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Príhovor
Do Nadácie pre deti Slovenska som ako 
nový správca nastúpil v lete 2017. Prišiel 
som do organizácie, ktorá už 23 rokov 
pomáha deťom a mladým ľuďom na Slo- 
vensku. Do organizácie, ktorá na Slovensko 
za posledné roky priniesla viaceré nové 
pohľady na úlohu detí a mladých ľudí  
v spoločnosti, na ich záujmy, potreby  
a schopnosti.

Vďaka programom ako Komunity priateľské 
deťom a mladým ľuďom vieme, že deti majú 
predstavu o tom, v akej komunite, obci či 
meste chcú žiť. Preto je potrebné, aby sme 
ich vypočuli a ich radami sa inšpirovali  
a riadili.

Vďaka Hodine deťom zase vieme, že deti  
a mladí ľudia nemajú len „svoje radosti“, ale 
aj „svoje starosti“. A že riešenia a podpora 
je potrebná v oboch prípadoch. Našťastie, 
každý rok sa nájdu tisícky jednotlivcov, 
ktorí tomu rozumejú a sú ochotní finančne 
pomôcť prostredníctvom verejnej zbierky.
Naše nadačné fondy sú dôkazom toho,  
že na Slovensku máme mnoho zodpoved- 
ných firiem. Sú ochotné darovať stovky tisíc 
eur každý rok a podporiť tak rozvoj lokál- 
nych  komunít, pomôcť deťom a mladým 

ľuďom vyrastať v bezpečnom a zdravom 
prostredí či prispieť inovatívnymi riešeniami, 
keď ochorejú.

Naše vzdelávacie programy nám opakovane 
ukazujú, že deti a ich učitelia chcú učiť inak, 
ako sme zvyknutí a chcú sa venovať aj roz-
voju kľúčových životných zručností potreb-
ných pre dnešný svet.
 
Aby sme robili svoju prácu dobre, musíme 
v nadácii rozumieť tomu, čím deti a mladí 
ľudia na Slovensku žijú. Musíme sa ich 
pravidelne pýťať, zisťovať, čo potrebujú a čo 
ich baví. Musíme vedieť, kto sú ich najbližší 
„dôležití dospelí“ a ako môžeme pomáhať 
aj im. V lete 2017 som ako nový správca 
prišiel do tímu ľudí, ktorí svoju prácu vedú  
v duchu tohto pravidla. Aj to je dôvod, 
prečo sa nám v minulom roku darilo napĺňať 
náš cieľ – podporovať mnohostranný rozvoj 
osobnosti dieťaťa a mladého človeka.

Ondrej Gallo, 
Správca Nadácie pre deti Slovenska

Zd
ru

že
nie
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 Z
vo

len



6 7

O Nadácii pre deti 
Slovenska
Nadácia pre deti Slovenska je jedna  
z najväčších mimovládnych neziskových 
organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou 
so zameraním na pomoc deťom a mladým 
ľuďom. Podporujeme aktivity pre deti, 
mladých ľudí a dôležitých dospelých, ktorí 
stoja pri nich počas tohto obdobia ich 
života. 

Našou víziou je, že každé dieťa musí mať: 
človeka, ktorý ho miluje; pocit istoty, záze-
mie rodiny a priateľov; možnosť získavať 
zdravé sebavedomie; pozitívny vzor  
a príležitosť rozvíjať svoje schopnosti. 

Našim poslaním je stavať mosty medzi tými, 
ktorí chcú pomôcť a tými, ktorí pomoc po-
trebujú: podpora mnohostranného rozvoja 
osobnosti dieťaťa a mladého človeka;  spo-
lupráca s každým, kto je ochotný investovať 
do rozvoja detí, verí v ich silu a potenciál;  
podnecovanie spolupráce odborníkov, 
dobrovoľníkov a organizácií, ktorí realizujú 
programy pre deti a tým pozitívne formujú 
ich osobnosť. 

Pri našej práci sa pýtame detí a mladých 
ľudí na to, čo potrebujú a čo im chýba. 

Podľa ich potrieb nastavujeme grantové  
i vzdelávacie programy. Deti a mladí ľudia 
sú našimi partnermi, nie objektom našej 
pomoci. Programy tvoríme spolu s nimi,  
sú súčasťou aj ich realizácie a vyhodnoco-
vania. Vzdelávame dôležitých dospelých, 
aby dokázali vnímať a rešpektovať indivi- 
duálne potreby a práva každého dieťaťa. 
Podporujeme vznik komunít priateľských 
deťom a mladým ľuďom. 

Vďaka našim 23-ročným skúsenostiam 
sieťujeme dôležitých partnerov (mimovládne 
organizácie, samosprávy, školy), aby na 
miestnej úrovni v spoločnom úsilí vytvárali 
bezpečné prostredie, kde sa deti a mladí 
ľudia cítia dobre a prijatí a kam sa budú radi 
vracať aj ako dospelí. 

Čo ponúkame

Granty
podpora aktivít škôl, samospráv,  
mimovládnych neziskových organizácií, 
ktoré pracujú priamo s deťmi a mladými 
ľuďmi - najstarším a najznámejším  
programom podpory je Grantový program 
Hodina deťom;  

Vzdelávacie programy 
pre deti a mladých ľudí, 
kde rozvíjame ich životné zručnosti – mnohé 
z programov majú domáce aj medzinárodné 
ocenenia (napr. program Poznaj svoje 
peniaze) a akreditáciu Ministerstva 
školstva...;  

Vzdelávanie dôležitých 
dospelých 
(učitelia, rodičia...), aby dokázali vnímať 
a rešpektovali individuálne potreby každého 
dieťaťa - školíme odborníkov pracujúcich 
s deťmi a mladými ľuďmi v kvalitných pro-
gramoch, ktoré majú dlhoročné akreditácie.

Sieťovanie dôležitých  
dospelých 
(mimovládne neziskové organizácie, školy, 
verejná správa, podnikateľské subjekty...) 
s cieľom presadzovať systémové inovácie 
a rozvoj organizácií pôsobiacich v oblasti 
detí a mladých ľudí na Slovensku 
i v Európskej únii a vytvárať komunity 
priateľské deťom a mladým ľuďom – založi-
li sme Koalíciu pre deti Slovenska, ktorá 
presadzuje práva detí na Slovensku.



8 9

v

Prehľad aktivít 
Nadácie pre deti 
Slovenska v roku 2017
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17.2.2017 
Hodnotiace stretnutie lektorov programu Škola rodinných financií

27.3.–2.4.2017 
Global Money Week na Slovensku

17.5.2017
Udelenie ocenenia Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

23.6. Vyhlásenie výsledkov 18. ročníka 
grantového programu Hodina deťom

10.–12.7.2017
Kurz pre zahraničných študentov  
v programe Škola rodinných financií

5.8.2017    
Charity Golf Cup

19.–20.8.2017
Beh od Tatier k Dunaju

10.11.2017
Pokladničková zbierka v uliciach

16.12.2017
TV Show Hodiny deťom
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Grantové programy
Nadácia pre deti Slovenska už 23 rokov poskytuje  
financie na podporu aktivít, ktoré by inak nebolo možné 
realizovať. Sú to projekty pre deti, mladých ľudí  
a dôležitých dospelých. Pilier tvorí najstarší grantový  
program nadácie – celoročná verejná zbierka Hodina 
deťom, programy financované z nadačných fondov  
zamerané na podporu zdravia, bezpečného prostredia  
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Grantový 
program Dôvera
Prostredníctvom grantového programu zdravotná poisťovňa 
Dôvera od roku 2012 zlepšuje podmienky v oblasti zdravia 
a zdravého života jednotlivcov i spoločnosti (zútulnenie  
prostredia zdravotníckych zariadení, podpora spolupráce  
pri skvalitňovaní a rozširovaní doplnkovej starostlivosti, pod-
pora prevencie chorôb, zdravého životného štýlu a dôleži- 
tosti pohybu a pomoc pri napĺňaní špecifických potrieb  
pri riešení akútnej krízovej situácie). V roku 2017 sme reali- 
zovali piaty ročník grantového programu Dôvera. Nadácia 
v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera zo 123 pri-
jatých žiadostí podporila 31 projektov v hodnote 24 000 €. 
Do týchto projektov bolo zapojených 5 100 detí a mladých 
ľudí a 980 dospelých.

DONOR: Nadačný fond Dôvera

„Najväčší problém vyrovnať 
sa s postihnutím pre mňa 
predstavujú administratívne 
prekážky pri vybavovaní 
na úradoch. Som rád, 
že počas pobytu som si 
precvičil a naučil sa nové 
činnosti, ktoré pomáhajú 
v praktickom živote.“ 

—Marián M., 51 rokov, 
prakticky nevidiaci, Únia 
nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, krajské stredisko 
Prešov – Nie sme v tom 
sami

Podporené projekty 1/2017

Názov 
organizácie

Názov 
projektu

Anotácia projektu Schválený 
príspevok 
v €

Únia nevidia- 
cich a slabo- 
zrakých  
Slovenska

Nie sme  
v tom sami

Každoročne nám medzi klientov pribudnú ľudia, ktorí ná- 
sledkom úrazu alebo náhleho zhoršenia choroby prišli o zrak 
alebo získali zrakovú poruchu. Vyrovnať sa so zrakovým 
postihnutím im môže pomôcť intenzívny skupinový pobyt.

995,10

Detská 
ozdravovňa 
Kremnické 
Bane

Naučme 
sa správne 
cvičiť 
mačací 
chrbát

Projekt je zameraný na zlepšenie a doplnenie aktivít liečeb-
ného procesu - rehabilitácie. Týka sa hlavne skupiny detí, 
ktoré majú problémy so správnym držaním tela. Tieto deti 
pochádzajú zo všetkých regiónov Slovenska.

710,10

OZ Nepocu-
juceDieta.sk

Informá- 
ciami  
k Počutiu

Na Slovensku sa ročne v rôznych krajských mestách narodí 
približne 200 detí s poruchou sluchu a z toho  90% u poču-
júcich rodičov. Ich rodičia sú po diagnóze často stratení, no 
aj tak im musia čím skôr, denne, pomáhať. Kľúčovým vekom 
na dosiahnutie pozitívnej zmeny a maximalizáciu úspechu 
u detí s poruchou sú prvé tri roky ich života.

1 000,00

NsP Sv. 
Jakuba, n.o., 
Bardejov

Infúzna 
pumpa 
pre Detské 
oddelenie

Zabezpečenie infúznej pumpy pre detské oddelenie NsP 
Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, ktotrá bude súžiť pacientom 
vo veku od 0 do 18 rokov hospitalizovaným na oddelení. 
Infúzna  pumpy má veľký význam pre presné dávkovanie 
liečiv v rovnomerných a nepretržitých časových intervaloch.

1 000,00

HANS Náš svet Deti s Aspergerovým syndrómom a vysokofunknčým 
autizmom potrebujú podporné aktivity na rozvoj sociálnych 
zručností, sebavedomia a komunikácie, ktoré sú hlavnými 
nedostatkovými oblasťami pri ich diagnóze.

1 000,00

Únia nevidiacich, Prešov



16 17

Základná 
škola

Srdce, sval 
a vôľa 
- Keď 
nerozhodu-
je túžba, ale 
podmien-
ky...

Základná škola na Ulici Eliáša Lániho v Bytči zabezpečí 
pre svoje atleticky mimoriadne nadané deti preventívnu 
telovýchovnolekársku prehliadku spojenú s diagnostikou 
trénovanosti.

564,00

JASIV občian-
ske združenie

Rozvoj po-
hybových 
aktivít detí 
a zdravého 
životného 
štýlu - 
DIVÍNSKY 
BOYARD

Zámerom projektu je zabezpečiť väčšie možnosti pohy-
bových aktivít pre deti v prírode. JASIV o.z. už tretí ročník 
pripravuje obľúbenú súťaž pre deti DIVÍNSKY BOYARD 
spojenú so vzdelávaním detí v oblasti prevencie kriminality, 
súťažami a pobytom detí v prírode.

