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Údaje o nadácii   

Názov nadácie: Nadácia Bátor Tábor Slovakia   

Adresa: Staromestská 7830/3, 811 03 Bratislava   

IČO: 42 174 643  Dátum registrácie: 4. december 2009  

 

     

 

 

Poslanie   

Nadácia Bátor Tábor organizuje bezplatné programy, počas ktorých realizuje komplexné terapeutické 

a rekreačné aktivity pre deti trpiace nádorovými a inými vážnymi ochoreniami a ich rodiny. Cieľom je 

zotavenie a integrácia týchto detí do spoločnosti, posilnenie ich sebavedomia, ako aj viery vo vlastné 

sily a uzdravenie, a to prostredníctvom intenzívnej zážitkovej terapie.    

 

Činnosť nadácie 



 

 

Organizovanie medzinárodných letných táborov pre onkologicky choré deti a mládež. Organizovanie 

rodinných táborov pre rodiny s deťmi trpiacimi nádorovým ochorením. Organizovanie programov 

v nemocnici s cieľom priniesť zážitkovú terapiu onkologicky chorým deťom aj mimo brán tábora.  

Organizovanie online programov prinášajúcich zážitkovú terapiu chorým a sociálne izolovaným deťom 

počas protiepidemiologických opatrení. 

 

Orgány nadácie   

Správna rada: 

Jana Palenčárová   – predsedníčka správnej rady  

Katarína Čechová – členka správnej rady  

Barbara Schreinerová – členka správnej rady   

Dana Škodná – členka správnej rady   

Peter Küllöi – člen správnej rady  

Patrick Hessel – člen správnej rady 

Marián Gazdík – člen správnej rady 

Revízor: Rastislav Bagar       

Správkyňa nadácie: Katarína Turčanová  

 

               



 

 

 

Profil nadácie   

Nadácia Bátor Tábor Slovakia funguje na Slovensku už jedenásty rok. Slovenským onkologicky chorým 

deťom umožňuje vyskúšať si také programy, na ktorých by sa inak pre svoju chorobu nemohli zúčastniť. 

Či už je to lanové centrum, veslovanie, jazdenie na koni, lukostreľba, fotografovanie, tanec, hudba, 

šport či divadlo, cieľom každého táborového programu je poskytnúť deťom pocit úspechu. Tieto 

zážitky majú pozitívny vplyv na ich sebavedomie a tým aj na ich uzdravovanie.   

Bátor Tábor je členom asociácie SeriousFun Children’s Network, ktorú v roku 1988 založil oscarový 

herec Paul Newman. Medzinárodná táborová asociácia združuje organizácie, ktoré ponúkajú na 

základe metód zážitkovej terapie tábory pre vážne choré deti. Bátor Tábor je svojimi metódami 

zážitkovej terapie a svojím prístupom k deťom jedinečným počinom v strednej Európe. Naším cieľom 

je poskytovať terapeutické zážitkové programy na najvyššej úrovni. Chceme, aby sa čo najviac 

slovenských detí a rodín mohlo stať súčasťou tohto posilňujúceho dobrodružstva. 

Za to, že Bátor Tábor je čarovné miesto, môžeme ďakovať predovšetkým neuveriteľnej energii našich 

dobrovoľníkov, ktorých nazývame cimborovia (kamaráti), a ktorí pomáhajú priniesť deťom úžasné 

zážitky či už online alebo osobne. Sme pyšní, že našim dobrovoľníkom udelili v roku 2020 mimoriadnu 

cenu Srdce na dlani, teda ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 

 



 

 

Bátor Tábor (Tábor Odvahy) znamená viac, ako len obyčajné prázdniny. Každý program v tábore dáva 

deťom príležitosť posilniť vlastné sebavedomie. Snažíme sa o to, aby v sebe deti objavili svoju silu 

a možnosti (a nie obmedzenia), aby vzrástlo ich sebavedomie a sebahodnotenie. Ich psychická pohoda 

má priamy vplyv aj na zlepšenie ich zdravotného stavu. My však spolu s dobrovoľníkmi zabezpečujeme 

len podmienky - všetko ostatné dosahujú deti samotné!   

