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Príhovor predsedníčky správnej rady nadácie   

Milí priatelia a podporovatelia! 

  

Som veľmi rada, že sa vám môžem prihovoriť po úspešnom roku Nadácie Bátor Tábor Slovakia.  

 

Napriek pandémii, ktorá pretrvávala aj v roku 2021 a bohužiaľ nám 

znemožnila usporiadať obľúbený tábor v Hatvani, ktorý navštevujú už dlhé 

roky aj  rodiny zo Slovenska, sa nám podarilo úspešne rozbehnúť a viesť 

nové, populárne programy pre deti s vážnymi ochoreniami.  Náš 

programový tím priniesol online kreatívne workshopy, počas ktorých deti z 

bezpečného prostredia svojho domova nielen vyrábali zaujímavé veci, ale 

učili sa aj o prírode, či dokonca mali možnosť potešiť seniorov z Domova 

seniorov v Galante vlastnoručne vyrobenými vianočnými pozdravmi. Počas 

5 workshopov sme dodali radosť a odvahu 52 deťom.  

Na konci roka 2021 sme na školách spustili podporný program, ktorý napomáha deťom pri reintegrácii 

do školského kolektívu po návrate z náročnej liečby, vhodne scitlivuje tému vážneho ochorenia v triede 

a stmeľuje triednu komunitu. Do tohto projektu sa zapojilo celkovo 70 detí.  

Zároveň sme boli jednou z dvoch organizácií, ktoré počas roka 2021 spĺňali prísne kritériá návštev na 

Klinike detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH a oslávili sme 300-tú návštevu nemocnice s 

programom GO!  

  

Dovoľte mi zo srdca poďakovať našim dobrovoľníkom, kolegom a podporovateľom, vďaka ktorým 

môže Nadácia Bátor Tábor Slovakia pomáhať a krásnym spôsobom meniť životy detí trpiacich vážnymi 

ochoreniami.       

 

Katarína Čechová 

Predsedníčka správnej rady nadácie 



 

 

 

 

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. 



 

 

Organizovanie školského programu, ktorý pomáha školákom chápať a prijímať inakosť, trénovať 

empatiu a posilniť kamarátstva. 

 

Orgány nadácie   

Správna rada: 

Katarína Čechová – predsedníčka správnej rady  

Jana Palenčárová – 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   

Už od roku 2001 organizujeme programy zážitkovej terapie pre vážne choré deti a ich rodiny. Od 

návštev v nemocniciach po bezplatné terapeutické tábory, naším cieľom je prostredníctvom hier a 



 

 

zážitkov vrátiť sebavedomie, bezstarostnosť a odvahu deťom, ktorých detstvom otriaslo dlhodobé a 

náročné ochorenie. Deťom trpiacim onkologickými ochoreniami umožňuje vyskúšať si také programy, 

na ktorých by sa inak pre svoju chorobu nemohli zúčastniť. V našom tábore v maďarskej Hatvani, ktorý 

organizujeme pre rodiny zo Slovenska, si majú deti k dispozícii v rámci kúzelného areálu lanové 

centrum, veslovanie, jazdenie na koni, lukostreľba, fotografovanie, tanec, hudba, šport či divadlo. 

Cieľom každého táborového programu je poskytnúť deťom pocit úspechu, zatiaľ čo táborový aréal 

je vybavený nemocnicou a deti majú k dispozícii neustálu zdravotnú starostlivosť a starostlivosť zo 

strany dobrovoľníkov - kamarátov. Ako jediná organizácia v strednej Európe je Bátor Tábor súčasťou 

prestížnej medzinárodnej siete SeriousFun Children's Network, ktorú pred viac ako 30 rokmi založil 

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 hrdí, že naši dobrovoľníci boli nominovaní až v troch kategóriách 

ocenenia Srdce na dlani za rok 2021 (Dobrovoľnícky projekt alebo program, Dobrovoľnícka skupina, 

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc).  

                           



 

 

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.  

V roku 2020 sme preklopili časť našich programov do virtuálneho sveta, aby sme mohli pokračovať v 

maximálne bezpečnom prostredí pre našich malých hrdinov. V roku 2021 sa nám podarilo priniesť 

ďalší, nový formát online programov - Kreatívne workshopy. Tie sa stali medzi deťmi veľmi populárne 

a počas roku sme ich priniesli spolu šesť. Workshopy mali rôzne témy a organizovali sme ich pri rôznych 

príležitostiach.  

