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Zamestnanecký grantový program „Sľubné talenty 2021“ 
Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu 

(ďalej aj len „zamestnanecký grantový program“ alebo len „program“) 
 

 
V prvých troch ročníkoch zamestnaneckého grantového programu Sľubné talenty sme podporili 149 
projektov, zameraných na podporu talentovaných detí zamestnancov spoločnosti Kaufland Slovenská 
republika v.o.s. a pomohli im realizovať sa v rozvoji ich talentu. 
 
Aj v roku 2021 budú z Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu podporené talentované deti 
zamestnancov spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 
790 164 (ďalej aj len „spoločnosť Kaufland“) v 4. ročníku zamestnaneckého grantového programu Sľubné 
talenty 2021. 
 
Zámerom tohto programu je podporiť talentované deti zamestnancov spoločnosti Kaufland a umožniť im 
realizáciu aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju ich talentu.  
 
 
CHARAKTERISTIKA ZAMESTNANECKÉHO GRANTOVÉHO PROGRAMU 

Podporu rozvoja mladých talentovaných ľudí považujeme za hlavný predpoklad pre rýchlejší rozvoj celej 
spoločnosti. Veríme, že investícia do podpory ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa raz môžu stať priekopníkmi 
vo svojom odbore, je správna a bude dobre využitá.  
 
Cieľom programu je finančne podporiť deti zamestnancov spoločnosti Kaufland - mladého, výnimočne 
nadaného umelca/umelkyňu, športovca/športovkyňu alebo vedca/vedkyňu navštevujúceho/cu základnú 
alebo strednú školu a uľahčiť tak rozvoj jeho/jej potenciálu.  
 
V rámci zamestnaneckého grantového programu Sľubné talenty 2021 plánujeme prerozdeliť sumu 25 000 €, 
pričom maximálna výška sumy, ktorú môže získať zamestnanec spoločnosti Kaufland, je 500 € pre jedno dieťa. 
Ak má zamestnanec viac ako jedno talentované dieťa, môže predložiť samostatnú žiadosť pre každé dieťa. 
 
AKÉ AKTIVITY BUDÚ PODPORENÉ 

V zamestnaneckom grantovom programe budú podporené žiadosti, ktorých cieľom je rozvoj talentu. Program 
je určený žiakom/žiačkam základnej školy alebo študentom/študentkám strednej školy, ktorí/é majú jasnú 
a konkrétnu predstavu, ako využiť finančný grant na svoj ďalší rozvoj. Zámerom programu však nie je 
podporovať len tých, ktorí sú v súčasnosti na špičke vo svojej oblasti, ale najmä tých, ktorí majú potenciál sa 
tam dostať a finančná podpora im to môže uľahčiť.  
 
O finančnú podporu sa môžu uchádzať talenty v rámci týchto oblastí: 

• vedné odbory – účastníci vedomostných olympiád a súťaží (matematika, fyzika, chémia, informatika, 
literatúra a pod.) 

• umenie - žiaci a študenti, ktorí vynikajú v niektorom z umeleckých odborov: hudobnom, výtvarnom, 
tanečnom, alebo literárno-dramatickom  

• šport - žiaci a študenti, ktorí vynikajú v niektorom z individuálnych alebo kolektívnych športov. 
 

Získané finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov súvisiacich s ďalším rozvojom talentu. Môže sa 
jednať o materiálne vybavenie, úhradu nákladov spojených s vedeckou, športovou alebo umeleckou činnosťou, 
či úhradu výdavkov spojených so vzdelávaním. 
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KTO A AKO SA MÔŽE DO PROGRAMU ZAPOJIŤ 

Program je určený pre zamestnancov spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.,  Trnavská cesta 41/A, 
831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, ktorí v čase podania žiadosti: 

• sú v hlavnom pracovnom pomere (nie sú brigádnici), 
• nie sú v skúšobnej dobe, 
• nie sú vo výpovednej dobe. 

 
Do programu sa môžu zapojiť zamestnanci spoločnosti Kaufland, ktorí: 

• sú rodičmi dieťaťa, navštevujúceho základnú alebo strednú školu 
• vychovávajú deti žijúce v spoločnej domácnosti (rovnaký trvalý pobyt) 

• majú dieťa v náhradnej starostlivosti (pestúnskej alebo inej). 
 