Rôznymi výzvami ich povzbudzujeme k dosiahnutiu takých cieľov, ktoré sú pre väčšinu z nich neznáme, 

a o ktorých si myslia, že ich nedokážu naplniť. Okrem toho, že rôznorodé aktivity stavajú deti pred 

zvládnuteľné úlohy, im ponúkajú aj bezstarostnú zábavu. Preto sa s veľkou radosťou a oduševnením 

zúčastňujú všetkých programov.     

Každý deň a každá minúta ponúkajú zážitok. Každé dieťa si zo zábavných programov vyberie taký, v 

ktorom sa vie najlepšie realizovať. Vo veselom víre udalostí sa rodia nové priateľstvá a deti, 

navzájom sa povzbudzujúc, zvládajú výzvy oveľa ľahšie.                           

    

Účasť - prijatie výzvy a otvorenosť novým zážitkom - vedú k tomu, že sebaistota detí a ich 

sebahodnotenie narastá. Ich obraz o sebe sa pozitívne mení, sú navzájom chápavejšie, tolerantnejšie 

a schopnejšie čeliť výzvam aj v ich vlastnom živote. Nejde o krátkodobý efekt, táto forma terapie 

prináša do života detí často dlhodobé pozitívne zmeny. Dokazujú to aj výsledky našich pravidelných 



 

 

výskumov, podľa ktorých dni strávené v Bátor Tábore zvýšili sebavedomie detí, ich vieru vo vlastnú 

silu a uzdravenie. Zvýšenú pozornosť venujeme fyzickej aj psychickej bezpečnosti detí.  

Nie všetkým malým pacientom dovoľuje ich zdravotný stav pobyt v tábore. Prostredníctvom 

nemocničného programu GO! sa dostávajú liečivé zážitky aj mimo brán Bátor Tábora k deťom 

s vážnymi ochoreniami a ich rodinám počas celého roka. Počas nemocničného programu sa malým 

pacientom venujú a v spoločných hrách aplikujú zážitkovú terapiu odborne vyškolení dobrovoľníci.  

Cieľom je, aby sa deti hrali hry, ktoré sú adekvátne ich veku, a mali možnosť vyskúšať si také aktivity, 

vďaka ktorým sa zlepšuje ich sebapoznanie a zvýši sebavedomie. Úzko spolupracujeme s partnerskými 

nemocnicami a snažíme sa skvalitniť a spestriť každodenný nemocničný život deťom a ich rodinám v 

čase neistoty a mnohých ťažkostí.  

S nástupom pandémie sme program preklopili aj do online prostredia a počas dvoch novembrových 

víkendov sme vyškolili skupinu šestnástich nových dobrovoľníkov pripravených viesť online programy 

na platforme Zoom. 

 

 

Činnosť v roku 2020 



 

 

INTERAKTÍVNE RODINNÉ DOBRODRUŽSTVO 

23. mája sme spustili nový  online program - Interaktívne rodinné dobrodružstvo. Ide o 2-hodinový 

interaktívny program pre celú rodinu, ktorý deti spolu s rodičmi hrajú z bezpečia domova. Naše prvé 

dobrodružstvo bolo z prostredia Egypta, kde v pyramíde uviazli archeológovia a deti nám ich pomáhali 

zachrániť plnením rôznych úloh a hádaniek. V roli archeológov sa predstavili naši dobrovoľníci a s 

natočením sprievodného videa nám pomohli herci z Túlavého divadla. 

  

Po prvom Interaktívnom rodinnom dobrodružstve sme od účastníkov dostali povzbudivé odkazy: 

“Ste úžasní!!! Máme rovnaké pocity ako keď sme odchádzali z Bátor Tábora! Ste neuveriteľní ľudia, 

takých je málo na svete a to, čo robíte, robíte na vysokej úrovni, robíte nás šťastných a 

sebavedomejších. ĎAKUJEM!” Dominik (6r.) so svojou rodinou  

”Bolo to super! Ďakujeme. Určite sa zúčastníme aj nabudúce, deťom aj nám sa páčilo. Ste skvelý tím, 

verím, že sa nám už podarí prísť do Bátor Tábora a stretnúť vás aj osobne.” Danielko (9r.) so svojou 

rodinou 

 

Pamätná kartička z prvého Interaktívneho rodinného dobrodružstva: 



 

  



 

 

 

GO!  LIEČIVÉ ZÁŽITKY 

Prostredníctvom programu GO! sa dostávame k deťom, ktoré sa tábora nemôžu zo zdravotných 

dôvodov zúčastniť. Prichádzame k nim a ich rodinným príslušníkom do nemocníc a pozveme ich do 

sveta fantázie, odvádzajúc ich pozornosť od každodenného nemocničného života.  