1 000,00

Očkolandia Oddychuj- 
me aktívne 
a s úsme- 
vom

Zakúpením rôznych športových a relaxačných pomôcok 
chceme počas organizovania našich pobytových táborov 
deťom z detských domovov, krízových a reedukačných 
centier zabezpečiť čo najpestrejší program. Aj tieto deti majú 
právo na pekné zážitky z prázdnin, ktoré sa im aj vďaka lep-
šiemu vybaveniu pokúsime pripraviť a zrealizovať.

597,50

Centrum 
voľného času 
sv. Jána 
Pavla II.

Háčkujeme 
cestičku do 
života...

Predčasný  a rizikový pôrod prináša so sebou nesmierne 
veľa rizík, veľa neistôt a obáv a v poslednom období má 
z rôznych dôvodov stúpajúcu tendenciu. Zámerom projektu 
je  “rozveseliť” deti v inkubátoroch, ale aj povzbudiť ich 
mamky po predčasnom a rizikovom pôrode farebnými  
ručne výrobenými,  hlavne háčkovanými vecičkami.

1 000,00

Spoločnosť na 
pomoc oso- 
bám s autiz-
mom- SPOSA 
Turiec

Zuzana On-
droušková

Sme občianske združenie, ktoré je zamerané na pomoc 
a podporu rodinám s deťmi s autizmom. Aktuálne sťahujeme 
svoje aktivity do nových priestorov, v ktorých by sme chceli 
vybaviť priestory telocvične, aby deti mohli aktívne športovať 
a žili zdravým spôsobom života.

925,80

DETSKÁ FAR-
MA A DIELNE 
- DAVIDOV 
A FILIPOV 
DVOR

Od dieťaťa 
až po sta- 
robu

Možnosť zapojiť viac klientov do hipoterapeutického proce-
su, kúpou nového koňa, od narodenia - až po starobu.  
To znamená rozšírenie už existujúceho procesu pre klientov 
od 0 do 100 rokov, hendikepovaným, ale aj zdravým.

1 000,00

Dlhovekosť Záhrada 
zmyslov  
v psychia- 
trickej  
nemocnici 
Philippa 
Pinela  
v Pezinku

Pre duševne chorých a dlhodobo hospitalizovaných 
pacientov psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela 
v Pezinku plánujeme vybudovať “Záhradu zmyslov.

900,00

Bublina 5 Elemen-
tov

Zámerom nášho projektu 5 Elementov je zorganizovanie 
3 dňového splavu pre deti z detských domovov. Prostred-
níctvom zážitkového pobytu v prírode chceme u detí pod-
poriť zdravý životný štýl.

1 000,00

ÚSMEVY PRE 
DETI -  pomoc 
onkologicky 
chorým deťom

JUMPING 
MARATÓN 
PRE 
ÚSMEVY 
PRE DETI

Sobotná akcia plná JUMPINGU a dobrej nálady, kde sa 
nielen zabavíme,ale aj pomôžeme dobrej veci -  výťažok  
z hry o ceny bude venovaný pre naše občianske združenie 
na zakúpenie konkrétny potrieb pre onkologicky choré deti 
a ich rodiny, ktorým sa v rámci celého Slovenska venujeme.

994,00
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Bez Bariér n.o S úsmevom 
na tvári, 
cvik sa nám 
podarí

Zámerom nášho projektu je vedenie mladých ŤZP ľudí 
a seniorov z Denného stacionára k zdravej životospráve 
a vytvoreniu si pozitívneho vzťahu k pravidelnej fyzickej 
aktivite s využitím efektívnych a široko využiteľných reha-
bilitačných pomôcok. Pomocou neho by sme chceli rozšíriť 
povedomie o rôznych aspektoch, pozitívnych účinkoch 
a celkovej dôležitosti cielenej pohybovej aktivity.

973,50

Spojená škola, 
Budovateľská 
1309, Vranov 
nad Topľou

Muzikotera-
pia pre deti 
s autizmom

 Eliminovať poruchy správania a zlepšiť psychické zdravie  
formou terapeutického prístupu muzikoterapie pomocou 
netradičného hudobného nástroja Kigonki. Každé dieťa má 
schopnosť produkovať hudbu a reagovať na ňu a tento prvok 
zostáva nepoškodený aj pri psychosociálnom postihnutí.

340,00

Podporené projekty 2/2017

Názov 
organizácie

Názov 
projektu

Anotácia projektu Schválený 
príspevok v €

CHAmPIoN 
CLUB

CHAMPION.
KIDS - winter 
camp

Cieľom projektu je vytvorenie možnosti adekvátneho 
trávenia voľného času detí a mládeže počas 3 mesiacov, 
kedy budeme zabezpečovať organizovanie pravidelných 
silovo-kondičných a zábavných tréningov.

900,00

OZ Na ľade Hokej pre 
všetkých.

Základným cieľom projektu je pomoc deťom z detských 
domovov prežiť plno hodnotnejší život vo veku, kedy sú 
najviac ochudobnené o rodinné zázemie..

1 000,00

Detský do-
mov Košice, 
Hurbanova 
42

EEG Biofeed-
back alebo 
“Chcem to 
zvládnuť sám“

Cieľom nášho detského domova je poskytnúť deťom 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu, rôznych 
druhov postihnutia, porúch reči, učenia, pozornosti 
a správania  nielen dostatočnú starostlivosť, ale aj po-
moc v celkovom rozvoji.

1 000,00

Onkocen-
trum Ame-
tyst, n. f.

Príjemné 
prostredie 
pre pacienta 
- spokoj-
nejší pacient

Cieľom projektu je vytvoriť príjemné a pohodlné pros-
tredie pre pacienta, zútulniť prostredie čakární farebnými 
kombináciami pohodlných lavíc na sedenie. Do našich 
čakární chceme vniesť pozitívnosť, farebnosť, svetlo.

1 000,00

Pinf Hry o.z. Pinf Hry 
do špeciálnych 
škôl a centier

Pinf Hry je vzdelávací nástroj vo forme hry, určený 
pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a men-
tálnym postihnutím (detská mozgová obrna, autizmus, 
Downov syndróm a podobné).

1 000,00

Mikroregión 
Horohrad, 
združenie 
obcí

Grantový pro-
gram Dôvera

Zámerom projektu je rozšírenie podmienok pre lepší 
život  postihnutých detí žijúcich v zariadení.

933,00

Centrum 
voľného 
času Bytča

OKRESNÁ 
ŽIACKA 
BYTČIANSKA 
BEŽECKÁ 
LIGA

Hlavnou myšlienkou je aktívna podpora športovania detí 
a mládeže všetkých základných škôl bytčianskeho 
okresu a vznik tradície vytrvalostného behu žiakov 
v Bytči.

1 000,00

Špeciálna 
základná 
škola

Športom 
ku zdraviu

Zmysluplnou činnosťou a výchovným pôsobením pozi- 
tívne vplývať na žiakov s mentálnym postihnutím. Vytvo- 
riť pre nich podmienky na rozvoj svojho prirodzeného 
talentu a vytvoriť vhodné podmienky pre športovanie.

900,00

Krízové stre-
disko “SOS” 
Hurbanovo

Radosť 
z pohybu

Z tohto dôvodu by sme pomocou tohto grantu chceli 
pre deti zabezpečiť športové potreby a náčinie, najmä 
lopty, sieťky, rakety, hokejky a pod.

477,00

Evanjelická 
základná 
škola Zlatice 
Oravcovej

Komunikujme 
inak

Cieľom projektu je implementovať najmodernejšie 
informačné technológie do vzdelávania žiakov s naruše-
nou komunikačnou schopnosťou a mentálnym postihnu- 
tím a využívať komunikátory ako prostriedky alternatívnej 
komunikácie nehovoriacich žiakov.

990,00
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Športuj 
srdcom

Športuj srd-
com - chari-
tatívny beh

Hlavným cieľom nášho občianskeho združenia Športuj 
srdcom je organizácia charitatívneho behu pod názvom 
ALS Memoriál Jána Svočáka - Podtatranský krosový 
polmaratón.

1 000,00

Svetielko 
nádeje

Canisterapia 
pre rodiny 
v starostlivo-
sti detského 
mobilného 
hospicu

Naše projekty sú zamerané na pomoc a podporu počas 
tohto obdobia pre všetky deti vo veku od 0-19 rokov, 
ktoré sa liečia na oddelení Kliniky pediatrickej onkológie 
a hematológie v Banskej Bystrici a pochádzajú zo širo- 
kého okolia celého bývalého Stredoslovenského kraja.

1 000,00

Kvapka,n.o. 20 cvikov 
pre ,,profíkov” 
Škola zdravej 
chrbtice

Našim projektom chceme prilákať deti k pohybu, ukázať  
spôsob ako,naučiť pedagógov za pomoci odborníkov 
20 základných cvikov a hier , z  ktorých si môžu vybrať 
a  na každú hodinu TV u prvákov niekoľko zaradiť, 
poskytnúť rodičom detí praktické informácie pre zdravú 
chrbticu ich detí.

1 000,00

Výcviková 
škola pre 
vodiace 
a asistenčné 
psy

Zvýšenie 
senzibility 
mládeže a jej 
informovanosti 
o problematike 
nevidiacich.

Cieľom projektu je zapojiť študentov Strednej odbornej 
školy hotelovej a dopravy v Lučenci, špeciálne študen-
tov odboru kynológia,  do pomoci komunite nevidiacich 
a slabozrakých,  prostredníctvom výchovy šteňaťa 
z účelového chovu VŠVAP.

900,00

HIPOEDU S koníkom za 
zdravím

Jazdenie núti deti k pohybu na čerstvom vzduchu, pre-
ventívne pôsobí proti poruchám pohybového aparátu, 
zlepšuje koordináciu aj rovnováhu a s pomocou nášho 
terapeutického tímu HIPOEDU dáva deťom možnosť 
napredovať podľa svojich možností a schopností.

900,00

Grantový program 
DôveraPomáha 
diabetikom
       
DôveraPomáha diabetikom je program starostli- 
vosti o chronicky chorých pacientov, ktorý zdravot-
ná poisťovňa Dôvera spustila v roku 2015. Cieľom 
tohto programu je zlepšenie zdravotného stavu 
a celkovej kvality života pacientov s diabetom. 
V roku 2017 sme realizovali jednorazový grantový 
program DôveraPomáha diabetikom. Prišlo nám 
48 žiadostí, z ktorých sme podporili 10 projektov 
organizácií v hodnote 25 000 €.

DONOR: Nadačný fond Dôvera

Podporené projekty:

Názov organizácie Zámer projektu Schválený 
príspevok v €

OZ diabetikinfo.sk podpora novozistených detských diabetikov poskytnutím kon-
tinuálneho monitoringu glykémie a edukácia rodičov, ako správne 
vyhodnotiť výsledky merania pre dobrú kompenzáciu diabetika

4 070,00

Mesto Trenčianske 
Teplice

aktivity spojené s prevenciou vzniku cukrovky a tiež na ďalšiu 
edukáciu pacientov s diabetes (aktivity na školách, prednášky 
pre diabetikov a ich rodinných príslušníkov, DIA Happening)

2 230,00
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Od emócii 
k poznaniu,n.o.

séria workshopov pre rodiny/rodičov detí s diabetom v preškols-
kom veku a pubertálnom veku, zážitkovou formou, cez osobné 
výpovede (živá knižnica). Výstupy: e-book, metodické materiály 
pre učiteľov a videá s osobnými výpoveďami.