Nadácia Centra pre filantropiu si vyhradzuje právo overiť rodinný vzťah žiadateľa a dieťaťa podľa vyššie 
uvedených kritérií tak, že žiadateľa vyzve na predloženie dokladu preukazujúceho uvedené skutočnosti. 
 
Predkladateľom žiadosti je zamestnanec spoločnosti Kaufland, ktorý v žiadosti predstaví dieťa, jeho nadanie a 
uvedie aktivity, ktorými chce prispieť k rozvoju talentu v danej oblasti. Jeden zamestnanec môže predložiť viac 
žiadostí, vždy však jednu žiadosť pre jedno dieťa.  
 
Súčasťou každej žiadosti je motivačný list, v ktorom dieťa ako mladý talent predstaví svoje ambície a plány na 
ďalší rozvoj.  
 
Do zamestnaneckého grantového programu Sľubné talenty 2021 sa môže zapojiť aj zamestnanec, ktorý získal 
finančný príspevok na rozvíjanie talentu svojho dieťaťa v predchádzajúcich ročníkoch zamestnaneckého 
grantového programu. Podmienkou jeho účasti v zamestnaneckom grantovom programe Sľubné talenty 2021 
je, aby zamestnanec podporený v roku 2020 predložil  Nadácii Centra pre filantropiu všetky relevantné účtovné 
doklady a dokumenty z predchádzajúceho ročníka zamestnaneckého grantového programu, a to v termíne do 
15.10.2021. 
 
KRITÉRIA HODNOTENIA 

Žiadosti predložené v rámci zamestnaneckého grantového programu Sľubné talenty 2021 budú hodnotené 
podľa stanovených kritérií. Do programu budú zaradené len žiadosti zamestnancov spoločnosti Kaufland, ktoré 
spĺňajú kritéria podľa tohto zamestnaneckého grantového programu: 

• aktivity uvedené v žiadosti sú realizovateľné a vychádzajú zo skutočných potrieb dieťaťa, pre ktoré sú 
určené 

• realizácia aktivít uvedených v žiadosti môže reálne napomôcť rozvoju talentovaného mladého 
človeka 

• plánované finančné náklady sú v súlade s cieľmi a zámerom zamestnaneckého grantového programu 
• časový harmonogram realizácie aktivít uvedených v žiadosti je naplánovaný na obdobie od 15. 

decembra 2021 do 30. septembra 2022. 

• pri úhrade poplatkov za kurzy, školné, budeme akceptovať aj aktivity uhradené v septembri 2021 a 
realizované od septembra 2021. 
 

ÚČEL VYUŽITIA POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Na základe žiadosti, ktorá bude podporená v rámci zamestnaneckého grantového programu môže zamestnanec 
spoločnosti Kaufland na realizáciu aktivít uvedených v žiadosti získať finančnú podporu v maximálnej výške 500 € 
pre jedno dieťa v rámci jednej žiadosti, a to v závislosti od rozsahu plánovaných aktivít a ich finančnej náročnosti.  
 
Získané finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov súvisiacich s ďalším rozvojom talentu.  
Môže sa jednať o materiálne vybavenie, úhradu nákladov spojených s vedeckou alebo umeleckou činnosťou, či 
úhradu výdavkov spojených so vzdelávaním.  
 
Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité na: 
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 materiálne výdavky - nákup materiálu potrebného na realizáciu a zabezpečenie aktivít žiadosti 
(špeciálne oblečenie, pomôcky, literatúra, školiaci materiál, výtvarný materiál, materiál na 
zabezpečenie aktivít) 

 organizačné výdavky – úhrada nákladov spojených s prípravou a organizáciou žiadosti, úhradu 
nákladov spojených s vedeckou alebo umeleckou činnosťou, či úhradu výdavkov spojených so 
vzdelávaním, cestovné, štartovné 
 

Finančné prostriedky nemôžu byť použité na: 
 mzdové náklady, honoráre a odmeny pre tretie osoby zúčastnené na realizácii žiadosti 
 zimné, jarné, alebo letné detské tábory organizované výlučne za účelom trávenia voľného času, 

výnimku tvoria detské tábory organizované tematicky s cieľom podporiť vzdelávanie, vedu alebo šport. 
 
SPÔSOB PREDLOŽENIA ŽIADOSTI 

Žiadosti je potrebné predložiť iba elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára na: 
https://kauflandnf.egrant.sk/. 
 