V roku 2020 sme prostredníctvom dvoch GO! programov vytvorili bezpečnú a podporujúcu atmosféru 

pre deti na Klinike detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) 

v Bratislave.  

S nástupom pandémie sme museli nemocničný program prerušiť a ukončiť spoluprácu s našou GO! 

koordinátorkou Marcelou Dobošovou. Postupne sme pracovali na preklopení programu do online 

prostredia. Nová metodika, výber vhodných hier, zostavenie tréningového plánu pre nových 

dobrovoľníkov vyžadovalo čas a preto sme zaškolenie novej skupiny 16 dobrovoľníkov zrealizovali v 

novembri. Časový rozsah online verzie sme nastavili na jednu hodinu a využívanou platformou sa stal 

Zoom. 

                                                                 

 

PROJEKT NÁVRAT DO ŠKOLY   

Keďže leto bez tábora bolo smutné, chceli sme deti potešiť hneď v prvý školský deň. Vďaka partnerom 

MIXIT, DHL Express (Slovakia), spol. s r.o., Curaprox Slovensko, Tesco Slovensko, Kresky, Stonožka, 

Frogpack, PANTA RHEI a Teta drogérie Slovensko odovzdal kuriér našim táborníkom 51 balíčkov plných 

prekvapení. Deti nám poslali krásne obrázky a fotky. 

 

https://www.facebook.com/curaproxslovensko/?__cft__%5b0%5d=AZUMuxSIlXhwB7RMJCdcYwISXRthD8lTyu-m_PpUxslbEXa04ULvfnA1U5yWfu5gW8eQ4xiDi1gV6ncBGM91lqkVvI6s5uqftY9skMNe1l-UAxy8L3uoN8B2jeDCzmdil193LUIKc8HtWJMaMGGv7_duvGtMup0PmmL49rzIPbYb6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/tescosk/?__cft__%5b0%5d=AZUMuxSIlXhwB7RMJCdcYwISXRthD8lTyu-m_PpUxslbEXa04ULvfnA1U5yWfu5gW8eQ4xiDi1gV6ncBGM91lqkVvI6s5uqftY9skMNe1l-UAxy8L3uoN8B2jeDCzmdil193LUIKc8HtWJMaMGGv7_duvGtMup0PmmL49rzIPbYb6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/kreskysk/?__cft__%5b0%5d=AZUMuxSIlXhwB7RMJCdcYwISXRthD8lTyu-m_PpUxslbEXa04ULvfnA1U5yWfu5gW8eQ4xiDi1gV6ncBGM91lqkVvI6s5uqftY9skMNe1l-UAxy8L3uoN8B2jeDCzmdil193LUIKc8HtWJMaMGGv7_duvGtMup0PmmL49rzIPbYb6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/Stonozka.sk/?__cft__%5b0%5d=AZUMuxSIlXhwB7RMJCdcYwISXRthD8lTyu-m_PpUxslbEXa04ULvfnA1U5yWfu5gW8eQ4xiDi1gV6ncBGM91lqkVvI6s5uqftY9skMNe1l-UAxy8L3uoN8B2jeDCzmdil193LUIKc8HtWJMaMGGv7_duvGtMup0PmmL49rzIPbYb6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/tetadrogerieslovensko/?__cft__%5b0%5d=AZUMuxSIlXhwB7RMJCdcYwISXRthD8lTyu-m_PpUxslbEXa04ULvfnA1U5yWfu5gW8eQ4xiDi1gV6ncBGM91lqkVvI6s5uqftY9skMNe1l-UAxy8L3uoN8B2jeDCzmdil193LUIKc8HtWJMaMGGv7_duvGtMup0PmmL49rzIPbYb6w&__tn__=R%5d-R


 

 

 

SLNEČNÉ STRÁNKY 

Pred Vianocami sme našim malým hrdinom pripravili prekvapenie v podobe elektronického pozdravu 

plného spomienok, tzv. Slnečné stránky. Obsahoval online puzzle, omaľovánky, recepty, ale najmä 

pripomínal všetky pekné spoločné chvíle, ktoré sme počas roka aspoň online zažili. 

