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Základné informácie 
 

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 a mladých ľudí a dôležitých 

dospelých, ktorí stoja pri nich počas tohto 

obdobia ich života. 

Naša vízia 

Každé dieťa musí mať: 

 človeka, ktorý ho miluje; 

 pocit istoty, zázemie rodiny a priateľov; 

 možnosť získavať zdravé sebavedomie; 

 pozitívny vzor; 

 príležitosť rozvíjať svoje schopnosti. 

Poslanie 

Nadácia chce byť mostom medzi tými, ktorí chcú 

pomôcť a tými, ktorí pomoc potrebujú: 

 podpora mnohostranného rozvoja 

osobnosti dieťaťa a mladého človeka; 

 spolupráca 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. 

Naše krédo 

 pýtame sa detí a mladých ľudí. 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 vyhodnocovania; 

 vzdelávame dôležitých dospelých, aby 

dokázali vnímať a rešpektovali 

individuálne potreby a práva každého 

dieťaťa; 

 podporujeme vznik komunít 

priateľských deťom a mladým ľuďom. 

Vďaka našej 20-ročnej skúsenosti 

sieťujeme dôležitých partnerov (mimo-

vládne 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 Hodiny 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 programoch, ktoré majú 

dlhoročné akreditácie - napr. programy 

kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov 

základných a stredných škôl Manažment 

osobných financií, Učíme s radosťou. 

 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 – založili sme Koalíciu pre deti 

Slovensko, ktorá presadzuje práva detí 

na Slovensku.  
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Rok 2016 v skratke 
 

Január 
 

Oslávili sme 20 rokov 
 

  

Spájame tých, ktorí potrebujú pomoc, s tými, 

ktorí chcú pomôcť. Nadácia pre deti Slovenska si 

svoje poslanie plní už 20 rokov. Prostredníctvom 

grantových programov sme doteraz prerozdelili 7 

646 252 € a podporili viac ako 605 000 detí a 

mladých ľudí na celom území Slovenska. Do 

našich vzdelávacích aktivít sa zapojilo 1 345 škôl 

a naši odborníci vytrénovali 2 355 učiteľov, aby 

správne vedeli reagovať na nové potreby detí. 

Spravujeme 7 nadačných fondov firiem, v ktorých 

sme podporili viac ako 2 700 projektov. 

 

2. ročník roadshow Srdce plné zdravia 
 

 

Koordinátori projektov, poradcovia výživy, 

zástupcovia Slovenskej nadácie srdca a Nadácie 

Tesco vo Zvolene hodnotili úspešný 2. ročník 

roadshow Srdce plné zdravia. Na interaktívnych 

aktivitách v rámci roadshow sa v jeseni 2015 

zúčastnilo viac ako 1 300 žiakov z 15 škôl. „Sme 

radi, že Nadácia Tesco bola súčasťou projektu 

Srdce plné zdravia, pretože jedným z hlavných 

pilierov našej spoločenskej zodpovednosti je 

podpora zdravia a s tým súvisiacich aktivít v 

oblasti zdravého stravovania a životného štýlu. 

Oceňujeme zaangažovanosť všetkých, ktorí do 

tejto formy vzdelávania detí vložili svoju energiu 

a projekt tak nadobudol výnimočný rozmer,“ 

povedala Patrícia Sluťaková z Nadácie Tesco. 

 

Podporujeme štrajk učiteľov 
 

 

 „Je nám ľúto, že spoločnosť dlhodobou 

ignoráciou zhoršovania školstva priviedla 

učiteľov až k nátlakovým akciám, ktoré nie sú 

učiteľom vlastné z povahy tohto krásneho 

povolania, ktorou je postupná a trpezlivá 

kultivácia osobnosti človeka. Nie je nám jedno, 

akých učiteľov máme a v akých podmienkach 

pracujú, preto sa pridávame na stranu 

štrajkujúcich učiteľov,“ uviedla na podporu 

štrajkujúcich učiteľov Dana Rušinová, správkyňa 

Nadácie pre deti Slovenska. 

 

Február 
 

5. Benefičný ples Hodiny deťom 
 

 

Výťažok 5. Benefičného plesu Hodiny deťom v 

Trenčianskych Tepliciach opäť spojil myšlienka 

pomoci druhým so skvelou zábavou a výnos z 

plesu prekročil 5 000 eur. „Na počiatku bola idea 

urobiť výnimočný a honosný ples, ktorý bude iný 

najmä tým, že sa nekoná v Bratislave, ako ostatné 

plesy podobného charakteru. Spoločne s 
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Nadáciou pre deti Slovenska pracujeme na 

naplnení našich cieľov – pripraviť hosťom 

nezabudnuteľný zážitok a pomôcť vyzbierať 

finančné prostriedky na podporu jedinečných a 

užitočných projektov pre deti na Slovensku,“ 

zdôraznil hovorí Pavol Sirotný, hostiteľ a majiteľ 

priestorov Kursalonu Trenčianske Teplice a 

agentúry SpicyBrown, ktorá ples každoročne 

pripravuje. 

 

Učíme ľudí rozmýšľať o peniazoch inak 
 

 

Vyhodnotenie 7. ročníka grantového kola Školy 

rodinných financií (ŠRF), výmena skúseností 

lektorov a získanie nových informácií k metodike 

ŠRF bolo cieľom stretnutia 25 lektorov vo 

Zvolene. "Pre mňa bolo veľmi užitočné vypočuť si, 

aké prospešné aktivity zrealizovali lektori vo 

svojich komunitách, aké majú pripomienky, čo im 

chýbalo... Na základe potrieb lektorov sa už v 

marci môžeme lepšie pripraviť na vzdelávanie 

nových lektorov ŠRF," povedala Mária 

Hankociová, lektorka a garantka projektu, 

autorka publikácie Škola rodinných financií 

(Nadácia pre deti Slovenska, 2008). 

 

Marec 
 

Náš donor dostal Cenu Güntera Geyera 
 
„Želáme si, aby sa deti a mladí ľudia cítili v našich 
mestách a obciach bezpečne, aby boli ich reálne 
potreby naplnené a aby boli miestom, kde chcú 
zostať žiť a zakladať si svoje rodiny. Aj preto sme 
sa rozhodli zastrešiť ocenenie Komunita 
priateľská deťom a mladým ľuďom,“ 
Štefan Bieľak, podpredseda Združenia miest 
a obcí Slovenska 
 

 

 

Na fotografii Štefan Bieľak, podpredseda ZMOS (vľavo), 

Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska, 

Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny 

riaditeľ Komunálnej poisťovne, hlavného partnera 

programu a Hans Raumauf, člen predstavenstva Wiener 

Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein. 

KOMUNÁLNA poisťovňa získala bronzovú Cenu 

Güntera Geyera za sociálnu angažovanosť za rok 

2015 za dlhoročnú podporu nášho programu 

Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom 

Cenu za systematický a dlhotrvajúci spoločensky 

zodpovedný prístup udelila jej materská 

spoločnosť - Wiener Städtische Versicherungs-

verein, hlavný akcionár Vienna Insurance Group, 

od roku 2012.  

 
Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny 
riaditeľ spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa; Dkfm. Hans 
Raumauf, člen predstavenstva Wiener Städtische 
WechselseitigerVersicherungsverein, hlavný akcionár 
Vienna I Insurance Group 

 
„Projekt Komunity priateľské deťom a mladým 
ľudom príkladným spôsobom stelesňuje sociálnu 
angažovanosť, sociálne povedomie a orientáciu 
na budúcnosť, a to z pohľadu spoločenského, 
i hospodárskeho.“ 
Hans Raumauf, člen predstavenstva Wiener 
Städtische WechselseitigerVersicherungsverein, 
hlavný akcionár Vienna Insurance Group 
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S nórskou veľvyslankyňou v Plaveckom 
Štvrtku i v bratislavskom "Pentagone" 
 

 

V Plaveckom Štvrtku sme podporili komplexný 

program podpory vzdelávania detí zo sociálne 

slabého prostredia od predškolskej prípravy až 

po kariérne poradenstvo. Inge Magistad, 

veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva sa o prínose 

projektu presvedčila v rozhovoroch so žiakmi 

základnej školy. „V Nórsku veríme, že všetky 

snahy o zlepšenie vzdelávania a učenia sa 

rómskych detí sú viac ako dôležité pre vytváranie 

rovnakých príležitostí všetkých sociálnych skupín 

a pre uľahčenie ich šance zamestnať sa a začleniť 

sa do spoločnosti,” povedala. Projekt dostal 

29 999 € z programu Aktívne občianstvo 

a inklúzia, ktorý bol súčasťou implementácie 

Finančného mechanizmu EHS. Jeho donormi sú 

Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a spravovala ho 

Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre 

deti Slovenska a Sociou – Nadáciou na podporu 

sociálnych zmien. 

 

Global Money Week aj na Slovensku 
 

 

V rámci akreditovaného programu Poznaj svoje 

peniaze sme už tretí rok na Slovensku 

koordinovali celosvetovú iniciatívu Global Money 

Week. Cieľom iniciatívy je zvýšiť povedomie o 

potrebe finančnej gramotnosti detí a mladých 

ľudí na celom svete. Organizátorom podujatia je 

Child & Youth Finance International (CYFI). 

 

Apríl 
 

EEA granty v ústrety lepšej budúcnosti 
 

 

Ukončili sme administráciu programu Aktívne 

občianstvo a inklúzia z grantovej pomoci Nórska, 

Islandu a Lichtenštajnska. Takmer 30 projektov v 

celkovej hodnote viac ako 850 000 eur, ktoré sme 

administrovali v rokoch 2013-2015, prispelo k 

posilneniu ohrozených skupín detí a mladých 

ľudí, aj k ich vyššej účasti na dianí v spoločnosti. 

Organizácie získali stabilitu, priniesli inovácie v 

práci s dôrazom na deti z marginalizovaných 

rómskych komunít, deti so špeciálnymi potreba-

mi, nadviazali partnerstvá na Slovensku i v 

donorských krajinách. „Spoločne sme menili 

prostredie rodín, škôl, samospráv, štátnej správy 

i komunít, scitlivovali verejnosť voči potrebám 

detí a mladých ľudí, rozvíjali v nich pocit 

zodpovednosti za dianie v spoločnosti,“ 

zhodnotila Dana Rušinová, správkyňa Nadácie 

pre deti Slovenska. 

 

New Notion pripravuje do života 
 

V Banskej Bystrici sa uskutočnili prvé workshopy 

programu New Notion (Nová predstava) pod 
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záštitou NN Životnej poisťovne a dôchodkových 

spoločností. 
 

 

Naši lektori neformálne hovorili s mladými ľuďmi 

zo stredných a vysokých škôl o financiách a 

pripravovali ich na situácie, ktoré môžu s 

najväčšou pravdepodobnosťou už čoskoro zažiť - 

od vstupu na trh práce až po narodenie dieťaťa. 

 

Máj 
 

Učíme profesionálov napĺňať práva detí 
 

 

Viac ako 80 profesionálov pracujúcich s deťmi, 

ktoré sa z rôznych príčin dostali do styku s 

justičným systémom, sa zúčastnilo na sérii 4 

tréningov v rámci medzinárodného projektu s 

názvom „Rešpektovanie detských práv: 

Posilňovanie kapacity profesionálov v EÚ pri 

napĺňaní práv zraniteľných detí" Do projektu sa 

zapojilo 10 krajín Európskej únie (Bulharsko, 

Česko, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, 

Írsko, Poľsko, Slovensko), pričom hlavným 

partnerom a správcom projektu je Coram 

Children's Legal Centre z Veľkej Británie. 

 

Zvolen a Kvačany sú „Komunity 
priateľské deťom a mladým ľuďom“ 
 

 

Zvolen a Kvačany sú historicky prvé samosprávy, 

s titulom „Komunita priateľská deťom a mladým 

ľuďom za rok 2015“. Majú za sebou prvé úspechy 

v systematickej práci na tom, aby sa tam deti a 

mladí ľudia cítili dobre a bezpečne, boli vypočutí 

a prijatí, a aby sa tam ako dospelí chceli vrátiť. 

Partnermi programu i ocenenia sú Združenie 

miest a obcí Slovenska a KOMUNÁLNA poisťovňa, 

a. s. Vienna Insurance Group. 

 

Rešpektovať a byť rešpektovaný 
 

 

Nástroje rešpektujúcej komunikácie sú základom 

budovania bezpečného prostredia pre efektívne 

učenie a výchovu detí. Na tréningu programu 

Učíme s radosťou sa zúčastnilo 23 učiteľov z 

rôznych typov škôl, čo podporilo vzájomnú 

výmenu skúseností, motiváciu a nachádzanie 

možností uplatnenia rešpektujúcej komunikácie 

v práci s deťmi i dospelými. Cieľom bolo 

dosiahnuť zmysluplné prepojenie teórie o 

rešpektujúcej komunikácii s cvičeniami. 
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Jún 
 

Študenti o peniazoch na konferencii 
 

 

 

Záverečnou študentskou konferenciou sa ukončil 

ďalší ročník programu Poznaj svoje peniaze. 

Cieľom konferencie bola výmena skúseností, 

diskusia s odborníkmi zo Slovenskej sporiteľne a 

prezentácia zistení jednotlivých kolektívov 

študentov vo veku 16-18 rokov. 

 

S ministrom i poslancami o  inováciách 
vo vzdelávaní na seminári 
 

 

 

V spolupráci s Výborom NR SR pre vzdelávanie, 

vedu, mládež a šport sme pripravili seminár 

Učíme s radosťou – osvedčené inovácie vo 

vzdelávaní na Slovensku, na ktorom sa zúčastnili 

politici na čele s Petrom Plavčanom, ministrom 

školstve, vedy, výskumu a športu SR, zástupcovia 

zastupiteľských úradov, verejnej správy, 

odborných inštitúcií, škôl i mimovládnych 

neziskových organizácií. Spoločne sme hľadali 

možnosti spolupráce pri tvorbe a realizácii 

osvedčených inovácií a obnovy dialógu 

s verejnou správou pri zmene prístupu k deťom 

vo vzdelávaní a zmene prostredia školy. Chceme, 

aby zo škôl vychádzali mladí ľudia, ktorí sa budú 

ďalej rozvíjať a nájdu si uplatnenie vo svojom 

regióne. 

 

Program Škola rodinných financií je 
príkladom dobrej praxe aj v Bruseli 
 

 

Škola rodinných financií (ŠRF) - prvý komunitný 

program finančného vzdelávania na Slovensku 

bol ako jeden z dvoch príkladov dobrej praxe 

úspešne predstavený v Bruseli na medzinárodnej 

konferencii konzorcia medzinárodného výskumu 

SOLIDUS, do ktorého je zapojených - 12 krajín 

Európskej únie. Program bol ukážkou tzv. aktu 

solidárnosti, ktorý predstavuje rôzne iniciatívy, 

projekty či verejné politiky, kde sa prejavila 

solidarita voči ohrozeným skupinám. 

 

Spomíname na nášho dlhoročného 
ambasádora Ladislava Chudíka 
 

 



Dôležití pre Vaše deti ste Vy, 
my Vám pomáhame 

Výročná správa 2016 

 

 9 

Bol s Hodinou deťom od úplných začiatkov a stal 

sa symbolickým otcom všetkých detí na 

Slovensku. Veril, že deti sú naša budúcnosť. A 

hoci už je to rok, čo nás Ladislav Chudík opustil, 

stále ostáva s nami v našich spomienkach. 

 

Júl 
 

Bojovníci za zdravie majú ďalšiu šancu 
 

 

Zdravotná poisťovňa Dôvera poskytne 

prostredníctvom Nadačného fondu Dôvera spolu 

118 bojovníkom za zdravie z celého Slovenska 

podporou v celkovej hodnote 151 092 eur 

v  novom programe Bojovníci za zdravie. 

 

August 
 

Od Tatier k Dunaju za deti Slovenska 
 

 
 

Hugo – maskot Hodiny deťom a priateľ všetkých 

detí na Slovensku sa postavil s tímom 

generálneho partnera Hodiny deťom – 

zdravotnej poisťovne Dôvera - na štart známeho 

slovenského behu Od Tatier k Dunaju. Beh tímu 

Dôvery a Huga sledovali fanúšikovia na 

Facebooku a Instagrame. „Rozbehnúť“ Huga 

mohli ľudia tiež poslaním SMS na číslo 800. 

 

Čierny bocian pod záštitou Petra 
Bondru priniesol Hodine deťom 6 588 € 
 

 

Charitatívny golfový turnaj CHARITY GOLF CUP 

2016 na golfovom ihrisku Black Stork, PGA Golf 

Course vo Veľkej Lomnici už 6. rok podporil aj 

Hodinu deťom.  

Turnaj prišli podporiť známe tváre slovenského 

športu, či šoubiznisu - okrem Petra Bondru, Mira 

Šatana, Mariána Hossu, Richarda Lintnera, 

Radoslava Suchého, Róberta a Ronyho 

Petrovického, Rastislava Pavlíkovského, 

Ľubomíra Višňovského, Martina Cibáka, Martina 

Štrbáka, Jána Filca aj biatlonista Pavol Hurajt, 

lyžiar Martin Bendík a osobnosti kultúrneho 

života Milan Lasica, Milan Kňažko, Ady Hajdu, 

Martin Mňahončák a Filip Tuma. 

 

September 
 

 

Deti potrebujú učiteľov, ktorí pomôžu 
odhaliť ich talent, my ich to učíme 
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"Aj deti z marginalizovaných skupín majú talent, 

ale jeho identifikácia i rozvoj vyžaduje iné 

prístupy, ktoré zohľadňujú podmienky, prípadne 

kultúru, v ktorých žijú," je kľúčová veta zo záverov 

sekcie Sociálne začlenenie a podpora talentu na 

medzinárodnej Konferencii o podpore a rozvoji 

talentu v Bratislave. , ktorá sa stala kľúčovým 

podujatím v oblasti vzdelávania v rámci 

predsedníctva Slovenska v Rade Európskej 

únie. Na konferencii naše skúsenosti v oblasti 

vzdelávania prezentovala Dana Rušinová, 

výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska. 