                           

Rovnako sme sa tešili aktívnemu prístupu našich novovyškolených 15 dobrovoľníkov! Školenie sme 

zorganizovali v októbri 2021, v Bratislave, po dlhých mesiacoch vo forme offline stretnutia.    

 



 

 

                         

 

Činnosť v roku 2021  

Online kreatívne workshopy 

S úplne novým, populárnym formátom virtuálnych programov pre deti sme začali v druhej polovici 

roku 2021. Počas 6 kreatívnych workshopov (Deň detí, Hudobný festival, Zelený festival, Halloweensky, 

Zimný a Vianočný) priniesli naši dobrovoľníci priamo k deťom domov za každých 90 minút zábavy pri 

výrobe vlastnoručne robených masiek,  pohľadníc, darčekov či dokonca ruksačikov. Do našich 

workshopov sa pravidelne zapájali deti s rôznymi vážnymi ochoreniami ako rakovina, či cystická 

fibróza.  



 

 

 

  

 



 

 

Po kreatívnych workshopoch sme dostávali krásne odkazy od rodičov detí na sociálnych sieťach:  

“Ďakujeme veľmi pekne za príjemnú atmosféru! Tešíme sa, ako Maximkove pohľadnice potešia 

seniorov.” Pani Monika, mama chlapca s cystickou fibrózou po workshope, na ktorom sme vyrábali 

vianočné pohľadnice pre seniorov z domova seniorov v Galante.  

 

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.  

Veľmi nás teší, že počas pandémie sme v roku 2021 ostali jednou z iba 2 organizácií, ktoré spĺňali prísne 

podmienky návštev na bratislavskej Klinike detskej hematológie a onkológie Národného ústavu 

detských chorôb (NÚDCH) a mohli tak deťom v najťažších chvíľach priniesť trochu radosti 

prostredníctvom hier. Do nemocnice sme sa vrátili s programom GO! Počas leta 2021 a do konca roku 

sme priniesli deťom radostné zážitky počas 8 návštev.  

 



 

 

 

ŠKOLSKÝ PROGRAM   

Pandémia mala na deti veľký dopad - nemohli sa stretávať so svojimi spolužiakmi do takej miery, do 

akej boli zvyknutí, ani si vymieňať zážitky a smiať sa spolu cez prestávky. Online teambuilding program, 

ktorý sme viedli v roku 2021 pre 3 školy (Spojená škola Novohradská, ZŠ s MŠ Jeséniova a ZŠ s VJM v 

Rohovciach) je zostavený práve tak, aby deťom umožnil zdieľať spolu zážitky a budoval a posilňoval 

triednu komunitu. Zároveň môže pomôcť učiteľom, ktorí pri množstve triednickych povinností a 

technických výziev, ktoré online výučba priniesla, nemajú veľa príležitostí sa sústrediť na sociálne väzby 

v triednom kolektíve. Program je vyvinutý pre školské triedy, ktoré sú v domácej výučbe (napr. trieda 

v karanténe) a jeho cieľom je posilnenie sociálnych väzieb a vzťahov v rámci triedneho kolektívu.  

 



 

 

 

V novembri 2021 sme spustili pilotný offline školský program. Cieľom podporného školského programu 

je posilniť v triede akceptujúci a bezpečný kolektív, v ktorom sa deti budú cítiť dobre. Dieťaťu s vážnym 

ochorením a jeho spolužiakom program pomôže získať informácie o chorobe a poukáže na jedinečnú 

komunitu, ktorú spolu tvoria. V novembri 2021 sme navštívili školu s vyučovacím maďarským jazykom 

v Jahodnej. Program sa stretol s veľmi pozitívnymi reakciami od učiteľov, rodičov, ale hlavne 

samotných žiakov, ktorí povedali: 

„Dnes som sa naučila, že nikto nemá byť odsudzovaný a je skvelé tráviť čas s kamarátmi.“ 

„Som na seba hrdá najmä za to, že som si uvedomila, že ma moja trieda má rada.“ 

„Dnes som sa naučil, ako funguje cukrovka.“ 

 

ALL IN CHALLENGE – AUKCIA PRE ODVÁŽNE DETI  

Prvýkrát v histórii nadácie Bátor Tábor sme zorganizovali online aukciu, ktorej sa aktívne zúčastnili 

všetky krajiny, v ktorej pôsobí nadácia Bátor Tábor, teda Slovensko, Česká republika, Maďarsko a 

Poľsko. Počas 10 dní trvania online aukcie sa nám podarilo vyzbierať výťažok vo výške 3200 eur. 