 

 

CHARITATÍVNY BEH – TÍM ODVAHY   

Náš benefičný tím bežcov s príznačným názvom Tím Odvahy nás napriek sťaženej situácii podporil 

opäť. Vo farbách nadácie bežalo 5 odvážlivcov a na zážitkovú terapiu detí s rakovinou vyzbierali 

https://digital.batortabor.org/slnecnestranky2020/


 

 

krásnych a neuveriteľných 54 097 eur. Rekordmankou je Lenka Vacvalová, ktorá počas dvoch behov 

#ViacOdvahy a #ViacNaplno zabehla vyše 1 350 km! V prospech Bátor Tábora vyzbierala takmer 51 

tisíc eur. 

Športovými výkonmi nás podporili aj Monika Šmídlová, Gabriel Máté, Róbert Darnady a Ivan 

Miroslav. 

 



 

 

  

Ako Tím Odvahy funguje? Z bežcov sa počas ich príprav na podujatie stávajú vyslanci nadácie. 

Pomocou jedinečného profilu bežca-fundraisera, ktorý si každý tím či jeho členovia vytvoria na 

webovej stránke www.timodvahy.sk, sa snažia získať finančné prostriedky pre Bátor Tábor. Svoj profil, 

motiváciu aj ciele zdieľajú medzi kolegami, priateľmi, známymi či rodinou, ktorí ich snaženie môžu 

podporiť ľubovoľnou sumou na účet nadácie. Nadácia bežcov podporuje v každom kroku, poskytuje im 

potrebné informácie aj členské tričko s logom Bátor Tábora.  

 

AUKCIA SÚČASNÉHO UMENIA 

Aukcia súčasného umenia nadácie Bátor Tábor je jedinečné charitatívne podujatie, ktoré sme do 

Bratislavy priniesli prvýkrát v októbri 2018, inšpirovaní úspechmi podobných udalostí v Budapešti a 

vo Varšave. Aj v treťom ročníku, ktorý sa konal 6. novembra sme predstavili zbierku výnimočných 

diel súčasných autorov prevažne zo Slovenska, doplnenú o niekoľko výborných prác českých a 

http://www.timodvahy.sk/


 

 

maďarských umelcov. Vzhľadom na obmedzenia sme aukciu realizovali online cez aukčnú 

platformu Givergy a live prenos sme vysielali z hotela Gate One v Bratislave. 

41 registrovaným hosťom sme predstavili 46 malieb, fotografií a objektov, z ktorých sa úspešne 

vydražilo 38. Ako úvodné odporúčania, tak finálny výber diel bol zásluhou odborníkov, kurátorov a 

historikov umenia – úlohu odborných poradcov prevzali Nina Gažovičová, Alexandra Kusá, Krisztina 

Hunya a Július Barczi.  

 

                                   

Suma kúpnych cien večera dosiahla hodnotu 89 650 eur. Po odpočítaní honorárov pre predávajúcich 

sme na konto nadácie vďaka štedrosti zúčastnených pripísali 53 600 eur.  

 

Za pomoc s prípravou podujatia ďakujeme Aukčnej spoločnosti SOGA a Bubble Production House. 

 



 

 

Darcovia Nadácie Bátor Tábor Slovakia 

Ďakujeme všetkým firemným a individuálnym darcom, ktorí nás podporili v roku 2020. 

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí podporujú bežcov Tímu Odvahy a aj tým, ktorí nám venujú svoje 2 

% z dane. Ďakujeme spoločnostiam ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o., Ponyhouse s.r.o., DHL Express 

s.r.o. za celoročnú podporu našich aktivít. Ďakujeme tiež všetkým darcom hmotných darov a všetkým 

dobrovoľníkom, bez ktorých by Bátor Tábor, online ani v nemocnici neboli miestom zázrakov.  

