nepochybne aj to, 
že dorozumievacím jazykom medzi študentmi bola angličtina. Okrem slovenských študentov boli aj 
študenti z rôznych regiónov Bulharska (Varna, Pleven, Sofia, Yambol, Haskovo) a Macedónie, ktorí 
majú rovnaký záujem o problematiku ľudských práv. 

 



 
Deň Kvetov 

 
 
Stručný popis projektu. 

Deň kvetov je súčasťou projektu „ Dvanásť mesiačikov“ organizovaného Mestskou časťou Staré 
Mesto Bratislava. PRO DONUM je partnerom a spoluorganizátorom podujatia. Je to oslava jari  
prostredníctvom „ kvetinového trhu“ a sprievodných aktivít. Podujatie, ktoré je plné farebných kytíc, 
šikovných rúk aranžérov a bohatého kultúrneho programu. Je zameraný na rozvoj a podporu 
„estetickej“  atmosféry mesta, pozitívneho vzťahu k hlavnému mestu a jeho historickému centru. Je to 
šanca a príležitosť pre talentovaných kvetinárov z bratislavských kvetinárstiev  predviesť svoj talent 
priamo pred očami divákov. Deň, počas ktorého sa návštevník na jednom mieste dozvie všetko o 
kvetoch, starostlivosti o ne a príležitosti kúpiť si zaujímavé rastliny, či súvisiaci materiál. Umožniť 
návštevníkom mesta nadýchať sa atmosféry jari a pestrého kvetinového trhu, ktorý nechýba ani v 
Amsterdame- metropole krajiny tulipánov. Projekt má aj sociálny rozmer: každoročne dávame 
príležitosť mimovládnym organizáciám na prezentáciu svojej činnosti  a pravidelne vyhlasujeme 
verejnú zbierku.  
 
Charakteristika Dňa kvetov v roku 2005. 

Podujatie sa uskutočnilo na Hviezdoslavovom námestí –Altánku v Bratislave 14. máj 2005. Okrem 
kvetinového trhu mohli návštevníci vidieť naživo súťaž v aranžovaní kvetov, vyhlásenie súťaže o 
najkrajšie okno/balkón v Starom meste a množstvo zaujímavých aktivít, ktoré súvisia s kvetmi. Počas 
celého dňa bol zabezpečený kultúrny program a stretnutia s významnými osobnosťami spoločenského 
a verejného života za moderovania Aleny Heribanovej. Záštitu nad podujatím prevzal starosta 
Mestskej časti Staré mesto Ing. Peter Čiernik a Veľvyslanec Holandského kráľovstva v SR Laurent L. 
Stokvis.  

Samozrejmou súčasťou modernej spoločnosti je aj prosociálne správanie voči slabším a 
hendikepovaným. Preto každý rok tento deň okrem oslavy kvetov patrí aj mimovládnym 
organizáciám, ktoré pomáhajú práve im. V tomto ročníku sme dali priestor Klubu sklerózy multiplex 
Dunaj Bratislava, ktorého symbolom je slnečnica. 
 
Program: 

• Prezentácia činnosti Klubu sklerózy multiplex Dunaj Bratislava, ktorý organizuje verejnú 
zbierku na podporu činnosti klubu. Dobrovoľníci klubu pripravili pre návštevníkov kultúrny 
program a zároveň informačnú kampaň o činnosti klubu sklerózy multiplex Dunaj. 

• Kvetinový trh a prezentácia kvetinárstiev. 
• Vystúpenie hudobnej  Skupiny TAKTICI. 
• Vyhlásenie súťaže o najkrajšie okno/balkón. 
• Vyhlásenie súťaže o najkrajšie aranžovanú kyticu v dvoch kategóriách. 



 
Divé maky 

 
 
Stručný popis projektu. 

“Divé maky” je program individuálneho darcovstva, kde sa z darcu stáva „adoptívny rodič“ 
rómskeho dieťaťa. Podstatou programu je finančná podpora detí na diaľku, kde darca daruje 
konkrétnu sumu konkrétnemu dieťaťu na podporu jeho štúdia a rozvoja talentu. Je to jednoduchá 
forma podpory, ktorá umožňuje transparentné nakladanie s peniazmi a ich efektívne využívanie na 
konkrétny účel. Program preferuje dlhodobú podporu minimálne na 1 rok. 
 
História  projektu. 

Program „Divé maky“vznikol v septembri 2005 a ponúka riešenia na zlepšenie budúcnosti 
TALENTOVANÝM deťom z chudobných RÓMSKYCH rodín, ktorých rodičia si nemôžu dovoliť 
podporovať ich záľuby a poskytnúť im kvalitné vzdelanie. Je to inovatívny a na Slovensku pilotný 
program, ktorý je  inšpirovaný skúsenosťami zo zahraničia, kde podobný systém funguje už niekoľko 
rokov. Má snahu o nabúranie spoločenských predsudkov voči rómskej komunite a podporu 
základných práv dieťaťa na vzdelanie a plnodnotný život.  
 
Ciele programu: 

Hlavný cieľ: 
• vytvorenie systému individuálnej starostlivosti a podpory talentovaných rómskych detí, 

ktorým chýba sociálne a ekonomické prostredie na rozvoj ich vlastných kvalít a vzdelania.  
 