5 000,00

Jem iné, o.z. špeciálne kurzy varenia pre diabetikov, výstup: brožúra zo zozbie- 
raných informácií a receptov, ktorá bude dostupná online a zdar-
ma pre širokú verejnosť

2 000,00

Zväz diabetikov 
Slovenska – 
Základná organizá-
cia DIATV Trebišov

zakúpenie pomôcky pre kontinuálne monitorovanie hladiny cukru 
v krvi pre detských a dospelých diabetikov ako pomoc v kritických 
obdobiach - choroba, skryté hypoglykémie, pretrvávajúce 
hyperglykémie...

1 000,00

FORLIFE n. o. 
Komárno, Lekáreň 
pri nemocnici

podpora prevencie a včasné zachytenie rizikových faktorov: mera- 
nie hladiny glukózy, triacylglycerolov, cholesterolu i laktát u klien- 
tov prichádzajúcich do verejnej lekárne, edukácia ohľadne riziko- 
vých faktorov, režimových opatrení a motivácia k ich dodržiavaniu

1 700,00

DIAMART Martin 
– ZO Zväzu diabe-
tikov Slovenska

otvorené tréningy stolného tenisu a rehabilitácia pre diabetikov 
z regiónu

1 000,00

Slovenský pacient, 
občianske 
združenie

vytvorenie a tlač sprievodcu pre pacientov s diabetom “ako 
zvládať stresové situácie”

3 000,00

NEDÚ n.o 
Ľubochňa

príprava názorných edukačných materiálov v elektronickej aj 
tlačenej forme, ktoré pomôžu riešiť deťom s cukrovkou a ich rodi- 
nám rôzne životné situácie - návod na využívanie moderných 
technológií a ich jednotlivých funkcií v reálnom živote

2 000,00

Pojem.sk, o.z. séria workshopov, na ktorých si mladší či starší pacienti budú 
mocť vyskúšať uvariť jedlo vhodné pre diabetikov, dostanú 
receptár vhodných potravín a ich kombinácii a tiež odporúčania 
na adekvátny pohyb. Výstupom projektu je aj edukačné video.

3 000,00

Grantový program  
Bojovníci za zdravie
Grantový program Bojovníci za zdravie sa v roku 2016 vy-
profiloval z pôvodného Grantového programu Dôvera, ktorý 
od svojho vzniku v roku 2012 podporoval individuálnych 
žiadateľov a organizácie. Poistencom Dôvery pomáha k 
zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality života formou poskyt-
nutia finančných príspevkov na ošetrenia, zákroky, operácie, 
rehabilitácie či pomôcky, na ktoré sa nevzťahuje/alebo len či-
astočne vzťahuje úhrada zo zdravotného poistenia. Nadácia 
spolu s odborníkmi v oblasti zdravia v jarnom kole podporila 
123 žiadostí a v jesennom kole 122 žiadostí spolu v hodnote 
312 735 €.

DONOR: Nadačný fond Dôvera  

„Každý jeden deň takejto 
špeciálnej terapie, znamená 
malý krôčik vpred. Boli sme 
na hodnotení u odborníka, 
a ten povedal, že na to, že 
Janík ma generalizovanú 
epilepsiu - čo znamená, že 
zasahuje všetky dôležité 
centrá, tak jeho výsledky 
sú obdivuhodné. To sme 
dokázali aj vďaka Vašej pod-
pore: Ďakujeme.“  
   
—Svetlana Hudáková, 
príspevok na rehabilitáciu 
v centre Svetielko, program 
TheraSuit a špeciálne tera-
pie zamerané na stimuláciu 
mozgu a aktivizáciu jemnej 
motoriky pre Janíka
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Grantový program Bojovníci za zdravie  1/2017

Individuálni žiadatelia

Meno  
podporeného

vek kraj Príspevok na Schválený
príspevok 
v €

MAREK 14 KE rehabilitačnú pomôcku Motomed Motren Duo 2 000,00

JAKUB 6 TN zakúpenie monitoringu na meranie glykemii od spoločnosti 
dexcom

1 200,00

LEA 9 TN rehabilitácie 1 150,00

MICHAEL 2 PO pobyt v kúpeľoch a rehabilitačných centrách 1 200,00

DAVID 12 BB rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Center v Piešťanoch 3 000,00

SAMUEL 12 TT rehabilitáciu v Adeli centre Piešťany 2 000,00

VALERIJ 12 BA terapeuticke a rehabilitacne plavanie 1 200,00

MARIKA 22 ZA laserové ošetrenie jazvy 500,00

LUKAS 4 TN senzor DEXCOM 1 200,00

LENKA 32 KE zákrok - IncontiLase 675,00

ALŽBETA 3 BA kúpu senzoru 1 000,00

BIBIÁNA 4,5 BA intenzivny rehabilitačny pobyt Thera Suit program 2 000,00

VLADIMÍR 64 NR spoluúčasť pri liečbe oboch dolných končatín, skleroterapia 250,00

JÁN 2 BB liečbu v Centre na epilepsiu v Brne 800,00

ŽOFIA 74 PO kyslíkový koncentrátor 900,00

JERGUŠ 0,6 BB rehabilitačný pobyt 1 000,00

IVANA 29 ZA 3M TEGADERM CHG - 8 5 cm x 11 5 cm transparentné anti-
mikrobiálne krytie na ochranu zavedeného katétra pre Domácu 
parenterálnu výživu

1 439,00

ERIK 18 NR modeláciu poklesnutých a ochabnutých prsníkov po redukcií 
telesnej hmotnosti

2 000,00

NELA 2 BB rehabilitačný pobyt, fyzioterapiu, nákup pomôcok, vodičský 
preukaz, nákup auta

7 950,00

PETER 10 NR hipoterapiu 700,00

HELENA 64 PO inverznú lavicu, cvičebné pomôcky 300,00

MATEJ 16 NR špecialne upraveny kočík Benecykl kozlik maxi 1 950,00

EMÍLIA 81 TT bezdrôtové sluchátka k televízoru 350,00

JURAJ 9 TT neurorehabilitačný pobyt v ADELI MEDICAL CENTRE v 
Piešťanoch

2 500,00

NINA 2,5 PO rehabilitačny pobyt v centre Svetielko v Prešove 900,00

MARIANNA 56 TT rehabilitačný pobyt v Centre Adeli v Pieštanoch 3 000,00

ALEX 10 KE rehabilitačný bicykel 600,00

MARCO 13 TT rehabilitácie 700,00

EMA 2 KE rehabilitáciu metódou Bobath 1 440,00

MARIÁN 40 BA rehabilitáciu SM cvičenie Mudr. Smíšek Praha 376,00

MAREK 11 ZA canisterapiu 500,00

ALEXANDRA 7 BA prenosny prístroj na inhaláciu 915,00

TERÉZIA 8 ZA batérie do Kochleárneho implantátu Nucleus 600,00

HELENA 74 TN úhradu umelej vnútroočnej zadnokomorovej šošovky (PC IOL) 200,00

LUKÁŠ 8 BB monitorovací set na kontinuálne meranie glykémie FreeStyle 
Libre

1 500,00

ANNA 65 PO kúpeľnú starostlivosť - ubytovanie a strava 500,00

EMA 8 TT intenzívny 2 - týždňový rehabilitačný pobyt v Adeli Medical 
centre v Piešťanoch

1 500,00



26 27

ELIZABETA 3 BA rehabilitačný pobyt v špecializovanom zariadení Svetielko v 
Bratislave

900,00

MAREK 7 TN nákup glukózových senzorov ku kontinuálnemu monitoringu 
glykémie

1 250,00

VLADIMÍR 52 TT kúpeľnú liečbu typu B 350,00

FREDERIKA 22 ZA ošetrenie zubov 110,00

ZUZANA 23 PO rehabilitácie 900,00

SAMUEL 2 KE rehabilitačný pobyt v Adeli centre v Piešťanoch 3 100,00

ANDREW 5 PO ortopedickú obuv 100,00

EMA ELENA 3 TN rehabilitačné liečenie do ADELI Medical center v Piešťanoch 3 078,00

STANISLAV 68 TT rehabilitáciu a cvičenie v Adeli v Piešťanoch alebo rehabilitáciu 
v Šoproni v Maďarsku

3 000,00 

ILDIKÓ 28 NR dofinancovanie invalidneho vozika 1 060,60

LADISLAV 3 KE rehabilitaciu v centre Liberta v Kosiciach 900,00

JARMILA 53 BB zubný mostík 500,00

SABINA 3 TN rehabilitačné pobyty v Martine Bobath Terapia 1 000,00

CHARLOTTE 5 KE 2 týždňový pobyt TheraSuit do Liberty Košice 580,00

MAREK 5 BA choditko MUSTANG 1 679,00

ANNA 54 TN zdravotnícky prístroj BIOPTRON MedAll 1 020,00

JÁN 52 PO neurorehabilitačné centrum Klimkovice  Česká republika 2 060,00

DAMIÁN 2 KE intenzívny TheraSuit program v rehabilitačnom centre Liberta 
v Košiciach na 3 týždne

1 000,00

MÁRIA 37 BB parochňa a lieky na posilnenie imunity po chemoterapii 
a ozarovani

300,00

KRISTIÁN 12 BB rehabilitáciu Therasuit v R1-centrum intenzívnej terapie 1 800,00

ANNA 81 TN kompenzačnú pomôcku pre nedoslýchavých - telefón 
pre nedoslýchavých GEEMARC AMPLIPOWER 50

118,50

NICOLAS 4 PO rehabilitáciu na 2-týždne 650,00

NICOLAS 3 KE rehabilitácie Therasuit 780,00

REGINA 41 BA snímatelnu zubnú protézu 400,00

VERONIKA 18 KE senzory k inzulinovej pumpe 600,00

DARINA 65 ZA ošetrenie zubov 200,00

EMÍLIA 51 BB celotelovú kryoterapiu ako podpornú liečbu Sjorgenovho 
syndrómu s reumatoidnou artritídou

500,00

JAKUB 6,5 TT pobyt v Rehabilitačnom centre Fiszer za účelom intenzívnej 
rehabilitácie TheraSuit method

1 000,00

ALEX 11 NR inzulinový senzor 470,00

NINA 2 KE kontinuálne meranie glukózy, balenie Guardian Connect 
- obsahuje 1 vysielač  5x senzor a zavádzač One-press serter

750,00

MONIKA 46 KE kúpeľnú liečbu - Kúpele ŠTÓS 300,00

JAKUB 3 TN 3-týždňový rehabilitačný pobyt v zariadení Svetielko v Trenčíne 900,00

IMRICH 53 NR ortopedický  alebo penový matrac 260,00

MICHAL 11 ZA špecializovaný liečebný pobyt Klim-Therapy na 4 týždne 3 750,00

ŠTEFAN 50 KE aplikácia kmeňových buniek do oboch bedrových kĺbov 1 700,00

MICHAL 37 BB úhradu šošovky 643,50

DÁVID 4 KE rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Center 3 000,00

TATIANA 5 BB úhradu sprievodcu na kúpeľnú liečbu s dieťaťom 400,00

DAGMARA 74 TT injekčnú liečbu do klbov a rehabilitáciu 290,00

JOZEF 25 TN extrakciu zubov a  zubné implantáty 1 500,00

SEBASTIAN 1 TT rehabilitáciu v Adeli centre 3 000,00
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DANIELA 68 ZA liečebné procedúry v kúpeľoch Afrodite Rajecké Teplice 424,50

EMÍLIA 58 TN liečbu osteoporózy metódou magneticko rezonančnej terapie 1 000,00

ANDREA 42 PO zákrok umelého oplodnenia 3 000,00

DANIEL 13 KE rehabilitačný  program pomocou metódy TheraSuit 1 380,00

FILIP 2,5 ZA preplatenie liečby a kontrol v AT a cestovné náklady 320,00

KRIŠTOF 2,5 NR kúpu špeciálneho detského kočíka. 3 000,00

NELA 6 BB kúpu prístroja pulzný oximeter PM10N 490,40

FRANKO 7 NR špeciálne polohovacie lehátko Valy Pastelky vyhotovené 
primárne pre potreby polohovania v Snoezelen miestnostiach 
najmä pre ment. a tel. postihn. deti