V roku 2020 Nadácia Bátor Tábor Slovakia naďalej využívala pre individuálne dary online darovací 

portál DARUJME.SK, ktorý prevádzkuje Centrum pre filantropiu n.o. za účelom zhromažďovania 

a administrácie darov neziskovým organizáciám. Nadácia dary prijímala od 31.7.2020 aj cez verejnú 

zbierku "Bátor Tábor 2020/2021" zapísanú na Ministerstve vnútra SR pod Registrovým číslom zbierky 

000-2020-018882. Darcovia si mohli nastaviť aj pravidelnú mesačnú podporu zaslaním SMS v 

hodnote dve eurá na číslo 877 v tvare DMS START TABOR - túto službu nám poskytlo Fórum 

donorov. 

Zároveň sme pokračovali v spolupráci s  OZ GIVENIO a orchIDEAS s.r.o., ktoré prevádzkujú portály, kde 

jednotlivci majú možnosť zdarma podporiť neziskové organizácie nákupom v partnerských e-shopoch. 

Nadviazali sme spoluprácu so spoločnosťou Mixit s.r.o., zákazníci majú možnosť v sekcii Pomáhaj s 

Mixit popri nákupe podporiť aktivity nadácie. Formou venovania “oplátok” môžu respondenti 

prieskumov European National Panels pomôcť s financovaním programov nadácie. 

Dary v hodnote nad 331 EUR: 

Firemní darcovia  

Nadácia Markíza – 1.000 EUR 

Individuálni darcovia 

Roman Zubaľ – 16 100 EUR 

Patrick Hessel – 5 400 EUR 

Adrián Vodilka – 3 775 EUR 

Igor Kovaľ  - 3 100 EUR 

Jana Palenčárová – 2 900 EUR 

Michal Liday –  2 350 EUR 

Peter Barecz – 1 600 EUR 

Danica Matáková – 1 200 EUR 

Ivan Bella – 1 000 EUR 

Dušan Mihaleje – 975 EUR 

Ladislav Kossár - 950 EUR 

Martin Kultan – 750 EUR 

Vanda Wolfová - 525 EUR 

Eduard Maták - 450 EUR 

Michal Hošták - 350 EUR



 

 

 

  

 

Očakávané ciele 

Očakávané výsledky projektov sa čiastočne naplnili. Tábory pre vážne choré deti sme počas celého roka 

nemohli organizovať a bezpečnú atmosféru na GO! programoch sme mohli vytvoriť len začiatkom roka. 

Priniesli sme však nové online programy, v ktorých sme ponúkli deťom a ich rodinám zážitky s prvkami 

terapeutickej rekreácie z bezpečia domova. 

V rámci dobrovoľníckej práce sa nadácia podieľala na zvýšení záujmu mladých ľudí o pomoc zdravotne 

a sociálne znevýhodneným skupinám aj náborom nových dobrovoľníkov. 



 

 

 

 

Finančné údaje 

Finančné účty EUR 59.374,67 

   

Majetok spolu EUR 59.374,67 

Imanie a peňažné fondy EUR 14.100 

Výsledok hospodárenia minulých rokov EUR 26.618,06 

Rezervy EUR 2.402,94 

Krátkodobé záväzky EUR 2.462,70 



 

 

Bankové výpomoci a pôžičky EUR 200,00 

   

Vlastné a cudzie zdroje krytia majetku EUR 59.374,67 

Náklady spolu EUR 80.821,22 

Výnosy spolu EUR 98.119,37 

   

Výsledok hospodárenia pred zdanením EUR 17.298,15 

 

Výsledok hospodárenia po zdanení EUR 17.298,15 

 

Prehľad o príjmoch (výnosoch) 

Všetky programy, ktoré Nadácia Bátor Tábor Slovakia organizuje, sú pre deti zadarmo. Zdroje potrebné 

pre ich bezpečnú a vysoko kvalitnú realizáciu získava väčšinou od firemných a individuálnych darcov a 

z príspevkov z podielu dane z príjmu.  