Termín uzávierky podávania žiadostí je 29.10.2021 do 23:59 hod, žiadosti zaslané po tomto termíne nebudú 
zaradené do posudzovania. Zároveň nebudú do posudzovania zaradené ani tie žiadosti, pri ktorých žiadateľ 
nepredložil vyúčtovanie z predchádzajúceho ročníka grantového programu do vyššie uvedeného termínu 
(15.10.2021). 
 
Na webovej stránke: https://kauflandnf.egrant.sk/ vyplníte elektronický formulár. Ak sa zapájate do 
grantového programu Nadačného fondu Kaufland po prvý krát, prvým krokom je registrácia na stránke – 
uvediete prihlasovacie meno, svoje meno a priezvisko, email, heslo, s ktorými sa následne prihlásite na stránku. 
Ak ste sa už v minulosti zapojili do grantového programu Sľubné talenty alebo inej grantovej výzvy, stačí keď sa 
prihlásite svojim emailom a heslom a vyberiete si program „Sľubné talenty 2021“. Ak ste zabudli heslo, kliknite 
na „Zabudnuté heslo“ v pravom hornom rohu stránky a na email Vám príde možnosť zmeniť si heslo. 
 
Formulár žiadosti zahŕňa tieto údaje: 

1. Predkladateľ žiadosti: meno, priezvisko, spoločnosť, osobné číslo zamestnanca, telefónne číslo, e-mail, 
kontaktná adresa, kraj, dátum narodenia, číslo účtu v tvare IBAN, SWIFT kód banky 

2. Opis žiadosti: meno a priezvisko dieťaťa, názov žiadosti, vek dieťaťa, názov, typ a adresa školy, oblasť 
podpory, konkrétna oblasť, stručné informácie o žiadateľovi a dieťati, cieľ a účel podpory, zhrnutie 

3. Harmonogram: začiatok realizácie, dátum ukončenia, prehľad aktivít 
4. Rozpočet projektu: rozpočet, zdôvodnenie, žiadaná suma 
5. Galéria: prílohy, fotografie, videá 
6. Podpis: osobné údaje 

 
Povinné prílohy:  

• motivačný list, v ktorom dieťa ako mladý talent predstaví svoje ambície a plány na ďalší rozvoj  
• všetky relevantné dokumenty, ktoré potvrdzujú talent nominovaného - diplomy, certifikáty, 

osvedčenia, referencie 
• doklad o Vašom bankovom účte (fotokópia kartičky, alebo potvrdenie - netreba notársky overenú 

kópiu.) 
 
Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní žiadosti vám poskytne koordinátorka Nadačného fondu Kaufland, 
Lucia Gregorová, na tel. č.: 0905 739 630 alebo písomne na e-mailovej adrese: gregorova@cpf.sk. 
 
 ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

• Zamestnanecký grantový program je vyhlásený od 16.9.2021 00:00 hod. 
• Uzávierka predkladania žiadostí je 29.10.2021 do 23:59 hod.  

• Výsledky zamestnaneckého grantového programu a zoznam podporených žiadostí budú uverejnené na 
Connecte a Storeportaly najneskôr do 16.11.2021. Všetci predkladatelia žiadostí budú o výsledku 
informovaní písomne prostredníctvom e-mailu.  

https://kauflandnf.egrant.sk/
https://kauflandnf.egrant.sk/
mailto:gregorova@cpf.sk
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• Realizáciu aktivít uvedených v žiadosti je potrebné naplánovať na obdobie od 15. decembra 2021 - 30. 
septembra 2022. Pri úhrade poplatkov za kurzy, školné, budeme akceptovať aj aktivity uhradené 
v septembri 2021 a realizované od septembra 2021. 

 
V prípade, ak bude Vaša žiadosť finančne podporená, uzavrie s Vami Nadácia Centra pre filantropiu zmluvu, na 
základe ktorej Vám bude poskytnutý finančný príspevok. Príjemca finančného príspevku je výlučne 
zamestnancom spoločnosti Kaufland Slovenská republika a je zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere, má 
ukončenú skúšobnú dobu  a nie je vo výpovednej dobe.  
 
Finančný príspevok bude poskytnutý po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami. Podporení zamestnanci 
predkladajú Nadácii Centra pre filantropiu záverečnú hodnotiacu správu o realizácii podporenej žiadosti 
s fotodokumentáciou a je finančným vyúčtovaním. V zmluve budú obsiahnuté všetky termíny pre dodanie 
záverečnej hodnotiacej správy, spôsobu vyúčtovania a zaslania finančných prostriedkov na bankový účet 
obdarovaných. 
 