 

Aktualizovali sme Súbor nástrojov na 
podporu pedagogických inovácií 
 

 

 „Učitelia dnes viac ako predtým potrebujú 
pedagogické inovácie, avšak overené na bežných 
slovenských školách a zároveň systematickú 
podporu pri ich zavádzaní a používaní vo 
vzdelávaní,“ zdôraznila Dana Rušinová, 
správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti 
Slovenska k pripravovanému Národnému 
programu rozvoja výchovy a vzdelávania a dala 

do pozornosti aktualizované znenie Súboru 
nástrojov na podporu pedagogických inovácií. Na 
jeho vzniku sme sa v roku 2007 podieľali 
v spolupráci so zahraničným partnerom, 
verejnou správou i odbornými inštitúciami a 
aktualizácia bola pokračovaním pracovného 
dialógu, ktorý sme naštartovali v júni na pôde NR 
SR. Materiál sme odoslali Petrovi Plavčanovi, 
ministrovi školstva, vedy, vedy, výskumu a športu 
SR. 
 

November 
 

Už 8 rokov s Cloettou podporujeme 
projekty pre deti v levickom okrese 
 

Grantovú podporu 8 050 € získali projekty na 

podporu zdravia a zdravého životného štýlu, 

vzdelávania a zmysluplného trávenia voľného 

času u detí a mladých ľudí žijúcich v okrese 

Levice. Cloetta je príklad firmy, ktorá dlhodobo 

sleduje a pomáha riešiť problémy detí a mladých 

ľudí v regióne, v ktorom pôsobí. 

 

Konferencia Školy s rešpektom aj 
o reforme a účasťou detí a mladých ľudí 
 

 

Deti a mladí ľudia boli rešpektovanými 

účastníkmi konferencie Školy s rešpektom, ktorú 

sme pripravili s Koalíciou pre deti Slovensko, 

medzinárodnou organizáciou Eurochild a 

Nadáciou Orange pod záštitou Veľvyslanectva 

Fínskej republiky. Jej cieľom bolo predstavenie 

Národného programu rozvoja výchovy a 

vzdelávania Učiace sa Slovensko v kontexte 

medzinárodných trendov a skúseností s dôrazom 

na aktuálnu reformu kurikula vo Fínsku. Jana 

Hainsworth, generálna riaditeľka, Eurochild, 
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prezidentka sociálnej platformy Eurochild, Brusel 

Belgicko upozornila na odporúčania Európskej 

komisie vo vzťahu k právam detí v oblasti 

vzdelávania na Slovensku, v rámci nich aj na 

dôležitosť zapojenia rómskych detí do 

vzdelávania už od útleho detstva. 

December 
 

Princípy Školy s rešpektom aj rodičom 
 

 

 „Posilňujeme dôležitých dospelých v zmene 

prístupu k deťom a mladým ľuďom a k zmene 

prostredia školy tak, aby z nej vychádzali 

jedinečné osobnosti, ktoré sú schopné rozvíjať 

svoj potenciál,“ je motto putovnej edukačnej 

výstavy Školy s rešpektom. Výstava slovom 

i fotografiami približuje pohľad na „inú“ školu – 

takú, kde sa deti cítia bezpečne a rady. 

 

Záver roka patril 17. ročníku už 
tradičnej TV šou Hodina deťom  
 

 

Ak ste snívali o tom, že sa porozprávate s 

niektorou zo známych osobností, počas Tv šou 

ste si mohli sen splniť – diváci v štúdiu RTVS 

a tisícky pri televíznych obrazovkách sledovali 

zaujímavé a netradičné výkony našich umelcov, 

či moderátorov. Zároveň telefonátom do štúdia 

alebo SMS mnohí splnili svoj sen a zároveň 

finančne podporili Hodinu deťom. 
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Grantové programy 
 

 

Nadácia pre deti Slovenska sa už od svojho 

vzniku profilovala ako organizácia, ktorá 

poskytuje granty na projekty pre deti, mladých 

ľudí a dôležitých dospelých v rôznych oblastiach 

života a v rôznych životných situáciách. 

Základom podpory a hlavne stability podpory 

projektov pre deti je najstarší program nadácie 

- Grantový program Hodina deťom, ktorý 

získava financie v celoročnej verejnej zbierke, 

ktorá patrí k najznámejším 

a najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku. 

Súčasťou piliera sú aj grantové programy 

financované z nadačných fondov a zamerané na 

podporu zdravia, zabezpečenie bezpečného 

prostredia pre deti a mladých ľudí. Dlhoročnou 

formou stabilizácie je aj lokálna podpora – či už 

v regionálnom alebo tematickom zameraní. 

Vďaka Vám sme v roku 2016 prerozdelili viac 

ako pol milióna €. Ďakujeme! 
 

 

 

 

 

GP Bezpečne doma - NF 
Kooperativa 

31 863 

GP Detský fond Cloetta 7 539 

GP Dovera BZZ JAR 150 919 

GP Dovera BZZ JESEN 153 268 

GP Dovera JAR 13 974 

GP Dôvera JESEN 13 997 

GP Hodina deťom 143 761 

GP PORTICUS Deti utečeneckej 
krízy 

31 908 

GP Športujem rád a bezpečne - 
NF Kooperativa 

34 546 

KPD - NF KP 6 000 

NF Dôvera - strategiske 
partnerstva 

47 000 

NF Kooperativa - strategicke 
partnerstva 

12 000 

NIKA 3 578 

RRS - Raz ročne spoločne 2 700 

ŠRF - Škola rodinných financií 21 524 

SPOLU 674 577 

Grantový program Bezpečne 
v komunite, bezpečne doma 
 

5%1%

22%

23%
2%2%

21%

5%

5%
1%

7%
2%1%0%3%

Celková hodnota

GP Bezpečne doma - NF Kooperativa

GP Detský fond Cloetta

GP Dovera BZZ JAR

GP Dovera BZZ JESEN

GP Dovera JAR

GP Dôvera JESEN

GP Hodina deťom

GP PORTICUS Deti utečeneckej krízy



Dôležití pre Vaše deti ste Vy, 
my Vám pomáhame 

Výročná správa 2016 

 

 13 

Podpora bezpečného pohybu, prevencia úrazov 

detí a vytváranie bezpečného prostredia v 

rodinách, školách a komunitách prostredníctvom 

vzdelávania a projektov v regiónoch. Program 

podporuje vytváranie zmysluplného a 

bezpečného prostredia pre deti, rozvíjanie 

sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného 

rešpektu detí a dospelých a participatívne 

zapájanie detí aj do procesu plánovania a tvorby 

zmysluplného a bezpečného prostredia.  

„Sme veľmi radi, že Kooperativa môže svojou 

aktívnou podporou prispieť k vytváraniu 

bezpečného prostredia pre rozvoj a podporu detí 

a mladých z rôznych sociálnych skupín. Záujem 

o grantový program Deti v bezpečí potvrdzuje 

správnosť nášho rozhodnutia podporovať 

nápady, ktoré vychádzajú priamo z potrieb 

komunít, škôl či občianskych združení a vznikajú 

v spolupráci so samotnými deťmi a ich 

rodinami,“ Vladimír Bakeš, predseda 

predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne 

KOOPERATIVA. 

Nadačný fond Deti v bezpečí dáva šancu 

všetkým dospelým, aby spojili svoje úsilie a 

vytvorili bezpečné prostredie pre deti a mladých 

ľudí počas celého dňa - v škole, v mimoškolskom 

prostredí, či v meste, kde žijú - medzi rovesníkmi 

a dospelými, ktorým môžu dôverovať a v pokoji 

a s ich podporou spoznávať samých seba a 

rozvíjať sa. A to je veľmi dôležité, “ Dana 

Rušinová, správkyňa a výkonná riaditeľka 

Nadácie pre deti Slovenska. 

Nadačný fond Deti v bezpečí poisťovne 

KOOPERATIVA pri Nadácii pre deti Slovenska 

koncom roka 2016 podporil 48 projektov z celého 

Slovenska vo výške 67 000 €. Ich realizáciou v 

roku 2017 sa podporil zvyšovanie bezpečnosti v 

12 školách, detskom domove a voľnočasových 

aktivitách 29 mimovládnych neziskových 

organizácií a centier voľného času, ale aj 6 

projektov mestských a miestnych samospráv. 

DONOR: Nadačný fond spoločnosti Komunálna 
poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group pri 
Nadácii pre deti Slovenska 

 

Podporené projekty: 

Program / Prijímateľ grantu Schválená suma (€) 

 
1. Obec Makov (okres Čadca)  1 000 € 
Tu sme v bezpečí! 
2. Mesto Jelšava (okres Revúca)  1 300 € 
Zachovaj sa zodpovedne 
3. Mesto Žilina - Komunitné centrum na 
predmestí 1 100 € 
Spolu v bezpečí 
4. Mesto Košice 1 300 € 
Bachtalo dživipen - Šťastný život 
5. Stredná odborná škola, Tisovec 1 300 € 
Nalaďme sa na správnu vlnu 
6. Evanjelická spojená škola, Martin 800 € 
It don´t matter if you are black or white 
7. Odborné učilište internátne, Želovce (okres 
Veľký Krtíš)  800 € 
"Nech sa páči: Multi-kulti" 
8. Základná škola Plavecký Štvrtok, Plavecký 
Štvrtok (okres Malacky) 1 400 € 
Bezpečná škola pre všetkých 
9. Materská škola Tlmače (okres Levice) 900 € 
Lúčik na ceste za zdravím 
10. Náruč - Pomoc deťom v kríze, Žilina 1 100 € 
SPOLOČNÉ terapeutické DNI = SPOLOČNÁ 
bezpečná BUDÚCNOSŤ 
11. ZADOBE, o.z., Banská Bystrica 1 500 € 
Kam s dieťaťom, keď študujem? 
12. Dobrovoľný hasičský zbor Margecany 
(okres Gelnica) 1 500 € 
Mladý hasič – KRTKO 
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13. ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Rajecké Teplice 1 500 € 
Voľný čas bezpečne 
14. Kalma o.z., Zvolen 550 € 
V bezpečí o bezpečí - pridáte sa k nám? 
15. Rodinný detský domov, Biely Kostol (okres 
Trnava) 1 400 € 
Som v bezpečí? Áno 
16. Miestne združenie YMCA Revúca, 
Revúca 770 € 
Kráčame spolu 
17. BUDÚCNOSŤ n. o., Nitra 980 € 
Pre rodiny s BUDÚCNOSŤOU 
18. Občianske združenie Barlička, Prešov - 
združenie rodičov detí s ťažkým zdravotným 
zvýhodnením 1 100 € 
Voľný čas bezpečne 
19. Archa, n. o., Bánovce nad Bebravou 800 € 
Bezpečnosť a prevencia v DSS 
20. Komunitné vzdelávanie "Kalimba", Rosina 
(okres Žilina) 950 € 
Čáry-máry v Tramtárii 
21. Združenie STORM, Nitra 700 € 
Bezpečná alternatíva 
22. Baobab o. z., Bratislava 1 400 € 
Rozvojom pohybu k vlastnej bezpečnosti 
23. Nádej deťom, o.z., Banská Bystrica 1 100 € 
24. ZRPŠ Pri kríži, Bratislava 1 000 € 
Spoločne bezpečne 
25. Saplinq, o.z., Zlaté Moravce 750 € 
Queer-Ty 
26. Expression o. z., Spišská Belá 1 300 € 
Bezpečne inside out 
27. AnimaMundi, o.z. Moravany n./Váhom 
(okres Piešťany) 1 300 € 
Nájsť bezpečný smer 
28. Súkromné centrum voľného času Laura, 
Humenné 900 € 
Dobrovoľníctvo je cesta 
29. Centrum voľného času Turzovka, (okres 
Čadca) 1 500 € 
Hniezdo pre každého 
 

Grantový program Detského fondu 
Cloetta 
 

Grantový program pomáha riešiť problémy detí a 

mladých ľudí v regióne, v ktorom pôsobí. Nadácia 

pre deti Slovenska prostredníctvom grantového 

programu rozdeľuje prostriedky Detského fondu 

Cloetta  organizáciám, ktoré sa aktívne venujú 

práci s deťmi a mladými ľuďmi v levickom okrese. 

Správna rada Nadácie pre deti Slovenska 
schválila grantovú podporu 6 projektom na 
podporu zdravia a zdravého životného štýlu, 
vzdelávania a zmysluplného trávenia voľného 
času u detí a mladých ľudí žijúcich v okrese 
Levice. 
 
DONOR: Detský fond Cloetta pri Nadácii pre deti 
Slovenska 

Podporené projekty: 

Prijímateľ grantu Schválená suma (€) 

 
1. Základná škola, Levice 1 500 
Zdravo a hravo 
2. Materské centrum LIPKA, Tlmače 1 000 
Hrajme sa bezpečne za každého počasia 
3. Základná škola s materskou školou, Jur nad 
Hronom 284, 935 57 Jur nad Hronom 1 700 
AIR - TO – AIR 
4. Stredná odborná škola Levice 1 000 
Poznaj svoje korene 
5. Miesto v dome, Levice 1 850 
Zvonka do vnútra 
6. Školský basketbalový klub JUNIOR Levice, 
Levice 1 000 
ZOBER LOPTU, NESTOJ A HRAJ! 
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Grantový program Bojovníci za 
zdravie 
 
Grantový program Bojovníci za zdravie sa v roku 
2016 vyprofiloval z pôvodného Grantového 
programu Dôvera, ktorý od svojho vzniku v roku 
2012 podporoval individuálnych žiadateľov aj 
organizáciám. Jeho cieľom je pomôcť poistencom 
Dôvery k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality 
života formou poskytnutia finančných príspevkov 
na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či 
pomôcky, ktoré sú nútení si hradiť sami, pretože 
sa na ne nevzťahuje/alebo len čiastočne vzťahuje 
úhrada zo zdravotného poistenia. Cieľom 
programu je zlepšiť ich zdravie a zvýšiť kvalitu 
života poistencov Dôvery, ktorí majú vážne 
zdravotné problémy. Nadácia spolu s odborníkmi 
v oblasti zdravia v jarnom kole podporila 118 
žiadostí a v jesennom kole 125 žiadostí.  
 
DONOR: Nadačný fond Dôvera 

Podporené projekty: 

Prijímateľ grantu Schválená suma (€) 

 
Jarné kolo: 
 
1. Tomáš K., 40 rokov, Nitra 500 

stomatologický zákrok 

2. Lucia S., 28 rokov, Trnava 80 

nákup liekov 

3. Oľga H., 4 roky, Košice 1 500 

ABA terapia pre autistu 

4. Viera I., 33 rokov, Bratislava 150 

zdravotná pomôcka 
5. Tomáš S., 7 rokov, Žilina 650 

špeciálne dioptrické okuliare 
6. Marián L., 39 rokov, Bratislava 316 

rehabilitácia v zahraničí 
7. Lukáš J., 2 roky, Trnava 1 988 

rehabilitácia v Adeli Piešťany 

8. Benjamín L., 5 rokov, Košice 1 140 

rehabilitácia v Liberta Košice 

9. Katarína K., 64 rokov, Košice 480 

pobyt v hyperbarickej komore 

10. Daniela T., 36 rokov, Trenčín 2500 

umelé oplodnenie 

11. Nela M., 2 roky, Banská Bystrica  800 

návšteva kurzov Feldenkreisovej metódy 

12. Tobias B., 4 roky, Banská Bystrica 1 000 

rehabilitácia v Adeli Piešťany 

13. Emília G., 57 rokov, Trenčín 1 000 

stomatologický zákrok 

14. Angela Z., 43 rokov, Košice 2 000 

prevádzka kyslíkového prístroja 

15. Barbora V., 24 rokov, Žilina 470 

zdravotné pomôcky pre diabetika 

16. Emma T., 8 rokov, Prešov 1 200 

rehabilitácia TheraSuit 

17. Stella R., 15 rokov, Nitra 240 

zdravotné pomôcky pre diabetika 

18. Marek P., 6 rokov, Trenčín 920 

zdravotné pomôcky pre diabetika 

19. Mária H., 53 rokov, Prešov 350 

zdravotná pomôcka 

20. Aneta B., 9 rokov, Trnava 250 

nákup liekov 

21. Michaela P., 18 rokov, Košice 3 000 

rehabilitácia v Adeli Piešťany 

22. Peter C., 37 rokov, Banská Bystrica 42 

nákup liekov 

23. Sebastián Peter P., 1 rok, Banská 
Bystrica 500 

načúvacie prístroje 

24. Mária N., 37 rokov, Trnava 1 000 

dermatologické ošetrenie 

25. Peter S., 22 rokov, Bratislava 1 000 

rehabilitácia v zahraničí 
26. Zdenka K., 52 rokov, Nitra 300 

polohovateľná stolička 

27. Martina CH., 18 rokov, Trenčín 3 000 

zdravotná pomôcka - univerzálne nosidlo 

28. Richard O., 11 rokov, Žilina 3 500 

rehabilitácia v Adeli Piešťany 

29. Dominik Š., 8 rokov, Košice 990 

rehabilitácia v Liberta Košice 

30. Ema Elena S., 2 roky, Trenčín  3 078 

rehabilitácia v Adeli Piešťany 

31. Katarína U., 42 rokov, Bratislava 100 

stomatologický zákrok 

32. Samuel G., 19 rokov, Prešov 2 500 

rehabilitácia v Adeli Piešťany 

33. Marta H., 56 rokov, Trenčín 500 

polohovateľná posteľ  
34. Mariana P., 54 rokov, Bratislava 278 

dermatologické ošetrenie 

35. Sebastián S., 4 roky, Nitra 2 100 

liečba tupozrakosti 
36. Lukáš B., 5 rokov, Trenčín 205 

inhalátor 

37. Ondrej N., 7 rokov, Nitra 1 580 

zdravotná pomôcka 

38. Matej B., 14 rokov, Trenčín 1 000 

masáže pre hendikepovaného 
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39. Eva G., 72 rokov, Nitra 621 