Celkovo 40 partnerov, spoločností či jednotlivcov zo Slovenska, prispelo do aukcie svojimi výrobkami a 



 

 

službami. Tie si počas 10 dní mohli online vydražiť návštevníci aukcie a celý výťažok z predaja položky 

putoval nadácii Bátor Tábor.  Medzi prispievateľmi boli viacerí slovenskí športovci (Jakub Grigar, Matej 

Tóth, Norbert Gomboš), umelci (Daniel Hevier, Vec), ako aj prezidentka SR, Zuzana Čaputová.  

 

 SASHE TRHY HANDMADE VÝROBKOV A VLASTNÝ MERCHANDISE  

V roku 2021 sme nadviazali na predchádzajúcu spoluprácu so SAShE – online obchodom handmade 

výrobkov a oblečenia. V Bratislave sme sa zúčastnili so stánkom Bátor Tábor trhu v septembri v Starej 

tržnici a vianočných trhov v OC Nivy. Počas trhov sme predávali výrobky, ktoré nám darovali rôzni 

predajcovia SAShE, ako aj vlastný merchandise, ktorý sme pripravili a dali vyrobiť.  

 

TÍM ODVAHY  

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.  

 

V roku 2021 sa športom k dobrým skutkom rozbehli dvaja bežci Tímu Odvahy – Evelína Opičková a 

Róbert Darnady. 

Ich charitatívne zbierky priniesli odvážnym deťom a nadácii Bátor Tábor spolu 1 193 eur.   

http://www.timodvahy.sk/
https://timodvahy.sk/sportovec-sportovkyna/opickova-evelina/
https://timodvahy.sk/sportovec-sportovkyna/robert-darnady/


 

 

Ďalších 600 eur pribudlo na účet nadácie vďaka pravidelným darom, ktoré odštartovala bežecká 

kampaň Lenky Vacvalovej ešte v roku 2020. 

Róbert bežal vo farbách odvahy druhý rok v rade, a to na Rýchliku Zoška–Bratislava, pričom zlepšil 

svoje výkony v behu aj fundraisingu. 

 

Evelína sa k nám pridala po prvýkrát inšpirovaná Lenkou. Svojej úlohy bežkyne-fundraiserky sa však 

počas behu Šumavskou magistrálou ujala s kreativitou a obdivuhodným odhodlaním. 

Z iniciatívy, výkonu a podpory od oboch sa neskutočne tešíme! 

 

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 počas štvrtého ročníka, ktorý sa konal 21. októbra 2021, sme publiku predstavili zbierku 

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

maďarských umelcov.  Vzhľadom na pretrvávajúce pandemické obmedzenia sme aukciu realizovali 

online cez aukčnú platformu Givergy. Záujemcom sme tiež pripravili dvojdňovú predaukčnú výstavu v 

unikátnych priestoroch bratislavskej Mlynice a na záver dražby zorganizovali živý online prenos s 

https://timodvahy.sk/sportovec-sportovkyna/robert-darnady/
https://timodvahy.sk/podujatia/rychlik-zoska-bratislava/
https://timodvahy.sk/sportovec-sportovkyna/opickova-evelina/
https://timodvahy.sk/podujatia/sumavska-magistrala/


 

 

Ninou Gažovičovou a Júliusom Barczim z Aukčnej spoločnosti SOGA. Výstavu sme uviedli špeciálnym 

otváracím večerom pre pozvaných hostí, na ktorom si mohli ponúkané diela prezrieť naživo spolu 

spolu s odborným výkladom. Súčasťou večera bola aj bonusová dražba maľby od mladej slovenskej 

autorky Èv van Hettmer, ktorého cena sa posunula z vyvolávacej ceny 2 000 eur na finálnych 4 000 eur.  

  

V samotnej aukčnej kolekcii sme zberateľom a podporovateľom nadácie predstavili 44 malieb, 

fotografií a objektov, z ktorých sa úspešne vydražilo 36. Ako úvodné odporúčania, tak finálny výber 

diel bol zásluhou odborníkov, kurátorov a historikov umenia – úlohu odborných poradcov už po 

tretíkrát prevzali Nina Gažovičová, Alexandra Kusá, Krisztina Hunya a Július Barczi.                                  

Suma darov a kúpnych cien podujatia dosiahla hodnotu 72 450 eur. Po odpočítaní honorárov pre 

predávajúcich sme na konto nadácie vďaka štedrosti zúčastnených pripísali 44 950 eur.  Počas dražby 

sme zaregistrovali 174 prihodení, pričom najväčší záujem bol o diela Lucie Oleňovej, Petra Rollera a 

Žofie Dubovej.  