Vyhlásenie programu 16. septembra 2021 
Vyhlásené podmienky programu a otvorený 
prihlasovací formulár na egrante 

Uzávierka prijímania žiadostí  29. októbra 2021 
vyplnený formulár a prílohy odoslané 
elektronicky na stránke: 
https://kauflandnf.egrant.sk/ 

Vyhlásenie výsledkov 16. novembra 2021 Zverejnenie výsledkov 

Informovanie žiadateľov 
16. -20. novembra 
2021 

Telefonické a písomné informovanie všetkých 
žiadateľov o výsledkoch programu  

Príprava zmluvných podkladov 
18. novembra - 
30. novembra 2021 

príprava darovacích zmlúv a prevodných príkazov 

Prevody financií podporeným 
žiadateľom 

1. – 14. decembra 2021 
prevody peňazí na základe doručenia podpísanej 
zmluvy 

Realizácia podporených aktivít 
15. decembra 2021- 
30. septembra 2022 

realizácia podporených žiadostí 

Záverečná správa a vyúčtovanie 
grantov 

15. októbra 2022 
obsahové vyhodnotenie žiadostí a finančné 
vyúčtovanie grantov zo strany podporených 
zamestnancov 

 

 

 

 

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY 

Tieto informácie pre dotknuté osoby sú vypracované Nadáciou Centra pre filantropiu (ďalej len „informácie“) 
podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“). 

Cieľom nasledujúcich ustanovení je informovať žiadateľov o poskytnutie finančného príspevku zo 
Zamestnaneckého grantového programu Sľubné talenty (ďalej len „žiadateľ“) o získavaní, spracúvaní 
a používaní osobných údajov žiadateľov zo strany  Nadácie Centra pre filantropiu. 

1. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ 
 
Pokiaľ nie je v týchto informáciách uvedené inak, je prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ: 
 

https://kauflandnf.egrant.sk/
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Nadácia Centra pre filantropiu 
Sídlo:   Baštová 5, 811 03 Bratislava 
Zapísaná: v registri Nadácii Ministerstva vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/1025 
IČO: 42262801 
Tel.:     0918 762 924 
E-mail: thullnerova@cpf.sk 

(ďalej len „Nadácia CpF“) 

2. Registrácia konta žiadateľa  

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Zriadenie konta žiadateľa na webstránke 
www.kauflandnf.egrant.sk je potrebné na vyplnenie a odoslanie elektronického (online) formulára Nadácii CpF, 
prostredníctvom ktorého žiadateľ zasiela žiadosť o poskytnutie finančného príspevku zo Zamestnaneckého 
grantového programu Sľubné talenty (ďalej aj  len „žiadosť o poskytnutie finančného príspevku“ alebo len 
„žiadosť“).  Za účelom zriadenia konta žiadateľa budú od Vás získané a použité nasledujúce povinné osobné 
údaje: prihlasovacie meno, Vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa a heslo, ktoré si sami zvolíte. 
Prihlasovacie meno, Vaše meno, priezvisko a e-mailová adresa slúži  na účely registrácie a budú použité výlučne 
na realizáciu Zamestnaneckého grantového programu Sľubné talenty (ďalej aj len „grantový program“). 
Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov získaných v rámci zriadenia konta žiadateľa je čl. 6 
ods. 1 písm. b) Nariadenia EÚ.  

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prenos osobných údajov získaných v rámci  zriadenia 
Vášho konta žiadateľa na tretiu osobu vylučujeme.  

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Konto žiadateľa a osobné údaje 
poskytnuté v rámci zriadenia konta, budú v prípade, ak žiadateľ neodošle vyplnený elektronický (online) 
formulár do dátumu uzávierky grantového programu 29. októbra 2021 do 23.59 hod., automaticky vymazané 
zo strany Nadácie CpF dňa 01. novembra 2021. Konto žiadateľa a osobné údaje, ktoré získa Nadácia CpF 
odoslaním vyplneného elektronického (online) formulára žiadateľa, ktorý nebude v rámci grantového programu 
podporený, Nadácia CpF automaticky vymaže najneskôr do 15. decembra 2021. Konto žiadateľa a osobné 
údaje, ktoré získa Nadácia CpF odoslaním vyplneného elektronického (online) formulára žiadateľa, ktorý bude 
v rámci grantového programu podporený, Nadácia CpF automaticky vymaže najneskôr do 30.11.2022.  