akupunktúra 

40. Zuzana C., 37 rokov, Bratislava 2 120 

operácia zraku 

41. Jiří U., 71 rokov, Žilina 80 

úhrada špeciálneho vyšetrenia 

42. Tamara H., 1 rok, Bratislava 1 000 

rehabilitácia v Neurino Šamorín 
43. Albert S., 66 rokov, Nitra 32 

mikrofón so zosilňovačom hlasu 

44. Rastislav B., 48 rokov, Bratislava 80 

doplatok za očkovanie 

45. Michaela P., 37 rokov, Bratislava 2 300 

načúvacie prístroje 

46. Martin M., 5 rokov, Banská Bystrica 2 500 

operácia Ulzibat 

47. Maria R., 83 rokov, Prešov 400 

zubná náhrada 

48. Rudolf C., 51 rokov, Nitra 3 078 

rehabilitácia v Adeli Piešťany 

49. Jakub Z., 5 rokov, Trnava 1 000 

rehabilitácia v zahraničí 
50. Zoja P., 4 roky, Bratislava 1 000 

rehabilitácia 

51. Dávid R., 12 rokov, Banská Bystrica 3 000 

rehabilitácia v Adeli Piešťany 

52. Eva B., 60 rokov, Bratislava 500 

špeciálne ošetrenie 

53. Peter M., 22 rokov, Trenčín 1 500 

rehabilitácia v Adeli Piešťany 

54. Samuel M., 10 rokov, Prešov 900 

rehabilitácia v Svetielku Prešov 

55. Karina V., 4 roky, Prešov 2 500 

operácia Ulzibát 

56. Marco V., 3 roky, Trnava 2 700 

rehabilitačná stolička 

57. Inez L., 40 rokov, Bratislava 770 

kúpeľná liečba  
58. Mária Č., 62 rokov, Žilina 890 

polohovacia posteľ 
59. Lubomira B., 55 rokov, Prešov 6 500 

ortopedická pomôcka 

60. Natalia P., 6 rokov, Košice 1 000 

rehabilitácia 

61. Marián P., 64 rokov, Banská Bystrica 3 000 

elektrický vozík 

62. Jozef K., 60 rokov, Bratislava 1 600 

rehabilitácia v NRC Kováčová 
63. Andrej M., 52 rokov, Bratislava 500 

nákup vitamínových doplnkov pre onko pacienta 

64. Andrej B., 54 rokov, Bratislava 360 

pobyt v kryokomore 

65. Peter Č., 41 rokov, Prešov 800 

zdravotnícke pomôcky 

66. Matúš M., 6 rokov, Nitra 900 

zákrok v zahraničí 
67. Nela M., 6 rokov, Trenčín 915 

nákup inhalátora 

68. Michal T., 29 rokov, Žilina 1 091 

zdravotná pomôcka 

69. Alžbeta S., 65 rokov, Banská Bystrica 60 

ortopedické pomôcky a lieky 

70. Zétény V., 5 rokov, Nitra 599 

komunikačný systém 

71. Jakub V., 5 rokov, Banská Bystrica 2 578 

rehabilitácia v Adeli Piešťany 

72. Alena K., 54 rokov, Nitra 1 700 

ortopedická operácia 

73. Greta B., 1 rok, Prešov 1 000 

rehabilitácia 

74. Dominika G., 3 roky, Prešov 2 000 

rehabilitácia v Adeli Piešťany 

75. Katarína Ü., 61 rokov, Nitra 200 

očné šošovky 

76. Stanislav Š., 66 rokov, Prešov 3 000 

kyslíkový prístroj 
77. Adrián J., 15 rokov, Žilina 2 500 

rehabilitácia v Adeli Piešťany 

78. Anna K., 63 rokov, Žilina 320 

nákup lieku 

79. Alex M., 10 rokov, Nitra 470 

zdravotná pomôcka pre diabetika 

80. Lukáš B., 9 rokov, Banská Bystrica 450 

rehabilitácia v Neurino Šamorín 

81. Emília L., 61 rokov, Prešov 600 

operácia očí a špeciálne okuliare 

82. Petra Z., 13 rokov, Trnava 465 

zdravotná pomôcka pre diabetika 

83. Daniel H., 11 rokov, Trenčín 367 

zdravotná pomôcka 

84. Ján L., 53 rokov, Trenčín 5 432 

invalidný vozík s elektrickým pohonom 

85. Fabian S., 6 rokov, Trnava 3 500 

rehabilitácia 

86. Sheryle D., 13 rokov, Prešov 1 200 

rehabilitácie TheraSuit 

87. Samuel S., 5 rokov, Trnava 3 000 

rehabilitácie v Adeli Piešťany 

88. Ľubomira J., 56 rokov, Trnava 500 

špeciálne ošetrenie panvového dna 

89. Erika K., 14 rokov, Trnava 3 000 

rehabilitácia v Adeli Piešťany 

90. Samuel B., 5 rokov, Trnava 1680 

nákup liekov a terapia 
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91. Daniel K., 51 rokov, Prešov 800 

invalidný vozík 

92. Imrich L., 52 rokov, Košice 1 000 

invalidný vozík 

93. Lenka F., 9 rokov, Košice 669 

zdravotná pomôcka pre diabetika 

94. Monika T., 47 rokov, Banská Bystrica 3 000 

stomatologický zákrok 

95. Zuzana H., 37 rokov, Košice 1 000 

rehabilitácia v Adeli Piešťany 

96. Jana P., 46 rokov, Košice 450 

liečebný pobyt 

97. Dominika M., 23 rokov, Žilina 3 078 

rehabilitácia v Adeli Piešťany 

98. Lenka Z., 16 rokov, Nitra 1 800 

stomatologická operácia 

99. Martina P., 34 rokov, Žilina 150 

operácia varixov 

100. Jana G., 51 rokov, Trnava 780 

pobyt v hyperbarickej komore 

101. Šimon H., 3 roky, Košice 2 950 

rehabilitácia v Renona Šúrovce 

102. Július Č., 45 rokov, Banská Bystrica 1 000 

aplikácia kmeňových buniek 

103. Dominika M., 19 rokov, Trenčín 2 000 

rehabilitácia v Adeli Piešťany 

104. Zuzana H., 50 rokov, Banská Bystrica 500 

rehabilitačno-relaxačný pobyt  
105. Mária K., 62 rokov, Košice 200 

nákup liekov 

106. Andrea B., 32 rokov, Košice 300 

rehabilitácia 

107. Daniel L., 37 rokov, Bratislava 500 

operácia zraku 

108. Matúš G., 13 rokov, Banská Bystrica 600 

rehabilitácia v R1 Banská Bystrica 

109. Roman G., 36 rokov, Košice 700 

pobyt v hyperbarickej komore 

110. Alica F., 59 rokov, Banská Bystrica 1 600 

zdravotnícka pomôcka 

111. Marek O., 13 rokov, Košice 1 200 

rehabilitácia v Adeli Piešťany 

112. Alex H., 7 rokov, Prešov 900 

rehabilitácia Thera Suit 

113. Richard R., 2 roky, Prešov 800 

rehabilitácia 

114. Kornélia D., 29 rokov, Nitra 540 

zdravotné pomôcky pre diabetika 
115. Ema H., 1 rok, Košice 2 010 

pobyt v hyperbarickej komore 

116. Štefan S., 41 rokov, Košice 400 

akumulátor na načúvací prístroj 

117. Miroslava Ž., 49 rokov, Trenčín 800 

ortopedická operácia 

118. Emma B., 2 roky, Bratislava 900 

rehabilitačný pobyt 
 
Jesenné kolo: 
 
1. Tomáš Z., 12 rokov, Bratislava  2 000 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
2. Nicolas M., 2 roky, Košice  700 
rehabilitácie THERASUIT v Centre Liberta Košice 
3. Miroslava K., 35 rokov, Bratislava  3 000 
implantácia umelých vlasov 
4. Janko B., 3 roky, Trenčín  300 
doplatok na ubytovanie sprievodu na liečení 
5. Alojz M., 60 rokov, Bratislava  620 
zakúpenie multifokálnych okuliarov 
6. Emília J., 50 rokov, Banská Bystrica  496 
celotelová kryoterapia v kryokomore 
7. Vladimíra M., 41 rokov, Nitra  500 
vitamíny na podporu imunity počas liečby 
8. Martin M., 19 rokov, Trenčín  2 000 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
9. Sára D., 12 rokov, Nitra  800 
načúvacie aparáty 
10. Katarína K., 44 rokov, Nitra  400 
terapia v hyperbarickej komore 
11. Marián Š., 34 rokov, Nitra  500 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
12. Ján P., 50 rokov, Prešov  1 500 
operácia očí 
13. Marek H., 2 roky, Banská Bystrica  780 
nákup senzorov na meranie glykémie 
14. Mária P., 35 rokov, Banská Bystrica  300 
nákup lieku 
15. Jakubko H., 4 roky, Nitra  1 184 
systém pre kontinuálne monitorovanie glukózy 
16. Maxík J., 3 roky, Bratislava  3 000 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
17. Eva P., 36 rokov, Trenčianske Teplice  340 
nákup lieku 
18. Erika P., 31 rokov, Košice  650 
laserová liečba 
19. Mirko V., 2 roky, Banská Bystrica  3 000 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
20. Števko M., 13 rokov, Žilina  400 
špeciálne dioptrické okuliare 
21. Andrejko J., 4 roky, Bratislava  1 000 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
22. Jaroslav K., 45 rokov, Banská Bystrica  230 
operácia kŕčových žíl 
23. Šimonko T., 5 rokov, Košice  990 
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rehabilitácie v Centre Liberta Košice 
24. Lenka L., 25 rokov, Košice  400 
laserové odstránenie jaziev 
25. Diana G., 14 rokov, Prešov  2 500 
rehabilitácie v Centre Liberta Košice 
26. Erika B., 38 rokov, Bratislava  110 
doplatok na celkovú anestézu 
27. Lenka F., 10 rokov, Košice  362 
vysielač pre Dexcom G4 
28. Silvia K., 40 rokov, Bratislava  3 000 
IVF 
29. Matúško S., 1 rok, Nitra  2 900 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
30. Barbora D., 34 rokov, Trenčín,  3 000 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
31. Lukáško V., 4 roky, Košice  2 500 
rehabilitačný pobyt v Centre Renona 
32. Tomáš B., 33 rokov, Banská Bystrica  1 000 
terapia lokálna hypertermia 
33. Riško O., 12 rokov, Žilina  3 500 
Motomed Viva2 a PC program 
34. Marián V., 44 rokov, Nitra  4 000 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
35. Vladimír V., 45 rokov, Košice  1 200 
stomatologická sanáciu zubov po liečbe 
36. Oľga Ľ., 63 rokov, Trenčín  800 
rekonštrukcia chrupu 
37. Vaneska Ch., 10 rokov, Žilina  500 
kúpeľná liečba pre dieťa so sprievodom 
38. Filip V., 35 rokov, Prešov  4 000 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
39. Veronika V., 8 rokov, Bratislava  920 
kontinuálny monitor glykémie DEXCOM G4 
40. Leuška J., 5 rokov, Trnava  900 
rehabilitačný pobyt v centre Posibilitas v 
Piešťanoch 
41. Jana V., 46 rokov, Žilina  100 
zakúpenie zdravotníckej pomôcky 
42. Karolínka F., 6 rokov, Bratislava  780 
jednorazové senzory na meranie glykémie 
43. Saška M., 7 rokov, Bratislava  336 
nákup lieku 
44. Milan F., 61 rokov, Banská Bystrica  1 000 
posteľ s ortopedickým matracom a tlakomer 
45. Miška L., 1 rok, Bratislava  1 988 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
46. Klaudia P., 1 rok, Žilina  100 
nákup lieku 
47. Zuzanka D., 12 rokov, Nitra  500 
trojkolesový bicykel 
48. Edko K., 2 roky, Nitra  1 300 
rehabilitačný pobyt v Marína Kováčová 

49. Alžbeta V., 77 rokov, Nitra  350 
biolampa 
50. Ninka K., 9 rokov, Prešov  3 000 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
51. Martina H., 40 rokov, Prešov  155 
kolagénové injekcie 
52. Peter Z., 33 rokov, Nitra  1 000 
mechanický invalidný vozík 
53. Adrian M., 51 rokov, Bratislava  830 
rehabilitačná liečbu rázovými vlnami 
54. Adam P., 21 rokov, Trnava  780 
opierka na vozík 
55. Matúško H., 5 rokov, Banská Bystrica  1 000 
rehabilitácia 
56. Juraj M., 38 rokov, Žilina  3 000 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
57. Jázminka D., 11 rokov, Nitra  2 650 
zakúpenie Motomedu 
58. Gabriela Z., 15 rokov, Prešov  2 378 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
59. Jana H., 48 rokov, Prešov  300 
multifokálne dioptrické okuliare 
60. Katka K., 8 rokov, Prešov  1 000 
rehabilitačná liečba v zariadení Neurino Šamorín 
61. Jakubko E., 2 roky, Trenčín  900 
rehabilitačný pobyt 
62. Erik R., 16 rokov, Trnava  3 000 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
63. Karinka S., 5 rokov, Banská Bystrica  840 
rehabilitačná liečba v zariadení Neurino Šamorín 
64. Vendelín K., 78 rokov, Bratislava  600 
materiál na preväzy 
65. Eva P., 53 rokov, Nitra  640 
rehabilitácia v centre Smíšek v Prahe 
66. Stanislav K., 68 rokov, Trnava  3 000 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
67. Matúš V., 24 rokov, Banská Bystrica  470 
glukózový senzor 
68. Marta B., 51 rokov, Prešov  100 
nákup liekov 
69. Oskarko M., 3 roky, Bratislava  1 000 
pobyt v rehabilitačnom zariadení v Šoproni 
70. Majko P., 8 rokov, Trenčín  1 500 
senzory na sledovanie glykémie 
71. Jozef M., 53 rokov, Trenčín  450 
nákup liekov 
72. Eva D., 65 rokov, Nitra  1 280 
ošetrovanie biolampou Biopron 
73. Terezka P., 3 roky, Žilina  1 320 
rehabilitačný pobyt TheraSuit vo Svetielku 
Trenčín 
74. Naďka V., 9 rokov, Trnava  480 
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nákup liekov 
75. Natália V., 26 rokov, Nitra  120 
odborné vyšetrenie 
76. Filipko F., 2 roky, Banská Bystrica  996 
rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach 
77. Laurinka B., 3 roky, Košice  990 
rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach 
78. Riško R., 2 roky, Prešov  1 200 
rehabilitácie 
79. Emka Č., 4 roky, Košice  500 
rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach 
80. Dominik S., 3 roky, Košice  530 
rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach 
81. Marek P., 3 roky, Košice  3 078 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
82. Mário B., 9 roky, Košice  990 
rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach 
83. Vivien S., 2 roky, Banská Bystrica  3 000 
rehabilitačný pobyt v Centre Renona 
84. Tibor R., 84 rokov, Banská Bystrica  167 
zdvíhací záves, zateplený vak k invalid. vozíku 
85. Alexandra Š., 35 rokov, Bratislava  350 
nákup liekov 
86. Juraj P., 28 rokov, Trenčín  300 
zaplatenie série cvičení s SM systém 
87. Veronika T., 29 rokov, Nitra  1 100 
Motomed 
88. Peťka M., 1 rok, Nitra  1 500 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
89. Sonička Š., 3 roky, Nitra  2 000 
načúvacie aparáty 
90. Ondrej H., 13 rokov, Košice  780 
rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach 
91. Ladislav H., 74 rokov, Košice  1 000 
náklady spojené s využívaním kyslík. prístroja 
92. Dennis Á., 12 rokov, Košice  1 800 
rehabilitačná pomôcka Motomed 
93. Ján K., 76 rokov, Nitra  50 
tlakomer 
94. Marta Š., 59 rokov, Banská Bystrica  700 
pobyt v Alzheimer centre v Piešťanoch 
95. Daša L., 34 rokov, Nitra  2 000 
terapia - kryokomora 
96. Ľuboško Š., 5 rokov, Banská Bystrica  1 200 
rehabilitačné cvičenie THERASUIT 
97. Kristína V., 19 rokov Banská Bystrica  1 700 
MOTOMED VIVA 2 
98. Peťko V., 3 roky, Banská Bystrica  2 000 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
99. Vivienka S., 5 rokov, Banská Bystrica  922 
zakúpenie kontinuálneho monitoru glykémií 
100. Veronika J., 56 rokov, Žilina  200 

terapia rázovými vlnami 
101. Erika M., 64 rokov, Prešov  400 
nákup špeciálnych okuliarov 
102. Agátka J., 1/2 roka, Žilina  500 
nákup zdravotníckej pomôcky - oximetra 
103. Mirko Č., Nitra  190 
doplatok na sprievodcu na liečení 
104. Barbora M., 16 rokov, Trnava  1 500 
kúpeľnú liečbu v NRC Kováčová 
105. Ema P., 14 rokov, Košice  599 
nákup senzorov na kontinuálne meranie 
glykémie 
106. Žofka M., 11 rokov, Prešov  1 500 
rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach 
107. Zuzana Š., 26 rokov, Banská Bystrica  2 400 
rehabilitácia Therasuit 
108. Ladislav Š., 53 rokov,Banská Bystrica  1 500 
operácia očí 
109. Martinko Ž., Košice  300 
kúpeľná liečba v Kováčovej 
110. Mirko Ď., 2 roky, Košice  990 
rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach 
111. Terezka G., 8 rokov, Žilina  600 
batérie do kochleárneho implantátu 
112. Klaudia Ž., 17 rokov, Trenčín  200 
terapia v kryokomore 
113. Filip R., 20 rokov, Banská Bystrica  2 008 
rehabilitačný pobyt v centre Svetielko v Prešove 
114. Martin K., 33 rokov, Žilina  500 
rehabilitačné plávanie a cvičenie 
115. Lukáš K., 32 rokov, Banská Bystrica  3 700 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
116. Jana K., 43 rokov, Žilina  3 500 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
117. Igor K., 54 rokov, Košice  223 
rehabilitačné pomôcky 
118. Tomáš B., 26 rokov, Prešov  2 000 
operácia očí 
119. Nelka J., 4 roky, Banská Bystrica  402 
nákup liekov 
120. Sofinka M., 9 rokov, Košice  660 
rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciac 
121. Natálka M., 9 rokov, Košice  660 
rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach 
122. Patrik J., 13 rokov, Trenčín  500 
zakúpenie kontinuálneho monitoru glykémií 
123. Stanislav M., 45 rokov, Trenčín  2 084 
doplatok na elektrický polohovateľný vozík 
124. Samuel G., 20 rokov, Prešov  2 500 
rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 
125. Adamko S., 8 rokov, Banská Bystrica  500 
načúvacie aparáty 
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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 spoločností (zútulnenie 

prostredie zdravotníckych zariadení, podpora 

spolupráce pri skvalitňovaní a rozširovaní 

doplnkovej starostlivosti, podpora prevencie 

chorôb, zdravého životného štýlu a dôležitosti 

pohybu a pomoc pri napĺňaní špecifických 

potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie).  