643,00

MIROSLAV 42 BA rehabilitácie a zdravotné pomôcky 1 000,00

IMRE 65 NR elektrický trojkolesový motocykel 1 000,00

HELENA 68 NR terapiu v hyperbarickej komore /Adeli centrum Piešťany/ 1 320,00

MICHAL 1 BB rehabilitačné cvičenie metódou TheraSuit v R1 - centrum 
intenzívnej terapie

1 800,00

DANIEL 17 BB preplatenie doplatku za operačný zákrok 400,00

MATÚŠ 15 ZA ubytovanie pre sprievodcu v kúpeľoch Kováčová 700,00

NOEMI 3 TT rehabilitáciu do Adeli centra v Piešťanoch 1 500,00

FABIAN 7 TT operáciu Ulzibat v Kladne 2 500,00

FRANTIŠEK 65 NR liečbu v Neurorehabilitačnom ústave v maďarskom meste 
Šoproň pomocou metódy rTMS (repetičná transcraniálna 
magnetická stimulácia)

1 800,00

VALERIE 2,5 BA nákup prístroja a senzorov na kontinuálne monitorovanie 
hladín glukózy

2 450,00

JANA 55 TN rehabilitáciu a nákup pomôcky po TEP kolena 150,00

PATRIK 19 PO korekciu ľaveho ucha 250,00

BERNARD 6 PO poplatok za centrum  pre nerozprávajúceho autistického 6. 
ročného syna, kde sa učí komunikovať cez znaky 
a zdokonaľuje sa aj v iných veciach cez ABA

1 500,00

MARTIN 17 PO rehabilitáciu 800,00

JAKUB 6 BB špeciálne chodítko GRILLO 2 510,00

JÁN 65 BB lieky 88,50

MÁRIA 37 NR podprsenky  a plavky po mastektomii 250,00

JOZEF 52 ZA pobyt a liečbu v ADELI MEDICAL CENTER v Piešťanoch 3 000,00

SÁRA 0,4 NR liečbu  ťažkého stupňa vrodenej vývojovej vady oboch nôh  
pes equinovarus congenitus I.utr. vo Viedni (Orthopaedisches 
Spital Speising  Wien)

2 500,00

SILVIA 41 BA abdominoplastiku, pruh, odstranenie prebytocnej koze z ruk 3 000,00

JANA 52 TT liecbu diabetickej nohy v hyperbarickej komore v Novych 
Zamkoch v rozsahu 15 dni a platba nakladov na ubytovanie

1 084,00

OĽGA 43 NR rehabilitáciu v KINESIS CENTRE v BISAMBERG  Rakúsko 3 000,00

JÁN 6 BA terapiu EEG BIOFEEDBACK, posilňovania žiadúcich reakcií 
nervového systému

2 250,00

ŽOFIA 12 PO intenzívnu rehabilitáciu 1 500,00

LEO 11 BB inhalačný prístroj Aeroneb Go - nebulizér, fyzioterapeutickú 
pomôcku na každodennú inhaláciu liečiv pri cystickej fibróze

414,00

JOZEF 55 TN rehabilitačné pomôcky 1 500,00

ALEX 8,5 ZA rehabilitaciu vo Svetielku v Trenčíne na 2 týždnový pobyt 600,00

MARTIN 30 ZA rekonštrukciu chrupu, komplikovanejšie stomatologické 
zákroky

1 000,00

RÓBERT 60 TN preplatenie testov na onkomarkery 250,00
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JAKUB 64 BA zakúpenie kvalitnych nutrientov, vitamínov, doplnkov výživy  
na onkologické ochorenie

500,00

ANNA 54 PO vitamíny na podporu imunity počas liečby 300,00

JÁN 4 KE rehabilitáciu v zariadení ako je Adeli 2 000,00

VERONIKA 4 BB Splashy  - prenosné kupeľné sedadlo na kúpanie vo vani a hru 
vonku

450,00

NICOLAS 6 TN 5 dňový rehabilitačný pobyt - Neurino Šamorín 480,00

MAXIMILIÁN 3 BA špeciálnu pomôcku Grid 3 - špeciálny program na hlasový 
výstup so slovenským hlasom a slovenskou klávesnicou, pre 
náhradnú komunikáciu (AAK)

699,00

VIKTÓRIA 1 TN rehabilitácie vojtovou metódou 300,00

FRANTIŠEK 
MICHAL

0,2 ZA liečbu diagnózy PEC - konská noha, sadrovanie, operácia - 
tenotómia a špeciálne dlahy.

2 200,00

Grantový program Bojovníci za zdravie 2/2017

Individuálni žiadatelia

Meno 
podporeného

vek kraj Príspevok na Schválený 
príspevok v €

SOFIA 8 ZA nákup senzorov na meranie glykémie 900,00

EMA 6 BB zakúpenie inhalatora eFlow Rapid 915,00

JAROSLAVA 69 NR kúpeľnú starostlivosť v rozsahu 1 týždňa 200,00

BALÁZS 26 NR liečenie v Soproni (HU) 2 250,00

ALEXANDRA 5 TN operáciu Ulzibat v Česku v Kladne 1 500,00

SAMUEL 6 TT rehabilitačný pobyt v Adeli centre v Piešťanoch 1 600,00

KAMIL 64 BA preplatenie injekcii a ich podanie 103,57

LILIEN 1 ZA rehabilitačný pobyt v Adeli centre v Piešťanoch 3 000,00

NINA 2,9 BB rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center 3 000,00

EMA 12 KE rehabilitáciu v zariadení NeuroRehab Šopron 2 250,00

LUCIA EMA 12 BA nákup prijímača Dexcom G4 530,00

LADISLAV 12 KE rehabilčný pobyt v Šoproni v Maďarsku 2 250,00

DANA 51 BB kúpeľnú liečbu a náklady s tým spojené 200,00

MIROSLAV 60 TN magnetotheraphy prístroj Biomag 1 335,00

NORA 35 TN glukózové senzory pre FGM 1 600,00

VLADIMÍR 36 TN liečbu virtuálnou realitou v UVEA Mediklinik 250,00

JAKUB 2 BB rehabilitačné cvičenie 320,00

NATÁLIA 9 BB neurorehabilitačný pobyt v Šopron Maďarsko 500,00

ANNA HANA 19 BA kontinuálne meranie glukózy pomocou senzoru 1 422,90
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BARBORA 35 TN rehab. pobyt v Adeli medical centrum Piešťany 3 000,00

DANIEL 16 TT kúpu Tricykla BIAN 942,40

MARTINA 45 TT kúpu zdravotného pružinového matraca 350,00

KAROLÍNA 7 BA senzory na meranie hladiny cukru 1 560,00

MÁRIA 40 NR kúpeľnú liečbu spojenú s cvičením SM systému 950,00

KRISTÍNA 6 TN zakúpenie senzorov na kontinuálny monitoring 1 500,00

JÁN 9 PO Ulzibat metóda 2 000,00

SIMONA 12 NR senzory na meranie glykémie 457,00

DOMINIK 5 KE nákup senzorov na meranie glykémie 1 440,00

TERÉZIA 5 ZA glukózové senzory Enlite 900,00

GABRIEL 5 NR senzor FreeStyle Libre na meranie hladiny cukru 1 536,00

KARIN 6 NR senzory na meranie glykémie Enlite 1 250,00

PAVOL G. 14 BA senzory k systému monitoringu glykémie 1 222,00

LUKÁŠ 5 TN zakúpenie systému monitorovania glykémie 2 000,00

ŠIMON 10 TN kontinuálny monitoring glykémie, senzory 2 000,00

SAMUEL 7 KE senzory na sledovanie hladiny glykemii 500,00

EMMA 6 BA GUARDIAN CONNECT na sledovanie hlad. 
glukózy

1 200,00

ANDRÁS 1m TT náklady na liečbu PEC - operácie, rehabilitácie... 2 500,00

KRISTIÁN J. 12 PO chodítko Lojzik 336,00

KRISTÍNA 7 PO zakúpenie senzorov pre monitoring glykémie 1 440,00

MARKO 6 BA nákup senzorov GUARDIAN 2 880,00

MIROSLAV 48 NR pobyt v rehab.zariadení ADELI Medical Centre 4 500,00

ANDRÁS D. 7 TT liek Daosin 480,00

BARBORA 16 TN ortodontickú liečbu v Českej republike 4 000,00

ANDREJ 14 TN ortodontickú liečbu v Českej republike 2 000,00

MÁRIO 8 TN glukozové senzory 1 500,00

ADELA 11 PO operáciu Ulzibat 2 000,00

EDUARD 3 NR rehab. pobyt v kúpeľoch Marína v Kováčovej 780,00

STANISLAVA 33 KE okuliare 600,00

LEA 4 BA senzory kontinuálneho monitoringu glykémie 500,00

SOFIA 11 PO zakúpenie senzorov na monitorovanie glykémie 1 222,00

MARTINA 21 TT kúpu vysielača a senzorov k pumpe minimed 
640g

1 500,00

HELENA 54 NR zakúpenie zdravotnej podprsenky, plaviek 300,00

DOROTA ZOE 2,5 PO intenzívny TheraSuit rehabilitačný pobyt 1 200,00

TAMARA 13 PO intenzívny TheraSuit rehabilitačný pobyt 1 200,00

ADAM 8 PO senzory na kontinuálny monitoring cukru v krvi 1 250,00

MATEJ 15 BB kúpeľnú liečbu a doprovod dospelej osoby 600,00

ERIKA 37 TN zubnú protézu 200,00

SLAVOMÍR 52 PO operácia a liečba zraku v zahraničí 2 600,00

EMA 5 KE rehabilitačný pobyt - Centrum LIBERTA  Košice 700,00

LIANA 12 KE glukózové senzory EnLite 800,00

VERONIKA 56 ZA terapiu rázovou vlnou 200,00

MATEJ 23 BA zakúpenie bidetovej dosky na WC 590,63

VLADIMÍR 65 NR skleroterapiu varixov dolných končatín 250,00

MATÚŠ 9 BB liečbu virtuálnou realitou - liečba tupozrakosti 1 000,00

KORNÉLIA 30 NR prístroj Bioptron Medall-Svetelná terapia 968,00
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DANIELA 35 TN špeciálne imunologické vyšetrenia 250,00