Finančný audit vykonáva firma Audit Company Slovakia, s.r.o.    

Nadácia Bátor Tábor Slovakia mala v roku 2020 nasledovné príjmy:   

Prijaté príspevky od organizácií EUR 1.250 

Prijaté príspevky od fyzických osôb EUR 96.137,87 

Príspevky z podielu zaplatenej dane EUR 3.715,37 

Kurzové zisky EUR 0 

   



 

 

Spolu EUR 98.119,37 

 

Prehľad o výdavkoch (nákladoch)   

Nadácia Bátor Tábor Slovakia mala v roku 2020 nasledovné výdavky:   

Spotreba materiálu 

                            

EUR     1.005,68 

Ostatné služby 

                            

EUR   23.645,83 

Mzdové náklady 

                            

EUR   18.871,12 

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 

                            

EUR     6.260,14 

Zákonné sociálne náklady 

                            

EUR         479,80 

Kurzové straty 

                            

EUR         79,03 

Iné ostatné náklady 

                            

EUR        4 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 

                            

EUR   30.000,00 

Spolu 

                            

EUR  80.821,22 

   

  



 

 

 

 

Odmena za výkon funkcie správkyne   

Od 01.11.2020 správkyňa nadácie, Katarína Turčanová, dostáva mesačnú odmenu za výkon funkcie 

správkyne vo výške 10,- EUR. 

 

Prehľad o použití prostriedkov na verejnoprospešný účel   

V roku 2020 Nadácia Bátor Tábor Slovakia použila finančné prostriedky na krytie časti nákladov 

spojených s tvorbou nových online programov:  

1. čerpanie prostriedkov získaných od firemných darcov vo výške 1 250 EUR. 

2. čerpanie prostriedkov z príspevkov od fyzických osôb vo výške 96 137, 87 EUR. 

3. príspevky z podielu zaplatenej dane neboli použité. 

 

 

Zmeny v zložení orgánov   

V roku 2020 sa správna rada rozrástla o troch nových členov, k 31.12.2020 má teda sedem členov: 

Jana Palenčárová - predsedníčka správnej rady 

Katarína Čechová 

Barbara Schreinerová 

Dana Škodná 

Péter Küllői 

Patrick Hessel 

Marián Gazdík 

Rastislav Bagar  - revízor 



 

 

 

Prehľad o činnosti nadačných fondov   

V roku 2020 nadačné fondy nevykonávali žiadnu činnosť.      

 

Informovanie o činnosti nadácie v médiách   

Informácie o činnosti nadácie sú pravidelne zverejňované na internete: 

✓ www.batortabor.sk  

✓ Facebook: https://www.facebook.com/Bator.Tabor.Slovakia/  

✓ www.timodvahy.sk pre podporu zbierania finančných prostriedkov v rámci charitatívnych 

behov 

✓ YouTube: https://bit.ly/BTSKYouTube 

✓ Interaktívne rodinné dobrodružstvo | Kam s deťmi (kamsdetmi.sk) 

✓ Srdce na dlani - Dobrovoľníci nadácie Bátor Tábor 

V priebehu roka 2020 sa mediálne prezentovala činnosť nadácie cez pravidelné správy o aktivitách 

nadácie na Facebook stránke nadácie. Využívali sme bezplatnú inzerciu Google Ads v rámci projektu 

Google AdGrants. 

Vypracovala:  

Katarína Turčanová   

Dátum: 20.06.2021 

Kontakt: info@batortabor.sk     

http://www.batortabor.sk/
https://www.facebook.com/Bator.Tabor.Slovakia/
http://www.timodvahy.sk/
https://bit.ly/BTSKYouTube
http://kamsdetmi.sk/podujatia/zabava/interaktivne-rodinne-dobrodruzstvo-4/
https://www.srdcenadlani.sk/krajske-ocenovanie/rok-2020/ta/dobrovolnici-nadacie-bator-tabor


 

 

 

Prílohy:  

1. Správa nezávislého audítora k 31.12.2020 

2. Ročná účtovná závierka k 31.12.2020 

 

 