„Vďaka nášmu partnerstvu s Nadáciou pre deti 

Slovenska sa zrodilo niekoľko programov na 

pomoc tým, ktorým život do cesty nadelil viac 

prekážok než sami dokážu zdolať. Nám v 

zdravotnej poisťovni Dôvera záleží na tom, aby 

starostlivosť o pacientov aj mimo zdravotníckych 

zariadení napredovala. Veľmi radi preto 

podporíme zmysluplné projekty zvyšujúce kvalitu 

liečby a kvalitu zdravia týchto pacientov,“ dodáva 

Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej 

poisťovne Dôvera. 

DONOR: Nadačný fond Dôvera 

 

Podporené projekty: 

Prijímateľ grantu Schválená suma (€) 

 

Jarné kolo - Individuálna podpora: 
1. Karina V., 3,5 roka, Prešov  1 000 
rehabilitačný pobyt v Adeli centre Piešťany 
2. Sára T., 3 roky, Banská Bystrica  600 
rehabilitácia v rehabilitačnom zariadení 
Fyziobeskyd vo Frýdku Místku 
3. Žofia M., 10 rokov, Prešov  1 000 
rehabilitačný program v Centre Liberta v 
Košiciach 
4. Miško P., 10 mesiacov, Bratislava  1 000 
2 kvalitné načúvacie prístroje 
5. Jozef C., 13 rokov, Banská Bystrica  720 
vitamínové doplnky, cestovné a iné náklady s 
hospitalizáciou onko pacienta 
 

Jarné kolo - Organizácie: 
1. Domov sociálnych služieb pre deti a 
dospelých KAMPINO, Bratislava 904 

zakúpenie infračervenej amethystovej podložky 
Amethyst BioMat Family 
2. Materská škola, Banská Bystrica 1 000 
terapeutické pomôcky - zámerom je 
vybudovanie relaxačnej multisenzorickej 
miestnosti s prvkami snoezeelen 
3. Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, 
n.o., Banská Bystrica 900 
zakúpenie "pelíškov" k bazálnej stimulácii 
novorodencov v domácom prostredí – zámerom 
je tiež úzke prepojenie sociálnej služby včasnej 
intervencie a zdravotnej starostlivosti 
4. ŠK KAJAK, Trnava 1 000 
podpora pravidelného športovania pre telesne 
postihnutých občanov 
5. Fakultná nemocnica Trnava, Trnava 1 000 
exteriérové rehabilitačné pomôcky 
6. SOCIÁLNY PREŠOV, Prešov 850 
ušitie a distribúcia veselých bavlnených rúšok - 
hlavným zámerom je darovať rúška malým 
onkologickým pacientom v nemocniciach, aj 
lekárom a sestrám na oddeleniach 
7. Archa, n. o., Trenčín 1 000 
dovybavenie zdravotníckymi pomôckami - 
hlavným zámerom je skvalitniť život klientom aj 
pri bežných hygienických úkonoch, napr. pri 
sprchovaní atď. 
8. Klub priateľov zrak. postihnutej mládeže pri 
SOŠ pre žiakov so zrak. Postih., Prešov 1 000 
zakúpenie terapeutických pomôcok - zriadenie 
multisenzorickej miestnosti v priestoroch 
Spojenej školy internátnej v Levoči 
9. Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/ 
alebo hydrocefalus, Trnava 1 000 
vyrobenie jedného handbiku, ktoré bude vlastniť 
O.Z. SBaH a bude k dispozícii všetkým deťom a 
mladým ľudom s diagnózami SB,H na tábore, ale 
i na všetkých ostatných stretnutiach a aktivitách 
počas roka 
10. Škola športu LABRADOR, Banská 
Bystrica 1 000 
podpora pravidelných integrovaných športových 
krúžkov, ktorých vyvrcholením je rodinný denný 
letný športový tábor 
 

Jesenné kolo: - organizácie  
(individuálna podpora bola presunutá do 
Grantového programu Bojovníci za zdravie): 
1. Ľubovnianska nemocnica, n.o., Prešovský 
kraj  1 000 
Zakúpenie prístroja na pasterizáciu mlieka, resp. 
mliečnej výživy 
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2. PHYSIO CANIS, o. z., Žilinský kraj  1 000 
Integrovaná canisterapia a fyzioterapia 
konceptu Bobath 
3. Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave, Bratislavský kraj  1 000 
Nákup pomôcok a meteriálu pre dlhodobo 
hospitalizované deti 
4. Centrum Slniečko, n. o., Nitriansky kraj  600 
Terapeutická miestnosť pre týrané matky s 
deťmi 
5. Informačné centrum mladých, Trenčiansky 
kraj  600 
Tréningové cetrum poskytovania prvej pomoci 
6. Športové gymnázium, ktorého súčasťou je 
školský internát, Trenčiansky kraj  600 
Nákup športových potrieb na "Týždeň hier a 
športu" 
7. "JESEŇ ŽIVOTA", Nitriansky kraj  940 
Pomôcky na rehabilitáciu pacientov po cievnych 
príhodách 
8. Centrum rodiny, n.o., Bratislavský kraj  460 
Edukačné stretnutia v oblasti psychológie a 
špeciálnej pedagogiky 
9. Nie sme sami, Prešovský kraj  1 000 
Hipoterapia na pomoc osobám s poruchou 
autistického spektra 
10. Vrbovčan OZ, Košický kraj  1 000 
Vybudovanie ihriska pre deti a mladých ľudí 
11. Domov sociálnych služieb pre deti a 
dospelých Sibírka, Bratislavský kraj  1 000 
Príspevok na sfunkčnenie elektroliečebného 
prístroja Phyaction E 
12. Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o., 
Trenčiansky kraj  1 000 
Zakúpenie nového koňa na hipoterapiu 
13. Komunitná nadácia Liptov, Žilinský kraj  1 
000 
Príspevok na podujatie Barlatón 2017 
14. Stredná zdrav. škola, Košický kraj  800 
Vytvorenie pracovných zošitov a 
ergoterapeutické aktivity pre seniorov 
15. Crazy WoMan Active Planet, 
Banskobystrický kraj  1 000 
Aktivity aktívnej relaxácie pre ľudí v ohrození 
civilizačnými chorobami 
16. Spoločenstvo OTCOV DOM, n.o., 
Banskobystrický kraj  1 000 
Dobudovanie a vybavenie denného stacionára 
pre mladých ľudí 
 

 

Grantový program Hodina deťom - 
17. ročník 
 

Podpora celoročných projektov organizácií, ktoré 

systematicky pracujú s deťmi alebo mladými 

ľuďmi vo všetkých regiónoch Slovenska. 

Programové oblasti podpory projektov: 

1. Dieťa a jeho radosti - rozvoj vzťahov, 

úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti 

aktivity detí, motivácia detí a mladých 

ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v 

prospech iných. 

2. Dieťa a jeho starosti - riešenie 

problémov detí, keď zlyháva ich rodina, 

keď nie sú rešpektované, 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 

bezpečného prostredia pre deti, 

podpora vzájomnej spolupráce 

organizácii pracujúcich s deťmi a 

mladými ľuďmi, a tiež na podporu 

spolupráce so samosprávami, na 

výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov. 
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V roku 2016 získalo podporu sme rozdelili 
finančnú podporu 50 organizáciám v celkovej 
sume takmer 200 000 €. Pri rozdeľovaní financií 
využívame princíp regionálnej solidarity na 
základe počtu obyvateľov v daných regiónoch. 
Okrem je z výnosu zbierky podporený aj 
špecifický projekt OZ Mólo GOLD, ktorého cieľom 
je zvyšovanie povedomia spoločnosti o 
Goldenharovom syndróme. 
DONOR: Verejná celoročná zbierka Hodina 
deťom 
 

Podporené projekty: 

Prijímateľ grantu Schválená suma (€) 

 

Región – Západné Slovensko  
1. Odyseus, Bratislava – Petržalka 6 000,00 
Drogy medzi mladými 
2. Občianske združenie Dlhovekosť, Vinosady 2 
900,00 
Včelárski učni 
3. Centrum Koburgovo, n.o., Trnava 3 595,00 
Nová cesta do života 
4. YMCA MZ NITRA, Nitra 2 604,00 
Som dieťa, som osobnosť, prosím rešpektujte 
ma 
5. Združenie STORM, Nitra 4 316,60 
CIRkus - priestor pre teba 
6. Centrum Slniečko, n.o., Nitra 4 075,00 
Pomôžme deťom so syndrómom CAN tráviť svoj 
voľný čas zmysluplne 
7. Detský fond Slovenskej republiky, 
Bratislava 5 000,00 
Hrou k podpore a rastu v Mixáčiku 
8. Spojená škola internátna, Bratislava 4 2 
646,00 
Braille v akcii  
9. Raná starostlivosť, n.o., Bratislava 4 203,00 
Spoločnou rečou 
10. Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. 
o., Bratislava 5 995,00 
Rodičovstvo bolí, keď nerozumiem svojmu 
dieťaťu 
11. Občianske združenie ICHTYS, Bratislava 5 
570,00 
Ideme na nové miesta  
12. KASPIAN, Bratislava 4 000,00 
KASPIAN v novej lokalite 
13. Slovenská spoločnosť pre spina bifida 
a/alebo hydrocefalus, Smolenice 4 000,00 
Zelená do života 

14. Materské centrum Včielka, Považská 
Bystrica 3 000,00 
Mami, oci, poď sa so mnou hrať! 
15. Slovenský skauting, Bratislava 4 500,00 
 EduFest 
 

Región – Stredné Slovensko 
1. Špeciálna základná škola Veľký Krtíš, Veľký 
Krtíš 1 117,65 
Zelený svet 
2. Občianske združenie ATHÉNA, Hnúšťa 4 
167,00 
Včasná intervencia 
3. MISIA MLADÝCH, Tvrdošín 2 615,00 
Pripravení na život 
4. Spojená škola internátna v Kremnici, 
Kremnica 1 702,90 
Podporné terapie-cesta pomoci deťom 
pokračuje 
5. JEKH DROM, Važec 4 180,00 
Detský klub Samuel 
6. Nádej deťom, Banská Bystrica 4 440,00 
Partnerstvo medzi domácim prostredím, 
komunitou a MŠ 
7. Náruč - Pomoc deťom v kríze, Žilina 4 726,00 
Inovatívne formy pomoci a prevencie násilia 
8. Pospolitosť pre harmonický život, Pliešovce 2 
573,00 
Lesná škôlka na Zaježovej 
9. CPM-Centrum prevencie mládeže, Čadca 3 
670,00 
Rôznorodosť bez predsudkov a konfliktov 
10. OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZOEE, Nižná 3 
120,00 
CIRKUS hore nohami 
11. V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj 
mládeže, Trstená 2 100,00 
Po malých krokoch k veľkým úspechom 
 

Región – Východné Slovensko 
1. Kolobeh života, Prešov 3 150,00 
Tábor, divadlo, víkend, tábor, divadlo, víkend… 
2. OZ Klub priateľov umenia, Kežmarok 1 500,00 
Hudobná dielňa 
3. Spojená škola, Vranov nad Topľou 1 162,00 
Usilovný mravček komunikuje 
4. Spojená škola internátna, Vranov nad 
Topľou 3 458,60 
Prácou proti negatívnym javom 
5. HIPOEDU, Spišské Podhradie 3 000,00 
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Koníček-pomocníček 
6. Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka, Košice 4 
000,00 
Dobre v škole - dobre po škole 
7. Základná škola Park Angelinum 8, Košice, 
Košice 2 210,00 
V znamení Dúhy 
8. Detský klub zdravotne postihnutých detí a 
mládeže v Košiciach, Košice 3 215,00 
Dokumentárne štúdio Klubčík 
9. Alžbetka, n.o. , Spišská Nová Ves 3 020,00 
Svetlo v mojom živote 
10. Komunitná nadácia Bardejov, Bardejov 2 
918,00 
Mladí filantropi v Bardejove 
11. Expression o. z., Spišská Belá 3 283,00 
Po stopách našich predkov 
12. Člověk v tísni, o.p.s., Spišské Podhradie 5 
000,00 
SOS Roškovce 
13. SOSNA, Družstevná pri Hornáde 5 300,00 
Nos na dobré nápady 
 
Strategické partnerstvo: 
1. OZ Mólo GOLD 7 156,64 
Zvyšovanie povedomia spoločnosti o 
Goldenharovom syndróme 

Grantový program Pomoc deťom v 
utečeneckej kríze 
 

Program vznikol v roku 2015 a reaguje na 

urgentnú potrebu detí a mladých ľudí, 

postihnutých utečeneckou krízou v strednej 

Európe. Poslaním programu je podpora aktivít 

humanitárnych organizácií zo Slovenska, ktoré 

poskytujú pomoc a komplexné služby deťom a 

mladým ľuďom utekajúcim so svojimi rodinami 

alebo bez nich, pred vojnou, napomôcť im 

vysporiadanie sa s neľahkou životnou situáciou a 

pripraviť ich na integráciu do nového prostredia. 

Podpora smerovala do organizácií, ktoré na 

Slovensku dlhodobo riešia a podporujú tému 

utečencov a migrácie. 

DONOR: Porticus 
 

Podporené projekty: 

Prijímateľ grantu Odporúčaná suma (€) 

1. Prijímacie, informačné a podporné centrum 
mimovládnych organizácií RISC  33 440 
2. Slovenská humanitná rada 5 700 
3. Obec Rovné 5 700 

 

Grantový program Raz ročne 
spoločne 
Grantový program Raz ročne spoločnej sa od 

roku 2008 realizuje ako uzatvorený program pre 

organizáciu dlhodobo pracujúcu s deťmi a 

mladými ľuďmi s hemofilickým ochorením. 

DONOR: tesa tape, s.r.o. 
 
Prijímateľ grantu Schválená suma (€) 

1. Slovenské hemofilické združenie, 
Bratislava: 2 700,00 
 

Grantový program Športujem rád 
a bezpečne 
 

Cieľom programu je podpora prirodzeného 

pohybu a vnútornej motivácie detí – bez dôrazu 

na výkon – nesúťažné športovanie pre radosť ̌

z pohybu, rozvoj sebaúcty, sebavedomia 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 plánovania a 

tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné 

športovanie.  

Správna rada Nadácie pre deti Slovenska 

schválila podporu 35 000 € na 19 projektov 

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

Podporené projekty: 
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Prijímateľ grantu Schválená suma (€) 

1. V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj 
mládeže, Trstená 2 400 
 Viac ako víťazstvá 
2. ARABESKA, o.z. Nitra  2 000 
Športujme s radosťou 
3. K-7 Psovodi - záchranári SR, o.z., Žilina  2 300 
Športujeme s našimi psami - veď sa chceme stať 
dobrými psovodmi - záchranármi! 
4. Mesto Ružomberok, Ružomberok  1 900 
ŠPORTUJ s PRERODom 
5. Materské centrum Drobec - materské 
centrum, Michalovce  1 500 
Bezpečne a hravo 
6. Základná škola s materskou školou, 
Malachov, Malachov (okres B. Bystrica)  2 750 
Vráťme Malachov na bežky 
7. Obec Častkov, Častkov (okres Senica)  2 300 
Cvičí celá dedinka 
8. Súkromné odborné učilište, Kežmarok  2 300 
Cvičíme, cvičíme, naberáme silu 
9. Združenie Slatinka, Zvolen  1 800 
Bezpečné turistické trasy 
10. Slovak Freerun Family, o.z., Horná Mičiná 
(okres B. Bystrica)  1 950 
Rozvoj parkouru v srdci Slovenska 
11. Súkromná základná škola, Ružová 14, 
Banská Bystrica  2 000 
Rozvíjame opičie vlohy - bezpečne a hravo 
12. Rozlomity klub, o.z, Košice  1 500 
Bezpečne v prírode a na horách 
13. Stredná zdrav. škola, Farská 23, Nitra  1 300 
Terapia pohybom 
14. Základná škola s materskou školou, Školská 
1575, Hriňová  2 000 
Happy feet 
15. Základná škola Podvysoká 307, Podvysoká 
(okres Čadca)  1 500 
Radosť z pohybu 
16. Bee TREE, o.z., Banská Bystrica  1 500 
Šport, to je zábavná hra 

17. Základná škola v Kvačanoch, Kvačany (okres 
L. Mikuláš)  1 000 
Hýbme sa bezpečne a pre radosť všetci a spolu! 
18. TJ Šimonka Čierne nad Topľou, Čierne nad 
Topľou (okres Vranov n./Topľou  1 500 
Športujeme bezpečne a bez bariér 
19. Fond Uško, n.f.  1 500 
ZDRAVÉ TELO a ZDRAVÉ NOHY – pohyb na každý 
deň pre sluchovo postihnutých žiakov 
 

Grantový program Škola rodinných 
financií 
 

Cieľom programu Škola rodinných financií je 

prevencia 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 

organizácií. 