LAURA 4 KE trojtýždňovú rehabilitáciu v centre LIBERTA v KE 1 000,00

STANISLAV 48 KE operáciu očí 900,00

MARTINA 39 BA absorbčné pomôcķy 300,00

HENRIETA 42 TT neurologickú rehabilitáciu po mozgovej príhode 3 000,00

PETER 49 PO okuliare s multifokálnymi dioptriami 700,00

ROMAN 40 TN pobyty v neurorehabilitačných strediskách 3 000,00

SILVIA 43 BB rehabilitačný pobyt v ADELI center s.r.o  Piešťany 3 078,00

MICHAELA 6 ZA očné vyšetrenie Uvea 4x do roka 160,00

BENCE 8 NR dokúpenie senzorov na meranie glykémie 948,60

BEÁTA 43 TN liečbu v rehab. centre Medical ADELI v 
Piešťanoch

3 078,00

BARBORA 22 BB systém pre kontinuálne monitorovanie glukózy 1 444,00

MÁRIA 70 PO kúpeľnú starostlivosť 700,00

SAMUEL 8 KE zakúpenie vitamínových doplnkov 50,00

LADISLAV 54 TN elektrický invalidný skúter Sterling Elite 2 XS 2 203,00

LEONARD 9 TT zakúpenie senzorov k čítačke free style libre 1 500,00

TATIANA 24 BA liek Buccolam - 2 balenia 10mg 312,30

JANA 37 BA operáciu pravého zápästia po úraze v zahraničí 4 500,00

RICHARD 23 ZA Leckey KIT modulárne polohovacie zariadenie 6 000,00

MÁRIA 27 TN senzory na meranie glykémie 200,00

SHARLENE V. 3 TN EEG biofeedback terapiu 400,00

PETER 39 BB zaplatenie lieku Condrosulf 800 43,00

ADRIANA 32 ZA liečebný pobyt s doprovodom 500,00

ADELA 12 PO intenzívny rehabilitačný projekt TheraSuit 900,00

FRANTIŠEK 4 BB ABA terapiu a pobyt v terap. centre ABiAtko o.z. 870,00

DARINA 65 ZA kúpele 300,00

ZITA 62 NR rehabilitácie 700,00

TEODOR 8 BB zakúpenie senzorov na inzulínovú pumpu 1 000,00

ELA 2,5 KE intenzívny rehabilitačný pobyt v centre Renona 2 500,00

PETER 2 BA špeciálne chodítko na stimuláciu chôdze 3 000,00

MATIAS 3 TN celoročnú terapiu v centre Lesan 431,60

ADAM 3 PO neurorehabilitačnú liečbu v Adeli Medical centre 3 000,00

PETER 57 BB rehabilitáciu - zaplatenie pobytu  a rehabilitácie 2 000,00

SOFIA 4 TN rehabilitačný pobyt ADELI Piešťany 1 000,00

HUGO J. 10 BA intenzívnu ABA terapia  K-Centre v Bratislave 1 200,00

SEBASTIAN H. 7 BA intenzívnu ABA terapia  K-Centre v Bratislave 1 200,00

LAURA 9 KE prenosná odsávačka Medela Vario 18 AC/DC 2 000,00

SAMUEL 2,5 KE 4 týždňový rehabilitačný pobyt TheraSuit 990,00

MÁRIA 65 BB okuliare na čitanie a do ďiaľky 400,00

ŠTEFAN 14 BB doplatok za kúpeľnú liečbu a doprovod 500,00

ONDREJ 14 BB rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach 750,00

JARMILA 61 BA kontinuálny monitoring glukózy - senzory 1 423,00

OSKAR 4 BA doplatok na pobyt Adeli Centra v Piešťanoch 1 500,00

ŽOFIA 12 PO intenzívne rehabilitačné cvičenie 1 500,00

TATIANA 28 TT rehabilitácie a enzymoterapiu 500,00

MARTIN 34 ZA pobyt v kúpeľoch Turčianske Teplice, cvičenie 500,00

MIRIAMA 35 TT rehabilitačný pobyt v centre Possibilitas 900,00
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MAROŠ 25 BB rehabilitáciu v centre OREMA v Banskej Bystrici 550,00

LAURA 13 KE batérie do kochleárneho implantátu a budík 600,00

PETER 49 TT oxygenoterapiu cestou hyperbarickej komory 1 200,00

MILAN 34 TN dioptricke okuliare 150,00

MARTA 59 TN 2 multifokálne sklíčka a rám na okuliare 400,00

ALŽBETA 4 BA vysielač a senzory na monitorovanie glykémií 2 000,00

TOMÁŠ 11 TT rehabilitačné cvičenie v centre  Natália v Hlohovci 1 000,00

MARCEL 3 BA rehabilitáciu Feldenkrais metódou 975,00

JURAJ 32 NR rehabilitáciu v ADELI Piešťany 3 000,00

DARINA 25 ZA laserové odstránenie jaziev na tvári po operácii 500,00

Grantový program Raz 
ročne spoločne
Desiaty ročník grantového programu Raz ročne spoločne 
je realizovaný Nadáciou pre deti Slovenska v spolupráci 
s finančným partnerom tesa tape, s.r.o., ako uzatvorený 
grantový program určený pre vybranú dlhodobo podpor-
ovanú organizáciu pracujúcu s veľmi špecifickou cieľovou 
skupinou. Primárnou cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia 
vo veku do 18 rokov so špecifickým chronickým ochorením 
(hemofíliou) a ich blízki. Cieľom programu je umožniť deťom 
a mladým ľuďom s takýmto ochorením prekonať násled-
ky zdravotného znevýhodnenia a napomáhať ich sociálnej 
a výchovno-vzdelávacej integrácii. Podporu vo výške 2 900 
eur získal projekt Rehabilitačný tábor detských hemofilikov 
organizácie Slovenské hemofilické združenie.

DONOR: donor tesa tape, s.r.o. 

Názov 
projektu

Názov organizácie Anotácia Schválený 
príspevok 
v €

Rehabilitačný 
tábor detských 
hemofilikov

Slovenské hemo-
filické združenie

Rehabilitačný tábor detských hemofi-
likov má rehabilitačný charakter  
so zameraním na zlepšenie celkového 
zdravotného stavu.

2 900,00
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Grantový program  
Športujem rád  
a bezpečne
Cieľom programu je podpora prirodzeného pohybu a vnú- 
tornej motivácie detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné 
športovanie pre radosť z pohybu, rozvoj sebaúcty, sebave-
domia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách 
(športe), osveta bezpečnosti pri športovaní a prevencia 
vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí a mladých ľudí 
a aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu pláno-
vania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné špor-
tovanie. Správna rada Nadácie pre deti Slovenska schválila 
podporu pre 17 projektov vo výške 34 108 €. 

DONOR: Nadační fond Deti v bezpečí (Kooperativa, a.s.) 
 

“Projekt hodnotíme ako 
úspešný. Podarilo sa nám 
zmeniť našu školu z pasívnej 
na aktívnu, plnú pohybu 
a radosti. Projekt nám po-
mohol zatraktívniť prestávky 
a “rozhýbať” žiakov. Viedli 
sme ich ku vzájomným do-
hodám, tolerancii, rešpektu. 
Výsledkom bolo zlepšenie 
klímy v triedach, medzi trie-
dami, na hodinách. V piatky 
sme tvorili otvorenú komuni-
tu, kde mohol ktokoľvek prísť 
a športovať, hrať sa a tiež 
kedykoľvek odísť. Prichádzali 
najmä deti, ale aj ich rodi- 
čia.”  

—Alena Očenášová,  
učiteľka – koordinátorka 
projektu Happy feet,  
ZŠ s MŠ Hriňová

ZŠ a MŠ Hriňová

Športujem rád a bezpečne /Nadačný fond KOOPERATIVA, Vienna Insurance Group

názov 
organizácie

názov 
projektu

anotácia projektu Schválený 
príspevok 
v €

Odborné učilište 
internátne

Zdravá duša - 
mladý mozog

Zámerom projektu je naplniť sny a potreby žiakov. 
Podporiť spoluprácu a znížiť konfliktnosť vzájomných 
vzťahov. Vytvoriť im bezpečný priestor počas prestávok 
v škole, v exteriéri školského areálu,na hodinách TV aj 
mimo vyučovania.

2 000,00

Telovýchovná 
Jednota Oravan 
Námestovo

Parkour 
a Workout 
Námestovo

Komunita Parkour a Workout Námestovo zastrešuje 
deti vo veku 6-18 rokov, ktoré sa venujú nesúťažným 
disciplínam ako je parkour a workout. Momentálne 
sa na pravidelných tréningoch stretáva viac ako 100 detí 
z Námestova a okolia.

2 000,00

Rozhýb kosti Základná 
škola s mater-
skou školou

“ Rozhýb kosti” znamená dať deťom šancu zašportovať
si priamo v škole,  vyvetrať hlavu počas prestávky. 
Prostredníctvom športového náčinia chce škola vyplniť 
priestor veľkých chodieb, ktoré zívajú prázdnotou.

1 500,00

Základná škola 
s materskou 
školou

Športuj pod 
oblohou

Zámerom projektu je vybudovať v areáli školy ourdoor-
ové fitness centrum, prípadne lezeckú stenu a skrášliť 
okolie. 

2 000,00

Šport bez hraníc Maják nádeje, 
o.z.

Prostredníctvom projektu chce združenie deťom 
a mladým z chudobných rodín umožniť zúčastniť sa 
športových aktivít, ktoré by si bez tejto podpory nemohli 
dovoliť.

1 790,00

SNAC & MIST 
n.o.

Enjoy Sports 
SNV II.  
“Zdravie 
v pohybe”

Projekt prináša do detských voľnočasových aktivít 
najnovšie metódy pohybu, ktoré zohľadňujú potreby 
dnešnej generácie. Organizácia chce deti naučiť vnímať 
svoje telo, starať sa oň a zmysluplne sa hýbať.

1 800,00
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Združenie 
rodičov pri ma-
terskej škole 
v Štrbe

Rozvoj športu 
v najmenších 
obyvateľov 
obce Štrba

Zámerom projektu je vybudovanie detského ihriska 
v obci Štrba smerujúceho k riešeniu problému, kam 
s malými deťmi v obci, kde takéto detské ihrisko vôbec 
nie je.

1 800,00

Občianske 
združenie 
“Zelená deťom”

Športom 
k zdraviu 
od mala

Projektom chce organizácia podporiť v deťoch hravou 
formou lásku k pohybu, no zároveň bezpečnosť a pod-
poru sociálnych vzťahov. Cieľom sú pravidelné pohy-
bové aktivity s deťmi.

1 800,00

ZRPŠ Pri kríži Náš bezpečný 
fitpark

Na podnet detí, rodičov a pedagogického zboru školy 
vznikla myšlienka vybudovať v parkovej zóne areálu ško-
ly s malým ihriskom bezpečné športovisko, fitpark.

2 000,00

Občianske 
združenie artRIS

Chrobáčikovia 
z mesta 
do lesa

Hlavným zámerom projektu je rozvíjať u detí už v pred-
školskom veku pozitívny  vzťah k pohybu v prírode,  
umožniť rodinám s deťmi i seniorom tráviť čas spoločne, 
vzájomne sa lepšie spoznávať a vytvárať  bezpečné mie-
sto pre spoločné stretnutia.

2 400,00

Obec Komárany Spoločne 
a pohybom 
pre správny 
tlkot srdca

V rámci projektu chce samospráva revitalizovať detské 
ihrisko v areáli MŠ Komárany, ktoré by sa stalo bez-
pečným miestom pre prirodzený pohyb detí (nielen tých 
v MŠ) a aj centrom pre stretávanie rodín s malými deťmi.

2 400,00

Spojená škola 
internátna

Do školy 
chodíme radi 
aj  kvôli špor-
tovým aktivi-
tám a tancu

Zámerom projektu je sprístupniť pravidelné športové 
aktivity deťom a mladým ľuďom so špeciálnymi potreba-
mi v spolupráci s intaktnou komunitou. Hlavnou myšlien-
kou je ich motivácia k zdravému pohybu, vďaka ktorému 
majú možnosť spoznávať svoje schopnosti s dôrazom 
na bezpečnosť pri športe.

1 518,00

Škola športu 
LABRADOR

Športové 
krúžky

Snahou školy športu je zároveň integrovať deti s rôznymi 
zdravotnými znevýhodneniami do skupín “zdravých” detí 
a pomôcť im tak nielen rozvíjať športovú koordináciu 
a pohybové schopnosti, ale tiež im otvoriť nové možno-
sti spolupráce a spoznávania sa navzájom a nadväzova-
nia nových kamarátstiev.

2 000,00

Občianske 
združenie 
„ZOEE“

Bežkuj 
na plné pecky

Projekt je zameraný na priblíženie krásy zimnej prírody 
prostredníctvom jedného z najstarších zimných športov 
- bežeckého lyžovania. Cieľom projektu je pravidelné 
bežecké lyžovanie prostredníctvom zakúpenia športo-
vého vybavenia.