  

Za pomoc s prípravou podujatia aj po štvrtý raz srdečne ďakujeme Aukčnej spoločnosti SOGA a Bubble 

production house.  

  

Špeciálne poďakovanie patrí aj dvanástim zberateľom a umelom, ktorí sa aj napriek komplikovanej 

spoločenskej situácii rozhodli venovať nadácii Bátor Tábor plnú predajnú cenu svojich diel. Patrí k nim 

Robert Bielik, Katarína Janečková, Denisa Lehocká, Martin Piaček, Rudolf Sikora, Natália Šimonová, 

Milan Tittel, Jaro Varga, rodina Milana Paštéku, Európska kultúrna spoločnosť (dielo Milana Dobeša), 

Vintage Galéria v Budapešti (dielo Zoltána Seidnera) a anonymný darca diel Stana Filka a Juraja Meliša. 

 

Darcovia Nadácie Bátor Tábor Slovakia 

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nás podporili v roku 2021. 

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 či škole neboli miestom zázrakov.  



 

 

V roku 2021 Nadácia Bátor Tábor Slovakia využívala platobnú platformu Barion a naďalej aj online 

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

zhromažďovania a administrácie darov neziskovým organizáciám. Nadácia dary prijímala po celý rok aj 

cez verejné zbierky "Bátor Tábor 2020/2021" do 30.06.2021 a “Bátor Tábor 2021/2022” od 7.7.2021, 

zapísané na Ministerstve vnútra SR pod Registrovými číslami zbierky 000-2020-018882 a  000-2021-

022662 . 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. 

Pokračovali sme v spolupráci 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 aj naďalej pomôcť s financovaním programov nadácie. 

Dary v hodnote nad 331 EUR: 

Darcovia  

Eduard Maták - 9 250 EUR 

Roman Zubaľ – 7 950 EUR 

Peter Škodný - 4 850 EUR 

Peter Petrička -  4 050 EUR 

Martin Kultan – 3 500 EUR 

Dušan Mihaleje – 2 500 EUR 

Dana Škodná - 2 450 EUR 

Marcel Kaščák - 1 900 EUR 

Nadačný fond Mixit – 1 843,65 EUR 

Peter Barecz – 1 350 EUR 

Danica Matáková – 1 300 EUR 

Adrián Vodilka – 1 075 EUR 

Michal Liday –  1 000 EUR 

Ján Palenčár – 1 000 EUR 

Ladislav Kossár - 1 000 EUR 

Patrick Hessel – 975 EUR 

Radomír Šalitroš - 825 EUR 

Marcela Mojtová - 800 EUR 

Vlastimil Uhlíř - 750 EUR 

Marián Gazdík - 650 EUR 

Radoslav Jakab -  450 EUR 

Filip Gulan – 425 EUR 

European national panels - 412,53 EUR 



 

 

 

 

 

Očakávané ciele  

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

opäť nemohli organizovať. Bezpečnú atmosféru na GO! programoch sme ale mohli znovu vytvárať od 

začiatku leta 2021. Priniesli sme nový online školský program, v ktorom sme ponúkli deťom a ich 

rodinám zážitky s prvkami terapeutickej rekreácie z bezpečia domova. Na jeseň sme odštartovali i 

prezenčný školský program pre deti po dlhodobej liečbe, ktoré sa vracajú do triedneho kolektívu. 

Vytvorili sme vlastný programový tím, ktorý zastrešuje všetky naše programy. 

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 21.044,03 

   

Majetok spolu EUR 21.044,03 

Imanie a peňažné fondy EUR 14.100 

Výsledok hospodárenia minulých rokov EUR 44.647,71 

Rezervy EUR 2.790,11 

Krátkodobé záväzky EUR 11.369,63 

Bankové výpomoci a pôžičky EUR 200,00 

   

Vlastné a cudzie zdroje krytia majetku EUR 21.044,03 

Náklady spolu EUR 108.382,71 



 

 

Výnosy spolu EUR 63.157,84 

   

Výsledok hospodárenia pred zdanením EUR -45.224,87 

 

Výsledok hospodárenia po zdanení EUR - 45.224,87 

 

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 2021 nasledovné príjmy:   

Prijaté príspevky od organizácií EUR 0 

Prijaté príspevky od fyzických osôb EUR 60.402,79 

Príspevky z podielu zaplatenej dane EUR 2.752,41 

Kurzové zisky EUR 2,64 

   