DONOR: Provident Financial, s. r. o. 
 

Podporené projekty: 

Prijímateľ grantu Schválená suma (€) 

1. Mesto Svit 640,00 
2. Ľudia mestu 1 250,00 
3. ZADOBE 1 222,00 
4. Cirkevná stredná odborná škola sv. Cyrila a 
Metoda 1 200,00 
5. JESKO 650,00 
6. Občianske združenie ARCUS 2 000,00 
7. Spoločenstvo poznania, o.z. 1 250,00 
8. Obchodná akadémia, Považská Bystrica 1 
250,00 
9. Detský domov Ratolesť Tŕnie 559,48 
10. Rada mládeže Žilinského kraja 1 326,00 
11. Stredná odborná škola, Prakovce 1 250,00 
12. Akadémia vzdelávania Zvolen, o.z. 650,00 
13. Obec Kapušany 650,00 
14. Zlatá tehlička o.z. 1 200,00 
15. OZ Kultúra 1 200,00 
16. Občianske združenie ODYSEA MYSLE 900,00 
17. ĎAKUJEM - "PAĽIKERAV" 646,00 
18. Obec Smižany 621,00 
19. artRIS 650,00 
20. ECIM - Európske centrum integrácie 
menšín 649,00 
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21. Člověk v tísni o.p.s. - pobočka 
Slovensko 650,00 
22. Mesto Košice 649,50 
23. Dom svätej Alžbety, krízové stredisko pre 
deti a osamelých rodičov, n.o. 1 850,00 
24. JESKO 650,00 
25. Mesto Svit 640,00 
 

 

Komunity priateľské deťom 
a mladým ľuďom 
 

Program buduje prostredníctvom vzdelávania a 

grantovej podpory komunity, v ktorých sú deti a 

mladí ľudia rovnocennými a rešpektovanými 

partnermi dospelých - sú zapájaní aj do realizácie 

samotných riešení a opatrení, do ich 

vyhodnocovania a kontrolovania. V roku 2016 

boli prvý raz vyhodnocované komunity, ktoré sa 

rozhodli cieľavedome a systematicky budovať 

prostredie, kde sú deti a mladí ľudia rovnocenní 

dospelým, samozrejme s ohľadom na ich vekové 

špecifiká a životnú skúsenosť.  

DONOR: Nadačný fond spoločnosti Komunálna 
poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group pri 
Nadácii pre deti Slovenska 
 

Prijímateľ daru Schválená suma (€) 

 
1. Obec Kvačany (okr. Liptovský Mikuláš) 3 000 
2. Mesto Zvolen 3 000 
 

 

Strategické partnerstvá – 2% 
 

Nadácia pre deti Slovenska v rámci strategických 

partnerstiev v roku 2016 poskytla individuálnu 

podporu jednotlivcom. 

DONOR: individuálna podpora 2% z daní 
 

Prijímateľ daru Schválená suma (€) 

1. Nika A. 3 568,43 
finančný príspevok - invalidný vozík, servis 
 

Strategické partnerstvá Nadačného 
fondu Dôvera 
 

Nadačný fond Dôvera, ktorý spravuje Nadácia 

pre deti Slovenska v rámci svojich strategických 

partnerstiev v roku 2016 podporil aj granty 

a podporu projektov ďalším organizáciám, 

inštitúciám a jednotlivcom. 

DONOR: Nadačný fond Dôvera 
 

Prijímateľ daru Schválená suma (€) 

 

Organizácie: 
1. Trenčianska nadácia 1 000 
2. MS DANCE 1 000 
3. Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany 1 000 
4. Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
Základná organizácia Hlohovec 1 000 
5. motigo 1 000 
6. Centrum voľného času Kalokagatia 1 000 
7. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska- 
Krajské stredisko Trnava 1 000 
8. Občianske združenie Samaria 1 000 
9. Florbal centrum Skalica 1 000 
10. Slovenský červený kríž, územný spolok 
Senica 1 000 
11. Detský klub zdravotne postihnutých detí a 
mládeže 1 000 
12. Nitravia 1 000 
13. Športový klub Gladiátor Snina 1 000 
14. OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 000 
15. Krúžky v škole 1 000 
16. Gymnázium Malacky 1 000 
17. ZŠ kniežaťa Pribinu 1 000 
18. Detský domov Púchov 1 000 
19. Športový klub 98 Pruské 1 000 
20. Miestne združenie YMCA Revúca 1 000 
21. Cirkevné centrum voľného času Beluša 
 1 000 
22. HAFKÁČI 1 000 
23. Základná organizácia sluchovo postihnutých 
Ilava 1 000 
24. Centrum voľného času Včielka 1 000 
25. Cziffer 1 000 
26. SRRZ RZ pri CVČ Domino Nitra 1 000 
27. KREHKÉ SOVIČKY 1 000 
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Jednotlivci: 
1. Katarína Krausová 500 
2. Jarosav Brozman 800 
3. Veronika Tóthová 800 
4. Jaroslav Divácky 500 
5. Adriana Balázsová 500 
6. Janka Kollárová 800 
7. Andrea Magová 800 
8. Zuzana Vojteková 500 
9. Paulína Kučeríková 500 
10. Miroslav Maťaš 500 
11. Tatiana Opaterová 500 
12. Pavol Gajdoš 1 000 
13. Janka Zajacová 500 
14. Ľubomír Kermiet 1 000 
15. Ján Vitikač 500 
16. Cupanová Martina 500 
17. Valent Marián 500 
18. Hochelová Jana 500 
19. Kollárová Lýdia 900 
20. Drahošová Natália 1 000 
21. Tasáryová Emília 500 
22. Paluchová Gabriela 700 
23. Stanko Ján 500 
24. Drabová Jaroslava 1 000 
25. Ginartová Mária 1 000 
26. Handra Robert 500 
27. Klič Marek 700 
28. Prchlíková Lucia 500 
29. Lucia Janegová 1 000 
30. Marcela Kuliarová 500 

 

Strategické partnerstvá Nadačného 
fondu Kooperativa 
 

Nadačný fond Kooperativa, ktorý spravuje 

Nadácia pre deti Slovenska v rámci svojich 

strategických partnerstiev v roku 2016 podporil 

aj grantovú podporu ďalšej organizácii: 

DONOR: Nadačný fond Kooperativa 
 

Prijímateľ daru Schválená suma (€) 

1. OZ Záleží nám 12 000 
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Vzdelávanie 

 

 „Od roku 2010 mapujeme aj potreby detí a 

mladých ľudí v oblasti formálneho a 

neformálneho vzdelávania. A jednou z 

nereflektovaných potrieb sú aj zastarané a 

nevyhovujúce spôsoby učenia a vyučovania, ako 

aj absentujúca participácia detí a mladých ľudí,“ 

upozornila Aneta Chlebničanová, programová 

manažérka Nadácie pre deti Slovenska: „vo 

vzdelávacích programoch našej nadácie sme v 

praxi prichádzali na to, že opakujúce sa javy sú 

princípy, ktoré dokážu zasiahnuť nielen 

prostredie, ale aj celý výchovno-vzdelávací 

proces. Začali sme ich postupne popisovať a 

formulovať ako princípy Školy s rešpektom,“ 

opísala ich vznik Aneta Chlebničanová. 

Zdôraznila, že „ich napĺňanie pomáha meniť 

školu zdola a vytvoriť zo školy prostredie, kde sa 

deti i učitelia cítia bezpečne, a odráža sa to v 

efektívnom učení.“ Našu expertízu v oblasti 

vzdelávania sme využili aj na obnovenie dialógu 

s verejnou správou pri aktualizácii Súboru 

osvedčených inovácií vo vzdelávaní. 

 

Seminár Učíme s radosťou – 
osvedčené inovácie vo vzdelávaní na 
Slovensku 
Nadácia pre deti Slovenska a Výbor Národnej 

rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 21. 

júna 2016 na pracovnom seminári v priestoroch 

Národnej rady SR znovunaštartovali dialóg 

zainteresovaných inštitúcií s cieľom zrevidovať a 

pokračovať v strategicko –akčnom pláne 

Ministerstva školstva SR na začlenenie 

pedagogických inovácií podporujúcich rozvoj 

kľúčových kompetencií do vzdelávacieho 

systému. Za účasti viac ako 50 odborníkov z 

oblasti vzdelávania – od poslancov Národnej rady 

SR cez pracovníkov ministerstva školstva a jeho 

inštitúcií, zástupcov veľvyslanectiev, dlhoročných 

donorov nadácie v oblasti vzdelávania, 

predstaviteľov profesijných organizácií v oblasti 

školstva až po expertov z neziskového a 

školského prostredia sa vytvoril konštruktívny 

dialóg o súčasnom stave inovácií i o možnostiach, 

ako ďalej postupovať a zakomponovať ho do 
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pripravovaných legislatívnych zmien v oblasti 

vzdelávania. 

Prácu všetkých prítomných ocenil aj minister 

Peter Plavčan, ktorý vyjadril očakávanie: „Teším 

sa na využiteľné výsledky, ktoré by sme mohli 

potom spoločne všetci využiť, či už pri tvorbe 

právnych predpisov alebo programových 

dokumentov, či už na najbližšie alebo dlhšie 

obdobie tak, aby sa pre deti niečo zmenilo aj pre 

učiteľov…“ 

 

Konferencia o podpore a rozvoji 
talentu 
“Každé dieťa má talent! A je na nás – rodičoch a 

učiteľoch, aby sme mu ho pomohli odhaliť,” je 

motto našich vzdelávacích programov, kde 

vzdelávame pedagógov učiť s radosťou, vytvárať 

v škole pre seba i deti bezpečné prostredie, kde sa 

rozvíja talent detí,“ zdôraznila Dana Rušinová, 

Dana Rušinová, správkyňa a výkonná riaditeľka 

Nadácie pre deti Slovenska na margo účasti na 

Konferencii o podpore a rozvoji talentu -  

kľúčovom podujatí v oblasti vzdelávania v rámci 

predsedníctva Slovenskej republiky v Rade 

Európskej únie. 

 

Aktualizácia kľúčového dokumentu 
o využívaní inovácií vo vzdelávaní 
Nadácia pre deti Slovenska odoslala ministrovi 

školstva komplexný dokument o nástrojoch na 

zavádzanie inovatívnych vzdelávacích metód do 

slovenských škôl. Jeho zavedenie pomôže 

učiteľom rozvíjať vedomosti žiakov naviazané na 

reálne životné situácie a zároveň rozvíjať 

individuálne danosti jednotlivca, hodnoty a 

osobnostné zručnosti potrebné pre život i 

zamestnanie. Potreba aktualizovaného zhrnutia 

Súboru nástrojov na podporu pedagogických 

inovácií (2007) vznikla ako výstup a záväzok zo 

seminára Učíme s radosťou – osvedčené inovácie 

vo vzdelávaní na Slovensku. 

 

Školy s rešpektom - konferencia 2016 
s nezastupiteľnou účasťou detí 
a mladých ľudí a živými knižnicami 
Cieľom konferencie, na ktorej mali svoje 

nezastupiteľné miesto aj deti a mladí ľudia, bolo 

predstaviť Národný program rozvoja výchovy a 

vzdelávania Učiace sa Slovensko v kontexte 

medzinárodných trendov a skúseností s 

aktuálnou reformou kurikula vo Fínsku. 

Konferenciu s medzinárodnou účasťou 

zorganizovala Koalícia pre deti Slovensko a 

Nadácia pre deti Slovenska s partnermi – 

medzinárodnou organizáciou Eurochild a 

Nadáciou Orange pod záštitou Veľvyslanectva 

Fínskej republiky. 

 

Marjaana Manninen, poradkyňa pre vzdelávanie, 

Fínska národná rada pre vzdelávanie z Fínska 

upozornila, že deti sú naša budúcnosť. Školy by sa 

mali zamerať na učenie sa, nie na testovanie. Na 

dve minúty vyzvala všetkých účastníkov 

konferencie, aby vstali a povedali svojmu 

prísediacemu o svojich skúsenostiach vo 

vzdelávaní. Veľmi živé minidiskusie ukončila 

dovetkom: „A o tomto sú fínske školy – viac 

rozhovorov, diskusií a učenia sa cez skúsenosti“. 

Zdôraznila, že kľúčovým momentom reformy je 

posúvať vzdelávanie všetkým obyvateľom Fínska 

bez ohľadu na vek, dovtedajšie vzdelanie, v 

ktorom veľmi dôležitú úlohu zohráva aj miestna 

samospráva. 

„Každá škola si bude tvoriť imidž sama a mala by 

sa usilovať, aby deti a učitelia chodili do školy 

s radosťou,“ zdôraznil minister školstva Peter 

Plavčan. 
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Jana Hainsworth, generálna riaditeľka, Eurochild, 

prezidentka sociálnej platformy Eurochild, Brusel 

Belgicko upozornila na odporúčania Európskej 

komisie vo vzťahu k právam detí v oblasti 

vzdelávania na Slovensku, v rámci nich aj na 

dôležitosť zapojenia rómskych detí do 

vzdelávania už od útleho detstva. 

Konferencia priniesla aj inšpirácie v tzv. „živých 

knižniciach“. „Deti a mladí ľudia sú naši dôležití a 

rešpektovaní partneri. len dialóg a spolupráca 

všetkých aktérov, deti a mladých ľudí 

nevynímajúc, totiž dokáže priniesť výsledok, ktorý 

sa nielen udrží, ale ktorý budeme radi a spoločne 

zveľaďovať,“ zdôraznila Dana Rušinová, 

prezidentka, Koalícia pre deti Slovensko a 

správkyňa a výkonná riaditeľka, Nadácia pre deti 

Slovenska. 

 

Autorská putovná edukatívna 
výstava Školy s rešpektom 
Výstava Nadácie pre deti Slovenska slovom i 

fotografiami približuje princípy Školy s 

rešpektom, ktorá je, slovom i obrazom približuje 

pohľad na „inú“ školu – takú, kde sa deti cítia 

bezpečne a rady. Výstavu autorsky pripravili 

Aneta Chlebničanová, Peter Lenčo a Rastislav 

Očenáš, experti Inovačného vzdelávacieho 

centra v Nadácii pre deti Slovenska a odráža ich 

dlhoročné skúsenosti.  

Fotografie vznikali v rôznych kútoch Slovenska, v 

školách, ktorých učitelia absolvovali vzdelávacie 

programy Nadácie pre deti Slovenska, napríklad v 

Základnej škole v Kvačanoch (okr. Liptovský 

Mikuláš), v Škole u Filipa v Banskej Bystrici, či v 

Základnej škole s materskou školou v 

Smoleniciach). Jej realizáciu finančne podporila 

Koalícia pre deti Slovensko s podporou Nadácie 

Orange a Eurochild.  

Výstava je koncipovaná v slovenskom aj 

anglickom jazyku tak, aby obohatila rôzne 

vzdelávacie podujatia (konferencie, workshopy). 
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Princípy Školy s rešpektom 
 

Princípy Školy s rešpektom definovali experti 

Nadácie pre deti Slovenska na základe svojich 

dlhoročných skúseností: 

Individuálny prístup 
Každý z nás je jedinečný. Dobre sa cítime a učíme, 

keď je to oceňované, a naša jedinečnosť (vrátane 

spôsobov učenia sa) je podporovaná. 

Možnosť výberu 
Máme možnosť vybrať si a ovplyvniť, čomu dáme 

pri svojom učení sa väčšiu prioritu, ako aj cestu, 

ako sa dostaneme k tomu, čo sa potrebujeme 

naučiť. 

Participácia 
Sme súčasťou komunity školy, preto máme 

možnosť o nej spolurozhodovať a vo veciach, 

ktoré sa nás týkajú, preberať zodpovednosť. 

Zámerný pohyb 
Lepšie sa učíme, keď sa hýbeme alebo meníme 

polohu pri učení, pretože mozog efektívnejšie 

pracuje s podporou pohybovej sústavy. 

Zmysluplný obsah 
Učíme sa to, čo je pre nás významné a príťažlivé. 

Zároveň chápeme, prečo je pre nás dôležité to 

vedieť a ako to budeme môcť využiť. 

Bezpečné prostredie 
V bezpečnom a obohatenom prostredí sa lepšie 

sústredíme, poznávanie sveta je pre nás 

zaujímavé a blízke realite. Je to prostredie, kde sa 

učíme s radosťou. 

Pozitívne vzťahy 
Pre rozvoj osobnosti a myslenia sú kľúčové 

pozitívne vzťahy, budovaniu ktorých sa 

potrebujeme učiť spoločne s tými, ktorí chápu, že 

je to pre nás dôležité a vedia byť našimi vzormi. 

Spätná väzba 
Nehodnotiaci, ale objasňujúci rozhovor nám 

pomáha v pochopení toho, čo sme zvládli a toho, 

čo a ako môžeme rozvíjať. 

Rešpektujúca komunikácia 
Učeniu pomáha komunikácia, v ktorej sme si 

rovnocenní, bez ohľadu na vek a status, ktorá 

napĺňa potrebu cítiť sa ako hodnotná ľudská 

bytosť. 