2 400,00

V.I.A.C. - Inštitút 
pre podporu 
a rozvoj mládeže

Cieľ pre všet-
kých

Projekt vychádza z potreby osobnostne rozvíjať detí 
a mladých ľudí, vrátane tých so špecifickými potrebami, 
prostredníctvom netradičných športov.

1 900,00

Miestne 
združenie YMCA 
NESVADY

Nie som 
lenivý / Špor-
tom a pohy-
bom meníme 
seba

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie bezpečného 
priestoru pre deti a mladých ľudí, kde sa môžu „fyzicky 
odviazať“, „osobnostne podrásť“ a pritom sa prirodze-
nou formou učiť spoločenskej zodpovednosti.

2 500,00

Obec Veľké 
Orvište

Polepšovňa 
pre všetkých - 
športujeme 
s radosťou 
a bezpečne

Vďaka finančnej podpore bude málo využitý kultúrny 
dom upravený na priestor vhodný na trávenie voľného 
času a športovanie. Budú vytvorené rôzne športoviská 
(basketbal, stolný tenis, šípky, stolný futbal ...) a s nimi 
spojené oddychové zóny so spoločenskými hrami.

2 300,00
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Grantový program 
Bezpečne v komunite – 
bezpečne doma
Podpora projektov v uzavretom grantovom programe je pod-
mienená účasťou organizácií na workshope, ktorý sa konal 
v apríli. Jeho cieľom je podporovať vytváranie zmysluplného 
a bezpečného prostredia pre deti, rozvíjať ich sebaúctu, 
sebavedomie a vzájomný rešpekt medzi deťmi a dospelými, 
ako aj participácia detí v procese plánovania a tvorby 
takéhoto prostredia. V roku 2017 podporu získalo 24 projek-
tov vo výške 29 000 €.

DONOR: Nadačný fond Deti v bezpečí (Kooperativa, a.s.) 
 

“Moja dcéra Barbora je štu-
dentkou 3.B triedy, a tak 
som sa rozhodla škole po- 
môcť ako dobrovoľník. Po-
máhala som hlavne s uprato- 
vaním po vymaľovaní miest- 
nosti a taktiež keď bolo treba 
pomôcť so zariaďovaním 
miestnosti. Nápad zriadiť 
miestnosť považujem za vy- 
́borný nakoľko aj moja dcéra 
si tam chodí variť čaj a ohrie- 
vať obed v mikrovlnke.” 

—Ľubica Pinerová, rodič, 
Mesto Tisovec, projekt: 
Nalaďme sa na správnu vlnu

Detský fond Cloetta
Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom grantového 
programu rozdeľuje prostriedky Detského fondu Cloetta or-
ganizáciám, ktoré sa aktívne venujú práci s deťmi a mladými 
ľuďmi v levickom okrese. Správna rada Nadácie pre deti 
Slovenska schválila grantovú podporu vo výške 8 071 € 
5 projektom na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, 
vzdelávania a zmysluplného trávenia voľného času.

DONOR: Detský fond Cloetta pri Nadácii pre deti Slovenska

Občianske združenie Jungle Gym, Levice
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Podporené projekty:

Názov projektu Názov 
organizácie

Anotácia Odporúčaný 
príspevok v €

Rozprávková 
škola 
pre všetkých

Základná 
škola Andreja 
Kmeťa, Ul. M. 
R. Štefánika 
34, Levice

Projekt Rozprávková škola pre všetkých nadviaže 
na projekt školy” Škola tvorivého vzdelávania”. 
Pre žiakov 4. a 0.tého ročníka sa škola stane 
rozprávkovou.

757,00

Leziem - istím! DELF, o.z. Projekt je zameraný na odborné vzdelávanie dobro-
voľníkov - inštruktorov lezeckej steny. Prostredníct-
vom  odborných kurzov a teambuildingov chceme 
kvalitatívne zvýšiť rôzne oblastí zručností našich 
dobrovoľníkov najmä pri rovesníckej dobrovoľníckej 
práci. zodpovednosť a spolupatričnosť.

1 718,00

Jungle 
Acrobatics

Jungle Gym 
Levice

Akrobacia, Freerun a Parkour - to sú aktivity, ktoré 
chceme ponúknuť deťom a mladým do 30 rokov. 
Prvé salto, premet či iný akrobatický kúsok, to sú 
jedni z pohybových schopností, ktoré budú súčasťou 
našej výučby.

1 796,00

Aj MY 
reprezentujeme 
Slovensko.

DETSKÁ FAR-
MA A DIELNE 
- DAVIDOV 
A FILIPOV 
DVOR

Za 9 rokov sme sa rozrástli  a  našim cieľom je 
zapojiť čo najviac hendikepovaných do súťažného 
jazdenia, skvalitniť tréningový proces telesne a men-
tálne postihnutých detí. Ukázať im niečo nové, dať 
im pocit výnimočnosti, úspechu a uznania  v športe 
aj medzi športovou zdravou populáciou.

2 000,00

VSTÚP DO 
SVETA FANTÁZIE

Základná 
škola

Dieťa, ktoré sa má zaradiť do spoločnosti, potrebuje 
rozoznávať čo je a čo nie správne a zlé, kto je dobrý 
a kto zlý. Jednou z foriem učenia sa je čítanie kníh, 
rozprávok.

1 800,00
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Grantový program 
Hodina deťom 18. ročník
V programe podporujeme celoročné projekty organizácií, 
ktoré systematicky pracujú s deťmi a mladými ľuďmi  
vo všetkých regiónoch Slovenska. 
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Hodina deťom podporujeprojekty  v štyroch 
programových oblastiach:

1. Dieťa a jeho radosti - rozvoj vzťahov, 
úcty k sebe aj iným, rozvoj tvorivosti detí, 
motivácia detí a mladých ľudí k práci na 
svojom rozvoji a k práci v prospech iných. 

2. Dieťa a jeho starosti - riešenie problémov 
detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú reš-
pektované, nie sú dostatočne pripravené na 
ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú. 

3. Dieťa a jeho škola - vzdelávanie a rozvoj 
životných zručností detí aj učiteľov, finančná 
gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj 
vysoko efektívne učenie. 
 
4. Dieťa a jeho komunita - budovanie bez-
pečného prostredia pre deti, podpora vzá-
jomnej spolupráce organizácií pracujúcich 
s deťmi a mladými ľuďmi a tiež na podporu 
spolupráce so samosprávami, na výmenu 
skúseností a rozvoj pracovníkov.

Počas leta sme organizovali Charity Golf 
Cup a Beh od Tatier k Dunaju. Z prijatých 
121 žiadostí získalo podporu 50 projektov.  
v sume 165 931,54 €.  V roku 2017 sme 
dosiahli rekordný výnos zbierky v uliciach vo 
výške 128 348,71 €. To je doposiaľ najlepší 
výsledok a viac než dvojnásobok sumy 

minuloročnej zbierky v uliciach. V spolupráci 
so supermarketom BILLA sa v predajniach 
konala stacionárna pokladničková zbierka, 
v ktorej sa podarilo vyzbierať 18 940,35 €. 
Na charitatívnej TV Show na Jednotke RTVS 
v decembri vystúpilo v prospech detí 
množstvo známych umelcov a osobností. 
Zároveň sme usporiadali Benefičný ples 
Hodiny deťom.

DONOR: Verejná celoročná zbierka Hodina 
deťom
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Grantový program Hodina deťom 17. ročník

Špeciálna zbierka pre deti trpiace utečeneckou krízou s textom “DETI”

Názov organizácie Programová 
oblasť

Projekt má riešiť problémy Schválený 
príspevok v €

CVEK – Centrum 
pre výskum etnicity 
a kultury
Dobrovičova 3
 

pomoc deťom 
trpiacim uteče-
neckou krízou

- prieskum vzdelávacích potrieb pracovníkov 
štátnej a verejnej správy v oblasti efektívnej 
pomoci deťom utečencov a ich rodinám
- vzdelávanie pracovníkov štátnej a verejnej 
správy v oblasti efektívnej pomoci deťom 
utečencov a ich rodinám

1 215,00

Grantový program Hodina deťom 18. ročník

Región – Západné Slovensko     

Názov organizácie Názov projektu Projekt má riešiť problémy Schválený 
príspevok v €

Atletický klub 
Bojničky

Veďme deti 
k športu

podporu zdravého životného štýlu - preven-
cia obezity, závislostí, vplyvu médií nezdravé 
preťažovanie detí

3 000,00

Bratislavské dobro-
voľnícke centrum

Som tu pre teba inovácie vo vzdelávaní, vysoko efektívne 
učenie

3 655,00

Mládež ulice Rodina - ostrov 
istoty

zlyhávanie rodičov, rodiny v ich základnom 
poslaní (deti ulice, týrané, zneužívané deti), 
nárast nefunkčných, rozpadávajúcich sa 
rodín

4 490,00

SPOKOJNOSŤ - 
centrum sociálnych 
služieb, n.o.

Nie je škôlka ako 
škôlka

rozvoj tvorivosti, aktivity detí ako nástroja 
pre prevenciu negatívnych javov

2 740,00

Domov použitých 
kníh

Zachránim čítanie rozvoj tvorivosti, aktivity detí ako nástroja 
pre prevenciu negatívnych javov

3 750,00

Fond detí,n .f. Aj my  chceme 
komunikovať

inovácie vo vzdelávaní, vysoko efektívne 
učenie

1 800,00

Ulita V klube nás 
učenie baví

rozvoj životných zručností, sociálnych 
a osobných kompetencií

4 499,00

Odyseus Človek z komunity 
pomáha

riešenie závislostí, sebapoškodzovania detí 
a mladých ľudí (alkoholizmus detí, nadmerná 
konzumácia jedla)

4 400,00

K-7 Psovodi - 
záchranári Sloven-
skej republiky

CANISTERAPIA
V DETSKOM 
DOMOVE 
HARMÓNIA 

prípravu na budúcnosť, život po opustení 
sociálneho zariadenia (detský domov, krízové 
centrum, reedukačný ústav, po výkone trestu)

4 000,00

Detský fond Sloven-
skej republiky

Spájame sa 
a rastieme

rešpekt k rôznorodosti – prevencia diskrim-
inácie, predsudkov, konfliktov

2 000,00

Združenie STORM CIRKUS 
pre všetkých

budovanie bezpečného prostredia 4 500,00

Raná starostlivosť, 
n.o.

Je to tím! riešenie akútnych krízových, zlomových 
situácií

4 000,00

Materina dúška Na ihrisko! podporu činnosti a spolupráce MVO pracu-
júcich s deťmi, ich sieťovanie

735,00

Dlhovekosť Spracovanie vlny 
a výroba krojov  
vo Vinosadoch

rozvoj tvorivosti, aktivity detí ako nástroja pre 
prevenciu negatívnych javov

2 209,00

Saplinq Dúhové komunity 
2017/2018

budovanie bezpečného prostredia 3 321,95
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Región – Stredné Slovensko

Názov organizácie Názov projektu Projekt má riešiť problémy Schválený
príspevok v €

Nádej deťom Komunitná škôl-
ka sa rozvíja

budovanie bezpečného prostredia 4 000,00

Mesto Jelšava Aj malé kroky 
vpred môžu 
pomôcť

budovanie bezpečného prostredia 2 000,00

Náruč - Pomoc 
deťom v kríze

Pomáhajme 
deťom ohroze- 
ným násilím 
spoločne 
a účinnejšie

rozvoj pracovníkov MVO aj samospráv 3 000,00

Centrum pedago- 
gicko-psychologic- 
kého poradenstva 
a prevencie

Ku koreňom 
problémov

zlyhávanie rodičov, rodiny v ich základnom  
poslaní (deti ulice, týrané, zneužívané deti), 
nárast nefunkčných, rozpadávajúcich sa rodín

2 312,50

ATHÉNA Nie sme v tom 
sami

budovanie bezpečného prostredia 1 950,00

Centrum včasnej 
intervencie 
Žilina,n.o.