Spolu EUR 63.157,84 

 

Prehľad o výdavkoch (nákladoch)   

Nadácia Bátor Tábor Slovakia mala v roku 2021 nasledovné výdavky:   



 

 

Spotreba materiálu 

                            

EUR     3.066,06 

Ostatné služby 

                            

EUR  30.162,6 

Mzdové náklady 

                            

EUR   54.331,94 

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 

                            

EUR     18.126,93 

Zákonné sociálne náklady 

                            

EUR         1.167,79 

Kurzové straty 

                            

EUR        181,17 

Iné ostatné náklady 

                            

EUR        80 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 

                            

EUR   30.000,00 

Spolu 

                            

EUR  108.382,71 

   

  

 

 

Odmena za výkon funkcie správkyne   



 

 

Správkyňa nadácie, Katarína Turčanová, dostáva mesačnú odmenu za výkon funkcie správkyne vo 

výške 10,- EUR. 

 

Prehľad o použití prostriedkov na verejnoprospešný účel   

V roku 2021 Nadácia Bátor Tábor Slovakia použila finančné prostriedky na krytie časti nákladov 

spojených s tvorbou nových online programov:  

1. čerpanie prostriedkov získaných od firemných darcov neboli použité. 

2. čerpanie prostriedkov z príspevkov od fyzických osôb vo výške 60 402, 79 EUR. 

3. príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 2 752, 41 EUR. 

 

 

Zmeny v zložení orgánov   

V roku 2021 nenastali zmeny v zložení orgánov nadácie, správna rada má sedem členov. Za 

predsedníčku správnej rady bola po odstúpení Jany Palenčárovej z tejto funkcie zvolená v januári 2021 

Katarína Čechová. 

Katarína Čechová - predsedníčka správnej rady 

Jana Palenčárová 

Barbara Schreinerová 

Dana Škodná 

Péter Küllői 

Patrick Hessel 

Marián Gazdík 

Rastislav Bagar  - revízor 

 

Prehľad o činnosti nadačných fondov   



 

 

V roku 2021 nadačné fondy nevykonávali žiadnu činnosť.      

 

Informovanie o činnosti nadácie v médiách   

Informácie o činnosti nadácie sú pravidelne zverejňované na internete: 

✓ www.batortabor.org/sk  

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

✓ Instagram: https://www.instagram.com/batortabor_sk/  

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

behov 

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

✓ https://www.modrykonik.sk/blog/bator_tabor/ 

✓ https://www.sashe.sk/batortabor  

✓ Srdce na dlani - Dobrovoľníci nadácie Bátor Tábor 

V priebehu roka 2021 sa mediálne prezentovala činnosť nadácie cez pravidelné správy o aktivitách 

nadácie na Facebook stránke nadácie, Instagram účte nadácie a v rámci sekcie “Novinky” na stránke 

www.batortabor.org/sk.  

V rámci celosvetovej kampane #givingtuesday, ktorú na Slovensko priniesla nadácia Pontis, sme v 

novembri 2021 spustili kampaň “Daruj zdravé sebavedomie”. V kampani reprezentovanej video 

spotom, ktorý pre nás pripravili pro bono v Ponyhouse, vyzývame ľudí, aby svojim príspevkom nadácii 

Bátor Tábor darovali “zdravé sebavedomie chorým deťom”:  https://www1.pluska.sk/zaujimavosti/aj-

chore-deti-zasluzia-zdrave-sebavedomie  

 

http://www.batortabor.org/sk
https://www.facebook.com/Bator.Tabor.Slovakia/
https://www.instagram.com/batortabor_sk/
http://www.timodvahy.sk/
https://bit.ly/BTSKYouTube
https://www.modrykonik.sk/blog/bator_tabor/
https://www.sashe.sk/batortabor
https://www.srdcenadlani.sk/krajske-ocenovanie/rok-2020/ta/dobrovolnici-nadacie-bator-tabor
http://www.batortabor.org/sk
https://www1.pluska.sk/zaujimavosti/aj-chore-deti-zasluzia-zdrave-sebavedomie
https://www1.pluska.sk/zaujimavosti/aj-chore-deti-zasluzia-zdrave-sebavedomie


 

 

Vypracovala:  

Katarína Turčanová   

Dátum: 20.06.2022 

Kontakt: info@batortabor.sk     

 

Prílohy:  

1. Správa nezávislého audítora k 31.12.2021 

2. Ročná účtovná závierka k 31.12.2021 

 

 