Radosť 
Emócie sú súčasťou učenia. Pozitívne emócie 

napomáhajú učeniu sa a sú znakom vnútornej 

motivácie, ktorá nám pomáha pracovať na tom, 

aby sme sa stali ,,majstrami“ v tom, čo robíme. 

 

Programy 
 

Online generácia 
 

Poslaním programu sú komplexné riešenie pre 

zmysluplný život detí a mladých s digitálnymi 

technológiami. V rámci programu mapujeme 

potreby detí a mladých ľudí a ich zavedenie do 

realizácie programu, diskutujeme o ich 

potrebách s učiteľmi, rodičmi a ďalšími 

dôležitými dospelými na workshopoch, 

vzdelávame učiteľov a rodičov v témach IKT 

(napr. Reálne vs virtuálne priateľstvo, Efektívne 

využívanie IKT v súlade s najnovšími výskumami o 

fungovaní mozgu, Efektívne vzdelávacie 

programy (využitie najnovších poznatkov 

učiteľmi) v spolupráci s ďalšími expertmi) 

a poskytujeme asistenciu a sprevádzanie 

učiteľov. 

V roku 2016 sme nastavili program, definovali 

kompetencie detí a mladých ľudí pre život vo 

virtualite a vytvorili podklady nového 

tréningového modelu. Naša expertka Kucia 

Galliková bola členkou expertnej skupiny 

Európskej komisie pre mládež, k téme mediálnej 

gramotnosti. 

Programoví partneri: 

 Lighting Beetle ( Juraj Blichár) 

 Michal Božík (Vĺčatá, Pixel Federation) 

 Tomáš Božík (Aptech Europe) 
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 Tatiana Piovarčiová – Asociácia S. 

Kovalikovej – vzdelávanie pre 21. 

storočie na Slovensku 

 

Bezpečne doma, bezpečne 
v komunite 
 

Program podporuje vytváranie zmysluplného a 

bezpečného prostredia pre deti, rozvíjanie 

sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného 

rešpektu detí a dospelých a participatívne 

zapájanie detí aj do procesu plánovania a tvorby 

zmysluplného a bezpečného prostredia 

prostredníctvom podpory bezpečného pohybu, 

prevencie úrazov detí a vytvárania bezpečného 

prostredia v rodinách, školách a komunitách 

prostredníctvom vzdelávania a projektov 

v regiónoch. 

V roku 2016 sa uskutočnila séria 7 vzdelávacích 

workshopov (Bratislava, Zvolen, Prešov, Košice, 

Ružomberok, Trenčín), na ktorých sa zúčastnilo 

105 pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi. 

Zamerali sa na prípravu projektov na šírenie témy 

v komunitách, participáciua detí na vytváraní 

prostredia, rešpektujúci prístup a možnosti 

vytvárania bezpečného a zmysluplného 

prostredia v rodinách, školách a komunitách. 

Programový expert Radovan Bránik je 

ambasádorom programu v rôznych ďalších 

komisiách. 

Programoví partneri: 

 Nadačný fond Kooperativa - 

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna 

Insurance Group 

 

Poznaj svoje peniaze 
 

Najstarší vzdelávací program nadácie – je 

akreditovaný program, ktorý už od roku 2001 

rozvíja finančnú gramotnosť detí a mladých ľudí 

vo vzdelávacom systéme na základných 

a stredných školách, ktorý zároveň rozvíja ich 

životné zručnosti. Projekt reaguje na meniace sa 

podmienky života detí a mladých ľudí a ich 

životné potreby. Výrazne podporuje rozvoj ich 

osobnosti, hlavne zodpovedné správanie, etické 

rozhodovanie a kritické myslenie. Rozvíja 

schopnosti efektívneho využívania informačno - 

komunikačných technológií. 

V roku 2016 sme našich aktivít, vrátane Global 

Money Week 2016 a študentskej konferencie 

zapojili 138 učiteľov a 2 890 detí. Programová 

expertka Mária Hankociová – členka expertnej 

medzirezortnej komisie pre Národný štandard 

finančnej gramotnosti. 

Programoví partneri: 

 Nadácia SLSP 

 Asociácia S. Kovalikovej – vzdelávanie 

pre 21. storočie na Slovenska 

 Child & Youth Finance International 

 Pedagogická fakulta UMB Banská 

Bystrica 

 

New Notion – Nová predstava 
 

Program podpory sociálno–finančnej 

gramotnosti mladých ľudí pred odchodom do 

reálneho života, ktorého cieľom je zreálniť 

mladým ľuďom riziká a situácie, ktoré väčšina z 

nich v krátkom časovom období zažije, vytvoriť s 

nimi (realistickejší, komplexnejší) pohľad na ich 

ďalší život, doplniť finančné vzdelanie, ktoré im 

umožní úspešne zvládnuť súčasnú etapu ich 

života pre ich budúcnosť a rozvíjať kritické 

myslenie – vedieť vyhľadať pomoc v ťažkých 

finančných rozhodnutiach. 

V roku 2016 sme pripravili metodiku programu 

a realizovali vzdelávacie aktivity – 18 

dvojdňových tréningov pre 414 mladých ľudí na 

gymnáziách (Detva, Bratislava, Košice, stredných 

odborných školách (Banská Bystrica, Bardejov), 

obchodnej akadémii (Trenčín), vysokých školách 

(Banská Bystrica, Bratislava), občianskych 

združeniach (OZ Návrat v Banskej Bystrici a Žiline) 

a v komunitnom centre (Ćlověk v tísni Svidník). 

Programoví partneri: 
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 Spoločnosť NN Životná poisťovňa a 

dôchodkové spoločnosti 

 

Škola rodinných financií 
 

Cieľom prvého vzdelávacieho komunitného 

programu sociálno-finančného vzdelávania je 

zaviesť finančné vzdelávanie do rodín, do 

komunít, k sociálne slabším vrstvám a naučiť 

rozumne hospodáriť so svojimi financiami a tým 

minimalizovať riziko zlého rozhodnutia. 

Certifikovaní lektori, ktorí ovládajú metodiku 

práce s rizikovými skupinami, realizujú bezplatné 

cyklické vzdelávanie 10-15-členných skupín so 

zreteľom na potreby účastníkov. Program 

realizujeme od roku 2008. 

V roku 2016 bolo vyškolených 14 nových lektorov 

a v rámci 8 ročníka podporu získalo 23 

lektorských skupín. V celkovom počte 2 608 

účastníkov.  

Program Škola rodinných financií bol v júni na 

medzinárodnej konferencii konzorcia 

medzinárodného výskumu SOLIDUS 

prezentovaný v Bruseli ako jeden z dvoch 

príkladov dobrej praxe podporeného Európskou 

úniou v schéme H2020 ako ukážka dobrej praxe 

tzv. aktu solidárnosti, Program získal novú 

akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR platnú do roku 2021. 

Programoví partneri: 

 Provident Financial s.r.o. 

 

Srdce plné zdravia 
 

Koordinátori projektov, poradcovia výživy, 

zástupcovia Slovenskej nadácie srdca a Nadácie 

Tesco 19. januára 2016 vo Zvolene hodnotili 

úspešný 2. ročník roadshow Srdce plné zdravia, 

Roadshow sa realizovala na jeseň 2015 v 15 

školách a na interaktívnych aktivitách sa 

zúčastnilo viac ako 1 300 žiakov. „Sme radi, že 

Nadácia Tesco bola súčasťou projektu Srdce plné 

zdravia, pretože jedným z hlavných pilierov našej 

spoločenskej zodpovednosti je podpora zdravia a 

s tým súvisiacich aktivít v oblasti zdravého 

stravovania a životného štýlu. Oceňujeme 

zaangažovanosť všetkých zúčastnených, ktorí do 

tejto formy vzdelávania detí vložili svoju energiu 

a projekt tak nadobudol výnimočný rozmer,“ 

povedala Patrícia Sluťaková z Nadácie Tesco. 

Programoví partneri: 

 Nadácia Tesco 

 

Učíme s radosťou 
 

Program prostredníctvom vzdelávania 

pedagógov materských, stredných, špeciálnych a 

odborných škôl podporuje premenu školy na 

prostredie, ktoré prináša spoločnosti jedinečnú a 

sebaistú osobnosť dieťaťa so všeobecným 

vzdelaním; tento žiak je schopný sa ďalej rozvíjať 

na školách vyššieho stupňa v špecializácii, ktorá 

je preňho vhodná a zároveň uplatniteľná v živote, 

najmä na trhu práce v regióne.  

V roku 2016 sme realizovali 3 kurzy v trnavskom, 

nitrianskom, trenčianskom a banskobystrickom 

kraj, predstavili program poslancom na seminári 

Učíme s radosťou – osvedčené inovácie vo 

vzdelávaní na Slovensku. 

Programoví partneri: 

 Samsung Electronics Slovakia 

 Občianske združenie Samsung 

 OZ SPECTRA 

 Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie 

pre 21. storočie na Slovensku 

 OZ S rešpektom 

 

Justícia priateľská deťom 
 

Cieľom medzinárodného projektu 

„Rešpektovanie detských práv: Posilňovanie 

kapacity profesionálov v EÚ pri napĺňaní práv 

zraniteľných detí" (Unlocking Children’s Rights: 

Strengthening the capacity of professionals in the 
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EU to fulfil the rights of vulnerable children) je 

pomocou tréningov zvýšiť povedomie 

profesionálov o právach detí a posilniť ich 

zručnosti v interakcii s deťmi tak, aby boli 

rešpektované, chránené a dodržiavané práva 

detí, a aby bolo deťom umožnené zmysluplne 

participovať na rozhodnutiach, ktoré sa ich 

týkajú. Do medzinárodného projektu, ktorého 

správcom a lídrom je organizácia Coram 

Children's Legal Centre z Veľkej Británie, je 

zapojených 10 organizácií z celej Európy, vrátane 

našej nadácie. 

V roku 2016 sme realizovali tréningy (tará 

Ľubovňa, Prešov, Zvolen, Bratislava) pre 77 

profesionálov z celého Slovenska. Tréningy viedla 

expertka doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, 

PhD. Vytvorili fokusovú skupinu, mladých ľudí 

ktorí sa dostali do styku s justičným procesom a 

majú priamu skúsenosť a pripravili metodiku 

tréningov v tlačenej podobe. 

Programoví partneri: 

 Coram Children's Legal Centre 

 

Komunity priateľské deťom a 
mladým ľuďom 
 

Program buduje prostredníctvom vzdelávania 

a grantovej podpory komunity, v ktorých sú deti 

a mladí ľudia rovnocennými a rešpektovanými 

partnermi dospelých, v ktorých sa dospelí 

zaujímajú, aké majú deti a mladí ľudia potreby a 

názory, prizývajú ich do realizácie a hľadajú s nimi 

riešenia, rešpektujúc ich práva a rozvíjajúce ich 

zodpovednosti. Súčasťou programu je 

vzdelávanie dôležitých dospelých – zástupcov 

samospráv zodpovedných za deti a mladých ľudí, 

pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi a pod.  

V roku 2016 sme prvý raz ocenili komunity, ktoré 

úspešne nastúpili na cestu zapájania detí 

a mladých ľudí do navrhovania, realizácie 

samotných riešení a opatrení, ich 

vyhodnocovania a kontroly. Do programu sa 

zapojilo 23 komunít, z nich získalo 13 nomináciu 

a ocenenie za aktivity v roku 2015 získala obec 

Kvačany (okr. Liptovský Mikuláš) a mesto Zvolen. 

Partner programu Komunálna poisťovňa, a.s. 

Vienna Insurance Group za podporu tohto 

programu získal medzinárodné ocenenie - 

bronzovú Cenu Güntera Geyera za sociálnu 

angažovanosť za rok 2015 za systematický 

a dlhotrvajúci spoločensky zodpovedný prístup.  

„Naša spoločnosť za uplynulých šesť rokov 

výrazne napredovala. S narastajúcim trhovým 

podielom a ziskom prišiel aj záväzok v podobe 

spoločenskej zodpovednosti. Zodpovedné 

podnikanie pre nás znamená spôsob, akým 

dosahujeme zisk, etický a transparentný prístup k 

našim obchodným partnerom, klientom i 

zamestnancom. A ak máme možnosť urobiť niečo 

navyše, chceme podporovať najmä budúcu 

generáciu, teda deti a mladých ľudí,“ Vladimír 

Bakeš, predseda predstavenstva a generálny 

riaditeľ, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna 

Insurance Group 

Program získal novú akreditáciu Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu od roku 2016 – do roku 

2021 pod názvom Novovynárajúce sa potreby 

detí a mladých ľudí. 

Programoví partneri: 

 Jungwacht Blauring 

 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna 

Insurance Group 

 Združenie miest a obcí Slovenska 

 Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie 

pre 21. storočie na Slovensku 

 

  

http://www.childrenslegalcentre.com/
http://www.childrenslegalcentre.com/
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Filantropia 
 

V roku 1999 Nadácia pre deti Slovenska 

naštartovala dlhodobo najväčší a najúspešnejší 

program individuálneho darcovstva – verejnú 

zbierku Hodina deťom s mottom „Daruj 

poslednú hodinovú mzdu deťom“. "Hodina 

deťom nielen svojím výsledkom v podobe 

získaných finančných prostriedkov, ale aj 

organizáciou práce nadácie, počtom 

zúčastnených partnerov a priebehom kampane 

sa bez zveličovania stala najväčšou kampaňou v 

rámci 3. sektora počas krátkych dejín Slovenskej 

republiky.“ Uvádza sa vo Výročnej správe z roku 

1999. V roku 2010 podľa prieskumu spoločnosti 

TNS sa Hodina deťom stala najdôveryhodnejšou 

verejnou zbierkou na Slovensku a stala sa 

neodmysliteľným pilierom nielen podpory detí 

a mladých ľudí na Slovensku, ale aj stability 

a podpory organizácií, ktoré projekty realizujú. 

 

V roku 2000 sme sa v rámci vyhľadávania 

alternatívnych zdrojov zamerali na nový 

koncept marketingu – zorganizovali sme 

seminár, na ktorom sme prezentovali 

marketingovú metódu Cause-related marketing 

(CRM - sprostredkované dávanie). Výsledkom je 

vzájomne výhodná spolupráca podnikateľského 

a neziskového sektora. Po viac ako 15 rokoch sa 

tento model osvedčil aj nášmu partnerovi. 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 

Group za podporu programu Komunity 

priateľské deťom a mladým ľuďom získala 

medzinárodné ocenenie - bronzovú Cenu 

Güntera Geyera za sociálnu angažovanosť za rok 

2015 za systematický a dlhotrvajúci spoločensky 

zodpovedný prístup a my úspešne napĺňame 

svoje poslanie aj na komunálnej úrovni, kde 

sieťujeme kľúčových hráčov – samosprávy, 

aktívne organizácie a jednotlivcov, ktorým 

záleží na rešpektujúcom prístupe k deťom 

a mladým ľuďom. 

 

Hodina deťom – podpora 
individuálneho darcovstva 
 

Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu 

projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom 

na celom Slovensku. Každý rok prepájame tých, 

ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a 

chcú poskytnúť. 

Hodina deťom v číslach: 

 17 rokov podpory 

 1702 podporených projektov 

 269 977 detí a mladých ľudí 

 5 062 491 € vyzbieraných príspevkov 

Hodina deťom v rokoch: 

 17 rokov TV šou, ktorá spája desiatky 

umelcov zo Slovenska 

 10 rokov pokladničková zbierka v 

uliciach, do ktorej sa zapájajú stovky 

mladých ľudí z celého Slovenska 

 5 rokov charitatívny benefičný ples, 

ktorý podporujú desiatky firiem zo 

Slovenska 

Tv šou Hodina deťom 
 

Dych vyrážajúce i veselé stávky a známi umelci v 

netradičných vystúpeniach spoločne s deťmi 

podporenými vďaka Hodine deťom – to všetko je 

len malá časť toho, čo môžu diváci vidieť každý 

rok v decembri na Jednotke RTVS. Počas TV šou 

Hodina deťom. 

Jedinečná atmosféra panuje počas celého 

priameho prenosu, kedy možno Hodinu deťom 

podporiť zaslaním darcovskej SMS, alebo 

darcovským telefonátom, ktorý priamo v štúdiu 

zdvihnú obľúbení umelci, športovci, moderátori… 

Súčasťou sú video-dokrútky o podporených 

projektoch, predstavujúce reálne výsledky 

pomoci, ktorú dokážeme sprostredkovať vďaka 

darcom. Pretože práve o túto pomoc ide – a 

radosť z toho, že dokážeme spoločne pomôcť 

deťom a mať pri tom dobrý pocit. O tomto 

všetkom je rodinná predvianočná TV šou Hodina 

deťom 



Dôležití pre Vaše deti ste Vy, 
my Vám pomáhame 

Výročná správa 2016 

 

 35 

Ďakujeme umelcom, ktorí mediálne podporili TV 

šou Hodina deťom: 

Lucia Barmošová TV JOJ, Juraj  Hajdin TV JOJ, 

Ľuboš Sarnovský TV JOJ, Daniela Strculová TV JOJ, 

Kvetka Horváthová TV Markíza, Michal  Kovačič 

TV Markíza, Lenka Šóošová TV Markíza, Karin 

Majtánová, Viliam Stankay, Ľubomír Bajaník, 

Peter Bažík, Andrea Belányiová, Celeste 

Buckingham, Michal Candrák, Michal Čabák, 

Beáta Dubasová, Petra Dubayová, Zuzana 

Frenglová, Karin Haydu, Martin Herian, HEX, Ivo 

Hlaváček, Lenka Hriadeľová Čviriková, Ľubomír 

Jakubove, Janais, Kandráčovci, King Shaolin , 

Lucia Lužinská, Sima Martausová, Jozef Nodžák, 

Gabika Pirošková, Sáva Popovič, Anton Popovič, 

Janette Štefánková, Taste of Brass Orchestra, 

Jana Valocká, Andrej Wallner, Andrea Záborská , 

Meky Žbirka, Martina Jančeková, SĽUK, Matej 

Beňuš 

 

O zbierke v uliciach 
  

Zbierka v uliciach je súčasťou celoročnej zbierky 

Hodina deťom, ktorá je najväčším projektom 

Nadácie pre deti Slovenska. Počas jedného 

určeného dňa vychádzajú do ulíc Slovenska 

dobrovoľnícke tímy s pokladničkami s usmiatym 

Hugom – maskotom zbierky Hodina deťom. 