Spoločne  
a včas

podporu činnosti a spolupráce MVO pracujúcich 
s deťmi, ich sieťovanie

2 360,44

Združenie Slatinka Staráme sa  
o vodu a mesto

rozvoj spolupráce so samosprávami, presadzo-
vanie práce s deťmi a mladými ľuďmi do plánov 
obcí/miest

5 480,00

Centrum dobrovoľ- 
níctva

Čítankovo nedostatok osobnej komunikácie, pozitívnych 
vzorov

3 050,00

ZADOBE Zmapuj, zreali- 
zuj, zdieľaj

budovanie bezpečného prostredia 2 608,00

Občianske 
združenie rodičov 
Materskej školy 
Senohrad

“Pomôž mi,  
aby som to 
zvládol sám.”

budovanie deťom priateľskej školy 732,00

Spoločnosť na 
pomoc osobám  
s autizmom -  
SPOSA Turiec

Naučme sa to 
spolu!

budovanie deťom priateľskej školy 5 998,80

Mesto Sliač Tvoríme Sliač - 
Komunitu pria- 
teľskú deťom 
 a mladým 
ľuďom

rozvoj spolupráce so samosprávami, presadzo-
vanie práce s deťmi a mladými ľuďmi do plánov 
obcí/miest

4 075,00

V.I.A.C. - Inštitút  
pre podporu  
a rozvoj mládeže

Na Orave dobre rozvoj spolupráce so samosprávami, presadzo-
vanie práce s deťmi a mladými ľuďmi do plánov 
obcí/miest

3 800,00

Región – Východné Slovensko

Názov organizácie Názov projektu Projekt má riešiť problémy Schválený 
príspevok
v €

Liečebno-výchovné 
sanatórium

“Bezpečné 
útočisko”

zlyhávanie rodičov, rodiny v ich základnom poslaní 
(deti ulice, týrané, zneužívané deti), nárast 
nefunkčných, rozpadávajúcich sa rodín

3 600,00

HIPOEDU Koníček- 
pomocníček II

podporu zdravého životného štýlu - prevencia 
obezity, závislostí, vplyvu médií nezdravé preťažo-
vanie detí

4 000,00
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Nie sme sami Ruky v hline rozvoj tvorivosti, aktivity detí ako nástroja pre pre-
venciu negatívnych javov

4 040,00

Človek v ohrození, 
n.o.

Podpora 
kariérneho 
poradenstva

rozvoj životných zručností , sociálnych a osobných 
kompetencií

2 946,65

Komunitná nadácia 
Bardejov

Mladí filantropi 
v komunite

motiváciu k práci v prospech iných - rozvoj dobro-
voľníctva

1 633,50

Spoločnosť 
priateľov detí - 
Li(e)nka

Deti radia 
deťom - Interne-
tová rovesnícka 
poradňa

rozvoj tvorivosti, aktivity detí ako nástroja pre pre-
venciu negatívnych javov

1 795,00

Maják nádeje Majáčik rozvoj hodnotovej orientácie detí aj dospelých – 
prevencia materialistického vnímania života

1 000,00

Základná škola, 
Laborecká 66, 
Humenné

Laborecká TV rozvoj životných zručností , sociálnych a osobných 
kompetencií

4 100,00

KOLOBEH ŽIVOTA Tábory, víkendy 
a divadlá (Čier-
no-biely svet)

riešenie akútnych krízových, zlomových situácií 4 800,00

Detský klub 
zdravotne pos-
tihnutých detí a 
mládeže v Košici-
ach

Reportážami 
k svojím právam

rozvoj tvorivosti, aktivity detí ako nástroja 
pre prevenciu negatívnych javov

5 400,00

Návrat V náručí - 
v bezpečí

zlyhávanie rodičov, rodiny v ich základnom poslaní 
(deti ulice, týrané, zneužívané deti), nárast 
nefunkčných, rozpadávajúcich sa rodín

5 190,00

Komunitné centrum 
SPOLU

Slniečko rozvoj tvorivosti, aktivity detí ako nástroja 
pre prevenciu negatívnych javov

1 240,00

Haliganda Roman Sorger rozvoj tvorivosti, aktivity detí ako nástroja 
pre prevenciu negatívnych javov

3 000,00

Občianske združe-
nie Barlička

Rodinný klub: 
Malí i veľkí 
hrdinovia

budovanie bezpečného prostredia 3 802,00

Svatobor Mladí rómski 
záhradníci

rozvoj tvorivosti, aktivity detí ako nástroja 
pre prevenciu negatívnych javov

3 000,00
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Nadačné fondy Nadácie 
pre deti Slovenska
Prehľad o činnosti Nadačných fondov spolu s prehľadom 
o prostriedkoch nadačných fondov:
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Detský fond 
Cloetta pri 
Nadácii pre deti 
Slovenska
V roku 2017 nadácia v zmysle Zákona  
č. 34/2007 Z.z. o nadáciách spravovala 
nadačný fond s názvom Detský fond  
Cloetta pri Nadácii pre deti Slovenska 
spravovaný nadáciou a spoločnosťou  
Cloetta (Predtým Detský fond Leaf).  
K 1.1.2017 bol stav vo fonde 1 805,15 €.  
V roku 2017 bol stav prostriedkov vo fonde 
navýšený o 11 574,15 €. Navýšenie prost- 
riedkov fondu sa uskutočnilo na základe 
poskytnutých prostriedkov od spoločnosti 
Cloetta Slovakia, s.r.o. V roku 2017 bolo 
čerpanie fondu v celkovej výške 8 071 €. 
Stav vo fonde k 31.12.2017 bol 3 503,15 
€. Bližšie informácie o činnosti nadačného 
fondu uvádzame v kapitole grantového 
programu Detský fond Cloetta.

Nadačný fond 
spoločnosti 
KOMUNÁLNA 
POISŤOVŇA a.s. 
VIG pri Nadácii 
pre deti  
Slovenska
V roku 2017 nadácia v zmysle Zákona 
č. 34/2007 Z.z. o nadáciách spravovala 
nadačný fond s názvom Nadačný fond 
spoločnosti Komunálna poisťovňa a.s. 
Vienna Insurance Group pri Nadácii pre deti 
Slovenska. K 1.1.2017 bol stav vo fonde  
20 171,23 €. V roku 2017 bol stav prostried- 
kov vo fonde navýšený o 35 110,56 €.  
V roku 2017 bolo čerpanie fondu v celkovej 
výške 27 318 €. Stav vo fonde k 31.12.2017 
bol 27 963,79 €. Bližšie informácie o čin- 
nosti nadačného fondu uvádzame v kapi-
tolách jednotlivých programov.

Nadačný fond 
KOOPERATIVA 
pri Nadácii pre 
deti Slovenska
V roku 2017 nadácia v zmysle Zákona  
č. 34/2007 Z.z. o nadáciách spravovala 
nadačný fond s názvom Nadačný fond  
KOOPERATIVA. K 1.1.2017 bol stav  
vo fonde 0 €. V roku 2017 bol stav prost- 
riedkov vo fonde navýšený o 80 764,05 €. 
Navýšenie prostriedkov fondu sa uskutočni-
lo na základe prijatého podielu zaplatenej 
dane od spoločnosti Kooperativa poisťovňa, 
a.s. Vienna Insurance Group. V roku 2017 
bolo čerpanie fondu v celkovej výške  
41 319 €. Stav vo fonde k 31.12.2017 bol 
39 445,05 €. Bližšie informácie o činnosti 
nadačného fondu uvádzame v kapitolách 
grantových programov Športujem rád  
a bezpečne a Bezpečne v komunite, bez-
pečne doma.

Nadačný fond 
Dôvera pri  
Nadácii pre deti 
Slovenska
V roku 2017 nadácia v zmysle Zákona  
č. 34/2007 Z.z. o nadáciách spravovala  
nadačný fond s názvom Nadačný fond  
Dôvera. K 1.1.2017 bol stav vo fonde  
25 614,88 €. V roku 2017 bol stav prost- 
riedkov vo fonde navýšený o 405 507,85 € 
na základe poskytnutých prostriedkov od 
spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, 
a.s. V roku 2017 bolo čerpanie fondu 
v celkovej výške 322 918,87 €.  Stav 
vo fonde k 31.12.2017 bol 105 203,86 €. 
Bližšie informácie o činnosti nadačného 
fondu uvádzame v kapitolách grantových 
programov Bojovníci za zdravie, Dôvera 
a DôveraPomáha diabetikom.
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Vzdelávanie
Vzdelávacie programy vznikli, aby sme pomohli dôležitým 
dospelým, teda pracovníkom s deťmi a mladými ľuďmi, 
ako aj rodičom. Prostredníctvom mapovania potrieb detí  
a mladých ľudí zostavujeme semináre, workshopy, výstavy 
a ďalšie vzdelávacie aktivity, ktoré pomáhajú dospelým 
lepšie deťom rozumieť a na ich potreby adekvátne reago- 
vať. Aktívne spolupracujeme s viacerými samosprávami 
na Slovensku, aby sme pre deti vytvárali bezpečné prost- 
redie, kde sa cítia byť prijaté a kde má aj ich názor váhu.
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Poznaj svoje 
peniaze
Najstarší vzdelávací program nadácie od 
roku 2001 rozvíja finančnú gramotnosť detí 
a mladých ľudí vo vzdelávacom systéme na 
základných a stredných školách. Zároveň 
rozvíja ich životné zručnosti, podporuje 
rozvoj osobnosti, zodpovedné správanie, 
etické rozhodovanie a kritické myslenie.

Program Poznaj svoje peniaze v roku 2017 
zapojil do zvyšovania finančnej gramotnosti 
6386 žiakov a študentov ZŠ a SŠ. Pomocou 
projektových aktivít sme vytvorili komunitu 
pedagógov a vychovávateľov, ktorí pracujú 
s deťmi a mladými ľuďmi profesionálne 
v rozvíjaní ich finančnej gramotnosti. Sme 
súčasťou celosvetovej siete organizácií 
v rámci iniciatívy Global Money Week. 
Pripravili sme metodiku rozvoja finančnej 
gramotnosti pre materské školy.

Programoví partneri: Nadácia Slovenskej 
sporiteľne

Škola rodinných 
financií
Program Škola rodinných financií je zame-
raný na prevenciu chudoby prostredníctvom 
sociálno-finančného vzdelávania mladých 
ľudí, rodín, komunít a sociálne slabších 
vrstiev spoločnosti. Program realizujeme 
formou vzdelávacích seminárov a grantov 
pre organizácie zapojených do projektu 
a priamou podporou zapojených organizá-
cií. Súčasťou programu bol aj medzinárodný 
týždeň finančnej gramotnosti Global Money 
Week.

Do medzinárodného projektu Global Money 
Week sa zapojilo 643 účastníkov a 17 lek-
torov. Realizovali sme Hodnotiace stretnutie 
lektorov. V spolupráci s Centrom ďalšieho 
vzdelávania pri Univerzite Komenského 
v Bratislave sme realizovali 16-hodinový 
seminár pre zahraničných študentov.

DONOR: Provident Financial, s. r. o.

Komunity  
priateľské deťom 
a mladým ľuďom
Program buduje prostredníctvom vzdeláva-
nia a grantovej podpory komunity, v ktorých 
sú deti a mladí ľudia rovnocennými a reš- 
pektovanými partnermi dospelých - sú 
zapájaní aj do realizácie samotných riešení 
a opatrení, do ich vyhodnocovania a kon-
trolovania. V roku 2017 sme realizovali 
vzdelávacie aktivity v mestách Nové Zámky, 
Galanta, Nitra, Prešov, Zvolen a konzultácie 
pre samosprávy. Vytvorili sme koncept oce- 
nenia Komunita priateľská deťom a mladým 
ľuďom, ktoré sme odovzdali v spolupráci  
so ZMOS. 