 

 

3. Elektronický (online)  formulár 

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Osobné údaje poskytnuté vyplnením 
a odoslaním Vašej žiadosti prostredníctvom elektronického (online) formulára budú spracúvané dôverným 
spôsobom. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vyhodnotenie zaslaných žiadostí o poskytnutie 
finančného príspevku  a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo 
Zamestnaneckého grantového programu Sľubné talenty, čo zahŕňa aj vedenie evidencie žiadostí o finančný 
príspevok a prípravu prehľadu žiadostí o finančný príspevok pre členov hodnotiacej komisie, členov správnej 
rady a dozornej rady Nadácie CpF, ich vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov. V prípade schválenia žiadosti 
o finančný príspevok je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy o poskytnutí finančného 
príspevku zo Zamestnaneckého grantového programu Sľubné talenty. Právnym základom pre spracúvanie 
osobných údajov podľa tohto bodu je čl. 6 ods. 1 písm. a) a b) Nariadenia EÚ. 
 
Za účelom vyplnenia a odoslania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku prostredníctvom elektronického 
(online) formulára budú od Vás získané a použité osobné údaje v rozsahu uvedenom v elektronickom (online) 
formulári: 
 

• meno a priezvisko, názov banky, IBAN, e-mailová adresa, tel. číslo  
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• meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia a informácie o jeho talente 

• adresa trvalého pobytu žiadateľa, adresa prechodného pobytu žiadateľa 
• prípadne fotografie/video dieťaťa. 

 

Odoslaním žiadosti žiadateľ súhlasí aj so spracúvaním ním pripojených fotografií, prípadne videí. Odoslaním 
fotografie/príp. videa žiadateľ prehlasuje a potvrdzuje, že je autorom odoslanej fotografie/príp. videa, a že 
jej/jeho zverejnením nebudú porušené žiadne práva tretích osôb (najmä autorské a osobné práva), a že v tejto 
súvislosti disponuje všetkými potrebnými súhlasmi. V prípade, ak ich zaslaním poruší vyššie uvedené 
podmienky, je si vedomý, že nesie všetku s tým spojenú zodpovednosť. 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Osobné údaje získané vyplnením a odoslaním Vašej 
žiadosti prostredníctvom elektronického (online) formulára budú spracúvané zamestnancami alebo inými 
oprávnenými osobami Nadácie CpF. Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto bodu dôjde k spracúvaniu 
osobných údajov aj prostredníctvom nami povereného sprostredkovateľa spoločnosti Kaufland Slovenská 
republika v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164. 

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Konto žiadateľa a osobné údaje, 
ktoré získa Nadácia CpF odoslaním vyplneného elektronického (online) formulára žiadateľa, ktorý nebude 
v rámci grantového programu podporený, Nadácia CpF automaticky vymaže najneskôr do 15.decembra 2021. 
Konto žiadateľa a osobné údaje, ktoré získa Nadácia CpF odoslaním vyplneného elektronického (online) 
formulára žiadateľa, ktorý bude v rámci grantového programu podporený, Nadácia CpF automaticky vymaže 
najneskôr do 30.11.2022.  

4. Práva dotknutej osoby 

Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia EÚ máte právo získať na základe žiadosti bezplatný prístup k osobným údajom 
uchovávaným k Vašej osobe. Súčasne máte pri splnení zákonných predpokladov právo požadovať opravu 
nesprávnych osobných údajov (čl. 16 Nariadenia EÚ), právo na vymazanie Vašich osobných údajov (čl. 17 
Nariadenia EÚ)  a na obmedzenie ich spracúvania (čl. 18 Nariadenia EÚ). Pokiaľ ste spracúvané osobné údaje 
poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia EÚ.  
Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) 
Nariadenia EÚ, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu 
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo 
prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. 
Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na 
území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

5. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 

Na zodpovednú osobu Nadácie CpF  pre oblasť osobných údajov sa môžete obrátiť prostredníctvom 
nasledujúcich kontaktných údajov: 
 
Nadácia Centra pre filantropiu 
Adresa: Baštová 5, 811 03 Bratislava 
E-mail: thullnerova@cpf.sk 
 
 
 
 
      _________________________________ 
       Mgr. Zuzana Thullnerová 
        Správkyňa  

         Nadácie Centra pre filantropiu 
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