Cestou do práce, školy, za oddychom, či 

povinnosťami, tak môže každý človek, ktorý 

takýto tím stretne, veľmi jednoducho prispieť na 

dobrú vec vhodením ľubovoľnej sumy do 

pokladničky. 

Prvý krát vyšli naši dobrovoľníci do ulíc troch 

miest v roku 2007 – v roku 2015 už bolo do 

zbierky zapojených 730 tímov zložených z 2293 

mladých ľudí, ktorých bolo možné stretnúť v 120 

mestách a obciach celého Slovenska. 

3500 dobrovoľníkov vyšlo v piatok, 11. 

novembra, do ulíc so žltými pokladničkami. 

Stretnúť ste ich mohli v 192 obciach a mestách 

Slovenska. Každému, kto prispel do zbierky 

Hodina deťom pripli odznak s jej maskotom – 

Hugom. 

Pokladničková zbierka v uliciach oslávila v piatok 

už 10 rokov a podporili ju aj známe osobnosti 

- Matej Beňuš, Marián Miezga, Mária Čírová a 

ambasádori Hodiny deťom – Helena Krajčiová a 

Tomáš Maštalír.  

Vyzbierané peniaze Nadácia pre deti Slovenska 

prerozdelí medzi projekty užitočné pre deti 

a mladých ľudí na celom Slovensku. O tom, ktoré 

to budú, každý rok rozhodujú viacerí regionálni 

hodnotitelia, odborníci na problematiku detí 

a mladých ľudí.  

Podporiť zbierku je možné počas celého roka - 

napríklad zaslaním prázdnej SMS v hodnote 4 

eurá na číslo 800. Pre viac informácií navštívte 

stránku www.hodinadetom.sk  

 Zaujímavosti o obciach a mestách apojených do 

HD 2016: 

- obec Raková (patrí medzi 10 najľudnatejších 

obcí v SR, je na 8. mieste) 

- podľa hlasovania www.slovakregion.sk 

zapojené tri najkrajšie mestá SR pre rok 

2016  (podľa poradia) - Spišská Nová Ves, Levoča, 

Bardejov 

- najstaršie mesto na Slovensku - Nitra 

- najľudnatejšie mesto SR - Bratislava 

- mestské pamiatkové rezervácie zapojené do 

zbierky (z 18-tich sa zapojilo 14) 

Banská Štiavnica, Bardejov, Kežmarok, Kremnica, 

Levoča, Prešov, Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, 

Košice, Trenčín, Trnava, Žilina, Svätý Jur  

(nezapojili sa len Spišská kapitula, Spišská 

Sobota, Podolínec, Štiavnické Bane) 

V rámci miest a obcí zapojených do zbierky sme 

mali mestá/obce: 

 najjužnejšie: Komárno 

 najsevernejšie: Klokočov 

 najvýchodnejšie: Sobrance 

 najzápadnejšie: Záhorská Ves 

Ďakujeme umelcom, ktorí mediálne podporili 

zbierku v uliciach: 

http://www.hodinadetom.sk/
http://www.slovakregion.sk/
http://www.slovakregion.sk/
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Mária Čírová, Marián Miezga, Matej Beňuš, Pavol 

Hammel, Marcel Merčiak, Zuzana Šebová, Lucia 

Hurajová 

 

O charitatívnom plese 
Vyhlasovateľom plesu Hodiny deťom, ktorý sa je 

Nadácia pre deti Slovenska, agentúra SpicyBrown 

a Kursalon Trenčianske Teplice. Podporujú ho aj 

mnohí umelci. 

Suma, ktorá sa vyzbiera na benefičnom plese 

Hodiny deťom, poputuje priamo do verejnej 

zbierky Hodina deťom. 

 

Partneri Hodiny deťom 
 

DÔVERA zdravotná 

poisťovňa, a.s. 
generálny 

Prvá stavebná sporiteľňa, 

a.s. 
hlavný 

REMPrint, s.r.o. hlavný 

Direct Parcel Distribution SK 

a.r.o. 
hlavný 

BILLA s.r.o. hlavný 

Orange Slovensko, a.s. hlavný 

Slovak Telekom, a.s. hlavný 

O2 Slovakia, s.r.o. hlavný 

SOFTEC, spol. s r.o. hlavný 

Rozhlas a televízia 

Slovenska 
hlavný mediálny 

Cinema City Slovakia s.r.o. hlavný mediálny 

NewAge Advertising hlavný mediálny 

TASR hlavný mediálny 

BigMedia, spol. s r.o. mediálny 

TA3 mediálny 

See&Go, s.r.o. mediálny 

Zoznam.sk  mediálny 

Ženy v meste mediálny 

Rádio Lumen mediálny 

PS:Digital s.r.o. partner 

ARTICHOKE s.r.o. (film 

production) 
partner 

Unicredit Bank Slovakia, a. 

s. 
partner 

Lighting Beetle s.r.o. partner 

Vodax, a.s. partner 

Eurovea partner 

Starm s.r.o. partner 

Spicy Brown s.r.o. partner 

Black Stork Golf Resort partner 

Zeldeo s.r.o. partner 

Doubles Production s.r.o. partner 

Flowy - OJC, s.r.o. partner 

A SMS, s.r.o. partner 

Grand Hotel River Part, a 

Luxury Collection Hotel partner TV šou 

Q-99, s.r.o. partner TV šou 

Soupa Bistro partner TV šou 

 

 

  

http://zoznam.sk/
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Nadačné fondy pri Nadácii pre deti 
Slovenska - podpora firemného 
darcovstva 
 

Prehľad o činnosti Nadačných fondov spolu s 

prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov: 

 

Nadačný fond Dôvera 
 

V roku 2016 nadácia v zmysle Zákona č. 34/2007 

Z.z. o nadáciách spravovala nadačný fond s 

názvom Nadačný fond Dôvera.  

K 1.1.2016 bol stav vo fonde 2 507 EUR. V roku 

2016 bol stav prostriedkov vo fonde navýšený o 

500 429 EUR na základe poskytnutých 

prostriedkov od spoločnosti DÔVERA zdravotná 

poisťovňa, a.s. V roku 2016 bolo čerpanie fondu 

v celkovej výške 477 321 €. 

Prostriedky fondu boli použité na: 

- program Hodina deťom vo 

výške 70 000 € 

- grantový program Dôvera vo 

výške 30 932 € 

- grantový program Bojovníci za 

zdravie vo výške 328 143 € 

- Strategické partnerstvá 

Nadačného fondu Dôvera vo 

výške 48 246 € 

- manažment nadačného fondu 

vo výške 0 € 

Stav vo fonde k 31.12.2016 je 25 615 €. 

Bližšie informácie o činnosti nadačného fondu 

uvádzame v kapitolách jednotlivých programov. 

 

Nadačný fond KOOPERATIVA 
 

V roku 2016 nadácia v zmysle Zákona č. 34/2007 

Z.z. o nadáciách spravovala nadačný fond s 

názvom Nadačný fond Kooperativa 

K 1.1.2016 bol stav vo fonde 29 436 €. V roku 

2016 bol stav prostriedkov vo fonde navýšený vo 

výške 80 000 €. Navýšenie prostriedkov fondu sa 

uskutočnilo na základe prijatého podielu 

zaplatenej dane od spoločnosti Kooperativa 

poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. V roku 

2016 bolo čerpanie fondu v celkovej výške 97 873 

€. 

Prostriedky fondu boli použité na: 

- poskytnuté granty v Grantovom 

programe šport v bezpečí vo 

výške 35 966 € 

- poskytnuté granty v GP doma v 

bezpečí vo výške 33 209 € 

- poskytnuté dary v rámci 

programu strategické 

partnerstvá vo výške 20 028 € 

- - na realizáciu projektu 

Bezpečne v komunite vo výške 8 

670 € 

- manažment nadačného fondu 

vo výške 0 € 

Stav vo fonde k 31.12.2016 je 11 564 €. 

Bližšie informácie o činnosti nadačného fondu 

uvádzame v kapitolách jednotlivých programov. 

 

Nadačný fond spoločnosti 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group pri Nadácii pre deti 
Slovenska 
 

V roku 2016 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.  

Nadačný fond spoločnosti Komunálna poisťovňa 

a.s. Vienna Insurance Group pri Nadácii pre deti 

Slovenska bol vytvorený v spolupráci so 

spoločnosťou Komunálna poisťovňa a.s. Vienna 

Insurance Group.. 

K 1.1.2016 bol stav vo fonde 11 697 €. V roku 

2016 bol stav prostriedkov vo fonde navýšený vo 

výške 36 550 €. Navýšenie prostriedkov fondu sa 

uskutočnilo na základe  
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- daru od spoločnosti Komunálna 

poisťovňa a.s. Vienna Insurance 

Group vo výške 11 550 € 

- prijatého podielu zaplatenej 

dane od spoločnosti Komunálna 

poisťovňa a.s. Vienna Insurance 

Group vo výške 25 000 € 

V roku 2015 bolo čerpanie fondu v celkovej výške 

25 905 €. Prostriedky fondu boli použité na: 

- na realizáciu projektu Komunita 

priateľská deťom vo výške 17 

905 €  

- na riadenie grantového 

programu Hodina deťom vo 

výške 8 000 € 

- na správu a riadenie NF deťom 

vo výške 0 € 

Stav vo fonde k 31.12.2016 bol 22 342 €. 

Bližšie informácie o činnosti nadačného fondu 

uvádzame v kapitolách jednotlivých programov. 

 

Nadačný fond DAPHNE pri Nadácii 
pre deti Slovenska 
 

K 1.1.2016 bol stav vo fonde 0 €. V roku 2016 bol 

stav prostriedkov vo fonde navýšený vo výške 0 

€.  

V roku 2016 bolo čerpanie fondu v celkovej výške 

0 €.  

Stav vo fonde k 31.12.2016 bol 0 €. 

 

Nadačný fond Samsung 
 

V roku 2016 nadácia v zmysle Zákona č. 34/2007 

Z.z. o nadáciách spravovala nadačný fond s 

názvom Nadačný fond Samsung.  

Nadačný fond Samsung bol vytvorený v 

spolupráci so spoločnosťou SAMSUNG 

Electronics Slovakia s.r.o. 

K 1.1.2016 bol stav vo fonde 15 569 €. V roku 

2010 bol stav prostriedkov vo fonde navýšený vo 

výške 0 €.  

V roku 2016 bolo čerpanie fondu v celkovej výške 

15 569 €. Prostriedky fondu boli použité na: 

- na realizáciu projektu Učíme s 

radosťou vo výške 15 569 € 

- na správu, riadenie NF 0 €. 

Stav vo fonde k 31.12.20156 bol 0 €. 

Bližšie informácie o činnosti nadačného fondu 

uvádzame v kapitolách jednotlivých programov. 

 

Detský fond Cloetta pri Nadácii pre 
deti Slovenska 
 

V roku 2016 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 1.1.2016 bol stav vo fonde 1 217 €. V roku 2016 

bol stav prostriedkov vo fonde navýšený vo výške 

9 539 €. Navýšenie prostriedkov fondu sa 

uskutočnilo na základe poskytnutých 

prostriedkov od spoločnosti Cloetta Slovakia, 

s.r.o. V roku 2016 bolo čerpanie fondu v celkovej 

výške 8 950 €.  

Prostriedky fondu boli použité na: 

- poskytnuté granty vo výške 7 

539 € 

- manažment grantového 

programu a nadačného fondu 

vo výške 1 412 € 

Stav vo fonde k 31.12.2016 je 1 805 €. 

Bližšie informácie o činnosti nadačného fondu 

uvádzame v kapitolách jednotlivých programov. 

 

Nadačný fond Myšlienka spravovaný 
Nadáciou pre deti Slovenska 
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V roku 2016 nadácia v zmysle Zákona č. 34/2007 

Z.z. o nadáciách spravovala nadačný fond 

Myšlienka.  

K 1.1.2016 bol zostatok vo fonde 0 €. V roku 2016 

bol stav prostriedkov vo fonde navýšený vo výške 

0 €.  

V roku 2016 bolo čerpanie fondu v celkovej výške 

0 €. Stav vo fonde k 31.12.2016 je 0 €. 
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Ľudia v nadácii v roku 2016 
 

Správkyňa a výkonná riaditeľka 

Dana Rušinová, správkyňa nadácie, 

advokácia 

Správna rada 

Matej Ribanský, predseda Správnej rady 
NDS 

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 riaditeľ, 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 

Daniel Podhradský, programový manažér 
(do apríla 2016) 

Inovačné vzdelávacie centrum: 

Aneta Chlebničanová, programová 
manažérka 

Táňa Piovarčiová, odborná garantka 
programov Vysokoefektívneho učenia 
Susan Kovalik 

Alena Matúšková, projektová manažérka 

Rastislav Očenáš, projektový manažér 

Andrea Geregová, koordinátorka 
projektov 

Katarína Azorová, koordinátorka 
projektov 

Filantropia a fundraising 

Aurélia Bachoríková (od januára do 
novembra 2016) 

Beáta Hlavčáková (od júna 2016) 

Lucia Jakubíková, programová manažérka 
Hodiny deťom 

Dana Trgiňová, fundraising 

Matej Višňovec, manažér zbierok Hodiny 
deťom 

Jaroslav Krafka, manažér TV šou Hodina 
deťom 

Zuzana Horváthová, manažérka TV šou 
Hodina deťom (od septembra 2016) 

Komunikácia a vzťahy s verejnosťou, 

advokácia 

 Stella Hanzelová (od apríla 2016) 

Lenka Antalová Plavuchová, manažérka 
PR (do marca 2016) 

Zuzana Šústová, koordinátorka vzťahov 
s médiami 

Magdaléna Rosová, grafika, vizuál 

Správa, finančné riadenie 

Drahoslava Gajdošová, finančná 
manažérka 

Roman Studenič, správca www a IT 

Ľubomíra Homolová, účtovníčka 

Veronika Masárová, office manažérka 
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Finančná časť 
 

Hospodárenie nadácie 

Východiská pre zostavenie účtovnej 
závierky 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu 

nepretržitého trvania Nadácie. 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 zmluvy o darovaní zaviazala 

prerozdeliť tretím stranám, pričom tieto 

prostriedky sa zaúčtujú v prospech účtu 

ostatných záväzkov. 

Prijaté príspevky okrem grantov Nadácia 

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 ťarchu 

účtu fondov organizácie a v prospech účtu 

výnosov, zároveň zaúčtuje sumu v rovnakej výške 

na ťarchu účtu nákladov a v prospech účtu 

záväzkov voči prijímateľovi 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 01.01.2016 871 217 EUR. 

Účtovná hodnota základného fondu je 

k 31.12.2016 871 217 EUR. 

Účtovná hodnota nadačného imania bola 

k 01.01.2016 119 296 EUR. 

V roku 2016 sa prostriedky nadačného imania 

čerpali vo výške 0 EUR.  

Účtovná hodnota nadačného imania je 

k 31.12.2016 119 296 EUR. 

 

Prostriedky základného fondu a nadačného 

imania sú investované do: 

- nehnuteľností v Bratislave na Podkolibskej 

a Heydukovej ulici 

- podielových fondov VÚB Asset 

Management 

- podielových fondov Tatra Asset 

Management 

- krátkodobého finančného majetku 

O profesionálne spravovanie investícií sa stará 

Investičný výbor nadácie.  

 

Prehľad príjmov 
 

Darcovia nad 331 € 
 

Fyzické osoby   Právnické osoby 

Gabulová Jana 
 

Accenture technology solutions 

Gajdošová, Milková Alena 
 

Axess spol sro 

Gavacova Andrea 
 

Cloetta Slovakia s.r.o. 

Guľáš Dušan, Ing. 
 

DM Drogerie markt 
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Ing. Blažej Číž - KOVOB 
 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 

Klencova slavka, kolesarova viera EURASIA NV SCHENKKADE65 2595AS S 
GRAVENHAGE, 

Lysina tomas 
 

Golf International, s.r.o. 

makuch adam, trnava 
 

Kastiel CARDS sro 

Martyn Paul Chamberlain 
 

Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance 
Group 

Mihalcin jozef 
 

MEDIAN SK, s. r.o. 

Minarik martin 
 

Nadácia Slovenskej sporiteľne 

Mokrosova lubica 
 

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 

Padychova erika 
 

Sofisol s.r.o. 