DONOR: Nadačný fond spoločnosti Komu- 
nálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance 
Group pri Nadácii pre deti Slovenska
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Nadačný fond  
Komunálnej 
poisťovne

Ocenenie Komunita  
priateľská deťom  
a mladým ľuďom

Názov 
organizácie

Názov 
ocenenia

Zdôvodnenie ocenenia Schválený 
príspevok 
v €

Mesto 
BV,mestská 
časť Fončorda 
- OZ Zelená 
Fončorda

KPDML Mesteská časť Fončorda – v zastúpení OZ 
Zelená Fončorda -  prostredníctvom system-
atickej práce a strategických rozhodnutí v roku 
2016 napĺňala princípy: komplexnosť, participá-
cia, sieťovania a spolupráca, zdieľanie zdrojov, 
nastavovanie procesov a rôznorodosť prístupov.

3 000,00

Mesto Prešov 
–Synapsia 
a MVO Rele-
vant n.o

KPDML Mesto Prešov v roku 2016  – v zastúpení 
neformálneho združenia Synapsia a jeho 
zástupcu Relevant n.o, získavajú ocenenie 
za dlhoročnú spoluprácu a sieťovanie organizácií 
pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi v sociál-
nom ohrození v komunite mesta Prešov.

3 000,00
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Ľudia v nadácii 
v roku 2017
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Správkyňa a výkonná riaditeľka 
Dana Rušinová (do marca 2017), správkyňa 
nadácie, advokácia 

Správca a výkonný riaditeľ 
Ondrej Gallo (od júna 2017)

Správna rada 
Matej Ribanský, 
predseda Správnej rady Nadácie pre deti 
Slovenska 

Peter Guráň, 
člen Výboru OSN pre práva dieťaťa 

Anton Ondrej, 
poradca Ministerstva hospodárstva SR 

Tomáš Kamenec, 
právnik, DEDÁK & Partners, s.r.o. 

Martin Kultan, 
generálny riaditeľ Zdravotnej poisťovne 
Dôvera 

Vladimír Bakeš, 
predseda predstavenstva a generálny ria-
diteľ, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group (od júna 2016) 

Dozorná rada 
Pavol Kárász, 
Economic Consulting 
Ľubomír Slocík, 
Next Level Consulting 

Ján Užík, 
Interaudit International s.r.o. 

Ambasádori Hodiny deťom 
Helena Krajčiová 
Tomáš Maštalír 

Manažéri a koordinátori 

Grantové programy a nadačné fondy: 
Karin Vaňatková, 
programová manažérka 

Lucia Skokanová, 
projektová manažérka

Inovačné vzdelávacie centrum: 
Aneta Chlebničanová, 
programová manažérka 

Peter Lenčo, 
programový manažér

Táňa Piovarčiová, 
odborná garantka programov Vysokoefek-
tívneho učenia Susan Kovalik 

Alena Matúšková, 
projektová manažérka 

Rastislav Očenáš, 
projektový manažér 

Andrea Geregová, 
koordinátorka projektov 

Katarína Azorová, 
koordinátorka projektov 

Filantropia a fundraising 
Beáta Hlavčáková (do marca 2017) 

Alica Michálková (do marca 2017)

Helena Vatrtová (od mája 2017)

Hodina deťom
Lucia Jakubíková, 
programová manažérka Hodiny deťom 

Matej Višňovec, 
manažér zbierok Hodiny deťom 

Zuzana Horváthová, 
manažérka TV šou Hodina deťom

Miroslava Knapíková, 
projektová manažérka

Komunikácia a vzťahy s verejnosťou, 
advokácia 
Stella Hanzelová (do marca 2017) 

Zuzana Horváthová (od mája 2017)

Andrea Bandiková (od októbra 2017)

Magdaléna Škrovanová, 
vizuálna komunikácia

Správa, finančné riadenie 
Drahoslava Gajdošová, 
finančná manažérka (do februára 2017) 

Eva Ročiaková, 
účtovníčka (do júna 2017)

Andrej Mesároš, 
finančný manažér (od augusta 2017)

Erika Švolíková, 
účtovníčka (od septembra 2017)

Roman Studenič, 
správca www a IT (do marca 2017)

Valéria Klčovanská, 
office manažérka
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Hospodárenie nadácie
Východiská pre zostavenie účtovnej 
závierky
Účtovná závierka bola zostavená za 
predpokladu nepretržitého trvania nadá-
cie. Nadácia uplatňuje účtovné princípy 
a postupy účtovania v súlade so zákonom 
o účtovníctve a postupmi účtovania pre 
účtovné jednotky, ktoré nie sú založené 
alebo zriadené za účelom podnikania.

Účtovanie prijatých a poskytnutých 
grantov
V čase podpísania zmluvy o darovaní 
(prijatie) Nadácia zaúčtuje grant na ťarchu 
účtu pohľadávok a v prospech fondov 
organizácie vo vlastnom imaní s výnimkou 
prostriedkov, ktoré sa Nadácia v zmysle zm-
luvy o darovaní zaviazala prerozdeliť tretím 
stranám, pričom tieto prostriedky sa zaúčtu-
jú v prospech účtu ostatných záväzkov.

Prijaté príspevky okrem grantov nadá-
cia zaúčtuje na ťarchu bankových účtov 
a v prospech výnosov t.j. mimo fondov 
organizácie vo vlastnom imaní.

V čase podpísania zmluvy o darovaní 
(poskytnutie) nadácia zaúčtuje grant na ťar-
chu účtu fondov organizácie a v prospech 

účtu výnosov, zároveň zaúčtuje sumu 
v rovnakej výške na ťarchu účtu nákladov 
a v prospech účtu záväzkov voči pri-
jímateľovi grantu.

Kompletná účtovná závierka so správou 
audítora je k nahliadnutiu v Nadácii.

Základný fond a nadačné 
imanie
Základný fond nadácia buduje už od roku 
1998. 

Účtovná hodnota základného fondu bola 
k 01.01.2017 vo výške  871 217 €.
Účtovná hodnota základného fondu je 
k 31.12.2017 vo výške 871 217 €.
Účtovná hodnota nadačného imania bola 
k 01.01.2017 vo výške 119 296 €.
V roku 2017 sa prostriedky nadačného ima-
nia čerpali vo výške 0 €. 
Účtovná hodnota nadačného imania je 
k 31.12.2017 vo výške 119 296 €.

Prostriedky základného fondu a nadačného 
imania sú investované do:
• nehnuteľností v Bratislave na Heyduk-

ovej ulici
• podielových fondov Tatra Asset Man-

agement
• krátkodobého finančného majetku
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Prehľad príjmov
Výnosy v roku 2017

Prehľad výnosov nadácie podľa zdrojov a ich pôvodu
Prijaté príspevky a dary od iných organizácií a FO 637 786,00 € 36,3 %
Tržby z predaja nehnuteľného majetku 565 000,00 € 32,2 %
Prijaté príspevky z verejnej zbierky 281 853,00 € 16 %
Výnosy z použitia verejnej zbierky 166 573,00 € 9,5 %
2 % - podiel zaplatenej dane 58 164,00 € 3,3 %
Dotácie 26 713,00 € 1,5 %
Výnosy z precenenia 741,00 € 0,04 %
Výnosy z nájmu majetku 1 896,00 € 0,1 %
Výnosy z krátkodobého finančného majetku 15 619,00 € 0,86 %
Iné, ostatné a mimoriadne výnosy 3 129,00 € 0,2 %
Výnosy nadácie spolu 1 757 474,00 € 100,00 %

Darcovia nad 331 €

Fyzické osoby Právnické osoby
Jana Šišmišová DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Kalabus Branislav Nadácia Penta
Ing. Andrej Hlavatý Nadácia Slovenskej sporiteľne
Šústová Zuzana Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Denisa Tóthová Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
Adam Ladislav BILLA s.r.o.
Gabriela Belisová Cloetta Slovakia s.r.o.
Blažej Číž Západoslovenská energetika, a.s.

Miškovská Adriana Golf International, s.r.o.
Jana Grusmanová dm drogerie markt, s.r.o.
Straka Karol tesa tape s.r.o. - organizačná zložka Slovensko
Kosťunová Lenka Stredoslovenská energetika, a.s.
Alena Bocmanová STARM s.r.o.
Ľubica Lobíková AXESS, spol. s r. o.
Ing. Drahovská Anna Family Dental Care s. r. o.
Lukáš Hrošovský SPP - distribúcia , a.s.

Združenie STORM
MEDIAN SK, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
Ernst & Young, k.s.
INVESCO CHS, s.r.o.
Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o.

Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky 
na verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená a informácia, akým spôsobom 
sa tieto prostriedky použili.
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Náklady v roku 2017

Prehľad nákladov nadácie podľa jednotlivých druhov čin-
ností
Grantové programy – prevencia a intervencia 600 087,00€ 30,8 %
• z toho poskytnuté granty a individuálna podpora 529 669,00 €
• z toho riadenie (programové, projektové, finančné) 61 788,00 €
• hodnotiaci proces 3 987,00 €
• z toho aktivity projektov 2 687,00 €
• z toho publicita, PR a komunikácia 460,00 €
• z toho ostatné (réžia, nepriame náklady) 1 496,00 €

Vzdelávanie – vzdelávacie centrum 119 749,00 € 6,2 %
• z toho riadenie (programové, projektové, finančné) 58 811,00 €
• z toho aktivity projektov 43 796,00 €
• z toho publicita, PR a komunikácia 6 338,00 €
• z toho poskytnuté dary 3 000,00 €
• z toho ostatné (réžia, nepriame náklady) 7 804,00 €

Hodina deťom – filantropia 508 734,00 € 26,2 %
• z toho riadenie (programové, projektové, finančné) 333 553,00 €
• z toho fundraisingové aktivity 122 766,00 €
• z toho publicita, PR a komunikácia 48 192,00 €
• z toho ostatné (réžia, nepriame náklady) 4 223,00 €

Správa a riadenie 713 940,00 € 36,7 %
• z toho ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 4 303,00 €
• z toho propagácia verejnoprospešného účelu nadácie  

alebo účelu nadačných fondov
9 905,00 €

• z toho odmena za výkon funkcie správcu 8 770,00 €

• z toho cestovné výdavky 1 830,00 €
• z toho mzdové náklady 21 908,00 €
• z toho charitatívna lotéria 5 000,00 €
• iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou 662 224,00 €

Inkluzívne vzdelávanie 2 649,00 € 0,1 %
• z toho projektové riadenie 2 000,00 €
• z toho komunikácia 649,00 €

Náklady nadácie spolu 1 945 159,00 € 100,0%

Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 
obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

Po 31. decembri 2017 nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné 
zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Zmeny v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie.

V roku 2017 neboli vykonané žiadne zmeny v nadačnej listine.

V roku 2017 nastali nasledovne zmeny v zložení orgánov nadácie:
odvolanie správkyne nadácie a následné zvolenie nového správcu nadácie
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Základné údaje a kontakt 
Nadácia pre deti Slovenska 
Heydukova 3 
811 08 Bratislava 

Dátum vzniku: 5. december 1995 
Zakladateľ: Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava 
Správca nadácie: Ondrej Gallo 

Právna forma: Nadácia zapísaná v Registri nadácií Ministerstva vnútra SR 
Registračné číslo: 203/Na-96/115 
IČO: 31753833 
DIČ: 2020812167 
Bankové spojenie: UniCredit Bank 
Slovakia a. s. 
Číslo účtu: 1169960001 / 1111 
IBAN: SK10 1111 0000 0011 6996 0001