Čiastkové ciele: 
• Nabúranie stereotypov a predsudkov v otázke rómskej problematiky. 
• Zapojenie širokej verejnosti a využitie ich vlastnej vôle a iniciatívy vstúpiť do programu. 
• „Pomoc k svojpomoci“ – program dáva šancu samotným Rómom dostať sa zo sociálnej 

exklúzie pomocou vzdelania a rozvíjania svojich schopností – motivácia rómskej populácie 
pri riešení vlastných problémov. 

 
Poslanie programu: 

• rovnosť šancí – program, ktorý umožňuje deťom z málopodnetného a nevhodného prostredia 
rozvíjať sa. 

• nový rozmer pre život rómskych detí – umožniť deťom nielen vzdelávať sa, ale dať im nový 
zmysel a cieľ a poskytnúť im podporu pri jeho naplnení. 

• „nové začiatky“ – deti dostanú šancu zmeniť svoj nepriaznivý osud pomocou štúdia a 
profesionálneho tútoringu 
 

Podporovaná cieľová skupina: 
Rómske deti a mládež do 16 rokov talentované a nadané, ktorých kvality je nutné systematicky a 

dlhodobo rozvíjať. 
 
 

 
 
 
 



 
Systém podpory: 

Darcovia 
• firmy, organizácie, združenia, právnické a fyzické osoby 
• podporia dieťa, ktoré si vyberú podľa svojho vlastného uváženia 
• finančne ho podporujú v štúdiu a záujmoch v takej miere, v akej sami budú  

chcieť 
 

Administrátor projektu 
• zabezpečuje riadenie a administráciu projektu 
• pravidelne financuje deti a vyúčtováva platby darcom 
• pravidelne informuje darcu o aktuálnej situácii dieťaťa, jeho výsledkoch a  

plánoch 
• dohliada na prácu tútorov 

 
Tútori 

• profesionálne vyškolení ľudia tvoriaci súčasť systému a tútoring vybratých detí 
• zabezpečujú pravidelný monitoring podporovaných detí a vzájomnú komunikáciu medzi 

subjektami 
• dohliadajú na dodržiavanie pravidiel určených v projekte 

 
Program Divé Maky sa začal na jeseň 2005 prostredníctvom nadviazania spolupráce s miestnymi 

MVO a inštitúciami /školy, centrá voľného času/ a v spolupráci s nimi boli špecifikované oblasti 
pôsobenia a výbraté konkrétne lokaliy. Začalo sa nielen s výberom prvých detí, ktoré budú zaojené do 
programu Divé maky ale takisto aj s výberom potenciálnych darcov (oslovenie mediálne známych 
osobností a spoločenských autorít, podnikateľov a umelcov). Pripravila sa komunikačná stratégia 
programu a mediálnej kampane v spolupráci s partnermi. Začalo sa s distribúciou dotazníkov 
inštitúciám /dotazníky vypĺňajú účitelia detí a deti, ktoré sa chcú zapojiť do programu/, následný zber 
údajov o prihlásených deťoch z vyplnených dotazníkov, na základe čoho sa vytvorila databáza detí. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
Vízia do budúcnosti. 

 
 

Rok 2005 bol pre PRO DONUM prelomový hlavne v tom, že zo servisnej organizácie sa stala 
organizácia implementujúca vlastné projekty. PRO DONUM sa podarilo úspešne spustiť 
program Divé maky a nájsť partnerov na jeho realizáciu. Vízia do budúcnosti je teda 
jasná – PRO DONUM spustilo vlastný projekt a v budúcom roku bude v tejto činnosti 
pokračovať. Čaká nás veľmi náročné obdobie – výber detí do programu, ktorý bude 
náročný tak na metodológiu, ako aj na realizáciu, výber a vyškolenie tútorov, hľadanie 
darcov pre zapojené deti, fotografovanie s Jakubom Klimom, vernisáže.... 

Jedna vec je teda istá – rok 2006 bude náročný. V roku 2006 želám celému tímu veľa 
úspechov  a pevne verím, že sa nám úspešne podarí rozbehnúť  pilotný projekt Divé 
maky. 

 
 

Vladislava Dolníková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom spolupracovali, podporili a aj naďalej 
podporujú činnosť PRO DONUM a veríme, že nám zachovajú priazeň aj v nasledujúcich 
rokoch.



 
Finančná tabuľka príjmov a výdavkov za rok 2005. 

 
 

Príjmy za rok 2005 Percentuálne vyčíslenie Suma v SKK 

Z darov a príspevkov 72,3% 1.240.000 

Z príspevkov z podielu zaplatenej dane 15,3% 262.457 

Z poskytovania služieb 12,3% 209.950 

Ostatné 0,1% 1300 

Príjmy celkom 100% 1.713.707 
 
 

Výdavky za rok 2005 Percentuálne vyčíslenie Suma v SKK 

Služby 86,5% 1.384.864 

Mzdy 12,8% 205.617 

Platby do poistných fondov 0,7% 11.244 

Výdavky celkom 100% 1.601.725 
 
 
 