Pucekova jana, slov. skauting-52 tesa tape s.r.o. - organizačná zložka Slovensko 

ranincova ulrika, kiss samuel 
 

  

Sadlonova jana 
 

  

Sirotny pavol 
 

  

Sulikova renata 
 

  

Vallova andrea 
 

  

Zadzorova helena     

 

Darcovia 2% z daní za rok 2015 
 

Fyzické osoby Právnické osoby 

Dušan Šilhár, Bratislava 5-Petržalka OMRON ELECTRONICS spol. s. r.o., Praha 7 

MUDr. Vladimír Lukáč, Veľký Krtíš Private marketing consulting,s.r.o., Holíč 

Alena Vozárová, Bratislava 5 - Petržalka Arca Consulting, s. r. o., Bratislava 2 - Ružinov 

Ing. Magdaléna Bernátová PhD., Banská Bystrica Service Consulting, s. r. o., Bratislava 2 - Ružinov 

Ladislav Bernát, Banská Bystrica tesa tape s.r.o., Praha 5 

Juraj Meliš, Horná Poruba Deloitte Legal s.r.o., Bratislava 5 - Petržalka 

Miroslav Zelinka, Žilina Deloitte Tax s.r.o., Bratislava 5 - Petržalka 

Rastislav Jevoš, Spišské Podhradie Realfin Markt, s.r.o., Piešťany 

Martin Tedla, Malacky LBB Slovensko s.r.o., Banská Bystrica 

Zuzana Žilinčanová, Bratislava 2 - Vrakuňa VRF s.r.o., Košice - m.č. Staré Mesto 

Mgr. Dana Rušinová, Lozorno ETP Servis, s. r. o., Bratislava 2 - Ružinov 

Katarína Schumerová, Kysucké Nové Mesto PUTO TRADE, s.r.o., Lučatín 

Ján Hudec, Veľký Krtíš SecuTec Slovakia s.r.o., Kalná nad Hronom 

Radovan Paulech, Piešťany NN Management Services, s.r.o., Nádražní 344/25 

Bc. Nora Hlačoková, MaIá čalomija STARM s.r.o., Bratislava 

Drahomíra Medveďová, Horné Plachtince DAVID interier design, spol. s. r.o., Piešťany 

Ing. Desanka Peťková, Piešťany 
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Bratislava - 
mestská časť Staré Mesto 

Tatiana Štenclová, Handlová UPS SCS (Slovakia) s.r.o., Bratislava 2 - Ružinov 

Lýdia Golianová, Lučenec Provident Financial, s.r.o., Bratislava 2 - Ružinov 

Mgr.Miroslav Kubinec, Žiar nad Hronom GeLiMa, a.s., Liptovský Mikuláš 

Bc. Miloš Hajko, Kalná nad Hronom UNICORN - ESK, S.r.o., Tornaľa 

Ing. Juraj Macko, Diviacka Nová Ves UNIMEDIA, s.r.o., Bratislava 5 - Petržalka 

Ing. Ľubomír Kavecký, Kamenná Poruba DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 5 - Petržalka 
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Ing. Andrea Blašková, Bratislava 4 -Dúbravka OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava 1 - Staré Mesto 

Andrea Geregová, Bratislava 3 - Nové Mesto Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Žilina 

Beáta Šlepecká, Bratislava - mestská časť Rača 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, 
Bratislava 1 - Staré Mesto 

Martin Šlepecký, Bratislava - mestská časť Rača 
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, 
Bratislava 1 - Staré Mesto 

Ing. Mária Fabóová, Komárno Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 

Milan Zeliska, Topoľčany 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava 
2 - Ružinov 

Marta Kucharčíková, Žilina FMRS Warenhandel GmbH, Neckarsulm 

Mgr. Jana Marová, Poprad WBI, s.r.o., Bratislava 

Bc. Tibor Fabó, Vrbová nad Váhom  
Ing. Jana Medveďová, Bratislava 3 - Nové Mesto   
Silvia Verčinská, Nitra  
Peter Mišík, Pezinok  
Nataša Mižičková, Bratislava 1 -  Staré Mesto  
Hana Bóriková, Komjatice  
Jean Sarouphin, Bratislava 2 Ružinov  
Mgr. Zuzana Smatanová, Klátova Nová Ves  
Monika Zsidová, Galanta  
Jozef Burgel, Liptovský Hrádok  
Mária Imbergerová, Dolná Krupá  
Miguel Alves, Bratislava  
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Súvaha 

Súvaha – aktíva 
 

SÚVAHA 
  

   

(v celých €) rok 2016 rok 2015 

MAJETOK        

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 595 925 233 328 

Dlhodobý nehmotný majetok     

Softvér     

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok  0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 595 925 233 328 

Pozemky 5 661 5 661 

Stavby 220 263 227 666 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných veci  0 0 

Dopravné prostriedky 1 1 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 370 000   

Dlhodobý finančný majetok 0 0 

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach s podstatným vplyvom 

    

Ostatný dlhodobý finančný majetok         

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 1 210 317 1 313 109 

Zásoby     

Dlhodobé pohľadávky     

Krátkodobé pohľadávky 80 311 60 812 

Pohľadávky z obchodného styku 191 791 

Ostatné pohľadávky 10 065 15 454 

Iné pohľadávky 70 055 44 567 

Finančné účty 1 130 007 1 252 297 

Pokladnica 957 2 265 

Bankové účty 413 632 534 703 

Krátkodobý finančný majetok 715 418 715 329    

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 92 809 108 775 

Náklady budúcich období 1 074 1 351 

Príjmy budúcich období 91 735 107 424    

MAJETOK SPOLU  1 899 051 1 655 212    
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Súvaha – Pasíva 
 

SÚVAHA 
  

   

(v celých €) rok 2016 rok 2015 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE        

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 1 066 142 1 066 626 

Imanie a peňažné fondy 1 269 700 1 270 184 

Základné imanie 129 784 129 784 

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu 1 139 916 1 140 399 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov     

Fondy tvorené zo zisku 0 0 

Ostatné fondy 0 0 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -203 558 -203 699 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0 141    

CUDZIE ZDROJE SPOLU 586 583 211 250 

Rezervy 1 503 2 678 

Krátkodobé rezervy 1 503 2 678 

Dlhodobé záväzky 272 230 

Záväzky zo sociálneho fondu 272 230 

Ostatné dlhodobé záväzky     

Krátkodobé záväzky 214 662 207 560 

Záväzky z obchodného styku 4 995 22 424 

Záväzky voči zamestnancom -10 1 056 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdratovnými 
poisťovňami 

0 611 

Daňové záväzky 4 420 380 

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy 

    

Ostatné záväzky 205 257 183 088 

Bankové výpomoci a pôžičky 370 146 781    

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 246 326 377 336 

Výdavky budúcich období 0 138 

Výnosy budúcich období 246 326 377 198    

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU  1 899 051 1 655 212 
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Výkaz ziskov a strát 
 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 
  

   

(v celých €)  rok 2016   rok 2015  

NÁKLADY     

Spotreba materiálu  6 972   12 149  

Spotreba energie  2 692   4 531  

Opravy a udržiavanie  2 304   2 251  

Cestovné  2 189   6 627  

Náklady na reprezentáciu  1 939   629  

Ostatné služby  352 365   341 691  

Mzdové náklady  37 399   57 782  

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie  13 245   19 907  

Zákonné sociálne náklady  1 157   1 321  

Daň z motorových vozidiel  148   133  

Daň z nehnuteľností   197  197  

Ostatné dane a poplatky  124   607  

Zmluvné pokuty a penále     

Ostatné pokuty a penále  -   9  

Úroky  38   16  

Kurzové straty  -   1 211  

Manká a škody     

Iné ostatné náklady  5 175   4 880  

Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného 
majetku 

 7 403   7 522  

Tvorba fondov  103 864   85 818  

Náklady na precenenie cenných papierov  304   1 950  

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek      

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám  198 731   573 710  

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám  332 085   11 198  

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky  143 761   251 829  

NÁKLADY SPOLU  1 212 089   1 385 969  

  
  

VÝNOSY     

Tržby z predaja služieb  2 505   1 178  

Úroky  37   78  

Kurzové zisky  -   55  

Prijaté dary  5 559   5 559  

Iné ostatné výnosy  -   227  

Výnosy z krátkodobého finančného majetku  13 395   13 703  

Výnosy z k použitia fondu  183 541   276 889  

Výnosy z precenenia cenných papierov  1 632   678  

Výnosy z nájmu majetku  8 400   8 400  

Prijaté príspevky od iných organizácií  609 221   339 762  

Prijaté príspevky od fyzických osôb  -   2 831  

Príspevky z podielu zaplatenej dane  283 512   284 795  

Prijaté príspevky z verejných zbierok  103 864   118 001  

Dotácie  5 478   337 071  

VÝNOSY SPOLU  1 217 144   1 389 227  

  
  

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM  5 054   3 257  
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Daň z príjmov  5 054   3 116  

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ  0   141  

 

Výsledok hospodárenia NDS je tvorený nasledovnými 
výnosmi a nákladmi 

   

     

     

(v celých €)  rok 2016  rok 2015 

úroky -1  62 

výnosy z krátkodobého finančného majetku 13 395  13 703 

výnosy z dlhodobého finančného majetku 0   

kurzové zisky 0  35 

výnosy z precenenia 1 632  678 

náklady z precenenia -303  -1 950 

kurzové straty 0  -1 210 

daň z príjmov -5 054  -3 116 

výnosy z nájmu majetku 8 400  8 400 

VH projektov -5 491  -5 472 

ostatné výnosy 0  1 405 

ostatné náklady -5 175  -4 880 

zmluvné pokuty a penále 0  -9 

odpisy majetku -7 403  -7 522 

odpisy dar. maj 0   

tvorba opravných položiek k pohľadávkam 0   

tvorba opravných položiek k majetku 0   

odpis nevymožiteľných pohľadávok 0   

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA SPOLU 0  141 

     

     

odmena správcu nadácie za rok 2016 bola  4 205  4 897 
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Výnosy v roku 2016 
 

Prehľad výnosov NDS podľa zdrojov a ich pôvodu 
 

Prijaté príspevky a dary od iných organizácií a FO 614 780 € 50,5% 

Prijaté príspevky z verejnej zbierky 103 864 € 8,5% 

Výnosy z použitia Verejnej zbierky 183 541 € 15,1% 

2 % - podiel zaplatenej dane 283 512 € 23,3% 

Dotácie 5 478 € 0,5% 

Výnosy z precenenia 1 632 € 0,1% 

Výnosy z nájmu majetku 8 400 € 0,7% 

Výnosy z krátkodobéhoo finančného majetku 13 395 € 1,1% 

Iné výnosy 2 542 € 0,2% 

Výnosy NDS spolu 1 217 144 € 100% 

 

 

  

50,5%

8,5%

15,1%

23,3%

0,7%

Výnosy NDS za rok 2016 (v percentách)
Prijaté príspevky a dary od iných
organizácií a FO

Prijaté príspevky z verejnej
zbierky

Výnosy z použitia Verejnej
zbierky

2 % - podiel zaplatenej dane

Dotácie

Výnosy z precenenia

Výnosy z nájmu majetku

Výnosy z krátkodobéhoo
finančného majetku

Iné výnosy
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Náklady v roku 2016 
 

Prehľad nákladov NDS podľa jednotlivých druhov činností 
 

Poskytnuté granty, štipendiá 674 577 € 55,4% 

Náklady programových pilierov 344 523 € 28,3% 

Advokačné aktivity, výskum a rozvoj nadácie 81 420 € 6,7% 

ochrana a zhodnotenie majetku 0 € 
 

propagácia účelu nadácie 6 450 € 
 

prevádzka nadácie 55 354 € 
 

odmena za výkon funkcie správcu 4 205 € 
 

cestovné náhrady 352 € 
 

osobné náklady 15 059 € 
 

iné náklady na správu nadácie 
  

Náklady z precenenia 303 € 0,0% 

Kurzové straty 
 

0,0% 

Daň z príjmov 5 054 € 0,4% 

Tvorba opravných položiek 0 € 0,0% 

Odpisy majetku 7 403 € 0,6% 

Tvorba fondov  103 864 € 8,5% 

Náklady NDS spolu 1 217 144 € 100,0% 

 

 

  

55,4%
28,3%

6,7%

8,5%

Náklady NDS za rok 2016 (v percentách)

Poskytnuté granty, štipendiá

Náklady programových pilierov

Advokačné aktivity, výskum a rozvoj
nadácie
Náklady z precenenia

Kurzové straty

Daň z príjmov

Tvorba opravných položiek

Odpisy majetku

Tvorba fondov
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Využitie zdrojov z 2% asignovanej dane prijatých v roku 2015 a 2016 
 

Program - 2 % prijaté v roku 
2015, použité v roku 2016 

 Suma  Percento 

Škola rodinných financií  47 816  16,87% 

NF Samsung, Učíme s radosťou  15 570  5,49% 

NF Kooperativa, GP Šport v 
bezpečí 

-454  -0,16% 

NF Kooperativa, GP Doma v 
bezpečí 

 1 193  0,42% 

NF Kooperativa, strategické 
partnerstvá 

 20 028  7,06% 

NF Kooperativa, Bezpečne v 
komunite 

 8 670  3,06% 

NF Komunálnej poisťovne, 
Komunita priateľská deťom  

 1 631  0,58% 

ENEL - Viem a chápem prečo  3 000  1,06% 

NN New Notion  22 807  8,04% 

Program IUVENTA  32  0,01% 

Program NIKA   3 578  1,26% 

Projekt Hodina deťom, Mediálna 
kampaň HD 

 15 993  5,64% 

Fond Filip  14 597  5,15% 

Advokačné aktivity, výskum a 
rozvoj NDS 

 20 767  7,32% 

 

Program - 2 % prijaté v roku 
2016, použité v roku 2016 

 Suma  Percento 

Raz ročne spoločne  1 000  0,35% 

Škola rodinných financií  4 280  1,51% 

NF Kooperativa, GP Šport v 
bezpečí 

 36 420  12,85% 

NF Kooperativa, GP Doma v 
bezpečí 

 32 016  11,29% 

NF Komunálnej poisťovne, 
Komunita priateľská deťom  

 14 829  5,23% 

NF Komunálnej poisťovne, GP 
Hodina deťom  

 8 000  2,82% 

Projekt Hodina deťom, Mediálna 
kampaň HD 

 3 000  1,06% 

Advokačné aktivity, výskum a 
rozvoj NDS 

 8 739  3,08% 

Spolu využité v roku 2015  283 512  100% 
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Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení 
účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa 

 

Po 31. decembri 2016 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 2016 nastala zmena v orgánoch spoločnosti: Za člena správnej rady Nadácie pre deti Slovenska bol 

zvolený Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 

Vienna Insurance Group. Svojej funkcie sa ujal 14. 6. 2016. 

  



Ďakujeme za podporu: 
 

 
Andrea Tóthová 
Antónia Matušková 
Barbora Kuchárová 
Danka Lovašová 
 
Fero Furman 
 
Ida  Adolfová 
 
Iveta Malachovská 
Jana Švecová 
Lenka Antalová Plavuchová 
 
 
Magdaléna Hugecová 
Marcela Strhárska 
 
Marián Horanič 
Marta Paligová 
 
Martin Herian 
Mária Rerková Mária 
 
Milan Hronec 
 
 
Peter Kulifaj 
 
 
 
 
Tatiana Katriňáková 
Valéria Dorková 
Zuzana Bernáthová 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. 
storočie na Slovensku 
 
Cakes domáce koláče 
Coram Children's Legal Centre 
 
Foto klub Vision Košice 
 
Jesseniova univerzita v Martine 
 
Koláčiky pečené s vášňou 
LAHOFER 
Lunys, ovocie a zelenina 
Nadácia Tesco 
NN Životná poisťovňa a dôchodkové 
spoločnosti 
Občianske združenie Samsung 
 
OZ Mládež Európy Banská Bystrica 
OZ S rešpektom 
 
Provident Financial, s.r.o. 
 
Remprint 
Slobodné vinárstvo, Majer Zemianske sady 
Slovenská nadácia srdca 
 
Taste od Brass Orchestra 
Urban House powered by Gorila.Sk 
Welovecakes.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Zo štatútu Nadácie pre deti 
Slovenska 
 

Nadácia pre deti Slovenska bola zriadená 

s účelom najmä: 

a) identifikovať a podporovať aktivity zamerané 
na deti a mladých ľudí najmä v oblasti 
osobnostného rozvoja, medziľudských 
vzťahov, vzdelávania a začleňovania 
znevýhodnených skupín do spoločnosti, 

b) poskytovať finančnú, organizačnú a 
konzultačnú podporu organizáciám a 
inštitúciám na aktivity zamerané na deti a 
mladých ľudí, pomáhať pri rozvoji metodiky 
práce s deťmi, 

c) poskytovať finančnú, organizačnú, 
poradenskú a konzultačnú podporu 
organizáciám a inštitúciám zameraným na 
deti a mladých ľudí v oblastiach manažmentu 
(finančného, personálneho 
a organizačného), vzťahov s verejnosťou, 
získavania finančných prostriedkov 
(fundraising), medzisektorovej spolupráce a 
rozvoja darcovstva a dobrovoľníctva, 

d) podporovať obhajobu záujmov detí 
a mladých ľudí a aktivity, ktoré majú za cieľ 
zlepšenie podmienok života detí a mladých 
ľudí na Slovensku, 

e) organizovať vzdelávacie aktivity, semináre, 
tréningy a konferencie so zameraním na deti 
a mladých ľudí, alebo so zameraním na 
rozvoj organizácií pracujúcich v ich prospech, 

f) podporovať vzájomnú spoluprácu organizácií 
so zameraním na deti a mladých ľudí alebo 
pracujúcich v ich prospech, 

g) uskutočňovať vzdelávaciu a osvetovú činnosť 
vo vzťahu k verejnosti, 

h) realizovať výskumy a analytické štúdie 
týkajúce sa detí a mladých ľudí, ako aj 
darcovstva a dobrovoľníctva v prospech detí 
a mladých ľudí v rámci Slovenskej republiky, 
ako aj na medzinárodnej úrovni, 

i) uskutočňovať vydavateľskú a publikačnú 
činnosť, 

j) spolupracovať s odborníkmi pri realizácii 
všetkých aktivít Nadácie. 

V roku 2015 k naplneniu tohto účelu realizovala 

nasledovné aktivity: 

 grantové programy - podpora 

jednotlivcov a podpora organizácií 

dlhodobo a systematicky pracujúcich 

s deťmi a mladými ľuďmi, 

 operačné programy – vzdelávacie 

a advokačné aktivity vo vzťahu hlavne 

k dôležitým dospelým (rodičia, učitelia, 

pracovníci s deťmi), ktorí zohrávajú dô-

ležitú rolu v živote detí a mladých ľudí. 

 

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 
Správkyňa nadácie: Dana Rušinová 
 
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 


