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Správa o činnosti 2021         
Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu  
 
Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol 2.7.2018 ako zjednotenie 
filantropických aktivít, ako aj aktivít spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Kaufland 
Slovenská republika v.o.s..  
 
Nadačný fond podporuje aktivity v oblastiach: 
 

• ochrana a podpora zdravia;  
• podpora a rozvoj telovýchovy / športu;  
• podpora a poskytovanie sociálnej pomoci;   
• zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt;  
• podpora vzdelávania;  
• ochrana ľudských práv;  
• ochrana a tvorba životného prostredia;  
• rozvoj a podpora vedy;  
• organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti a jej rozvoj. 

 
 
Účel fondu je napĺňaný prostredníctvom: 
a. podpory partnerských projektov iných mimovládnych organizácií, 
b. grantových programov,  
c. správy agendy individuálnych žiadateľov Nadáciou CpF. 
 

A. Nadačný fond Kaufland, Otvorený grantový program 2021 
 
V Otvorenom grantovom programe boli v roku 2021 podporené dva projekty – projekt Slovenského 
červeného kríža, zameraný na skvalitnenie terénnej sociálnej služby a projekt Skutočne zdravej školy, 
zameranej na vzdelávanie v oblasti zdravého stravovania. 
 
Územné spolky SČK poskytujú širokú paletu terénnych sociálnych služieb na celom území Slovenska. 
Prepravnú službu v súčasnosti poskytuje viac ako 15 územných spolkov SČK. Nákupom ďalších 
moderných a špeciálne upravených vozidiel mohol SČK podporiť kvalitu a rozšíriť poskytovanie 
prepravnej služby a ďalších terénnych sociálnych služieb, čo sa v čase pandémie výrazne osvedčilo. 
Pomohli sme tak ešte väčšiemu množstvu ľudí v ďalších regiónoch, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní. 
Patria sem ľudia, ktorí sú dlhodobo v nepriaznivej sociálnej situácii kvôli svojmu veku, zdravotnému 
postihnutiu, či dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu. Vďaka prepravnej službe pomáha SČK 
znižovať ich izolovanosť a umožňuje im zapájať sa do spoločenského života. Finančné prostriedky boli 
použité na nákup nových vozidiel na zabezpečovanie prepravnej služby. 
 
Druhý projekt združenia Skutočne zdravá škola komplexne rozvíja kultúru stravovania vo všetkých 
ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach na slovenských školách. Vďaka 
realizovaným aktivitám pomáha v rozvoji kultúry zdravého stravovania a učí žiakov, odkiaľ jedlo 
pochádza, ako vzniká, ako vplýva na náš organizmus, ale aj to, ako ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme. 
Zároveň pomáha dostať kvalitné, čerstvé a sezónne produkty od domácich výrobcov a pestovateľov 
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do slovenských škôl a zvyšovať tak úroveň školského stravovania. Výstupom zrealizovaného projektu 
Skutočne zdravá škola je 59 zapojených škôl do certifikačného procesu SZŠ programu, z toho 4 
bronzové Skutočne zdravé školy s certifikátom. Ďalším výstupom je vytvorenie metodologických 
materiálov v rozsahu cca 200 normostrán voľne dostupných verejnosti a školám na 
www.skutocnezdravaskola.sk (v počte rozsiahlych 12 metodických materiálov a pracovných listov na 
tému výživa, zdravý životný štýl, školské stravovanie, potravinová gramotnosť, školské potravinové 
trhy, návštevy fariem, školská úžitková záhrada). Vďaka projektu sa podarilo vyškoliť 8 regionálnych 
koordinátorov. Zrealizoval sa prieskum na vzorke cca 1369 detí, pri zbere dát realizátori aktívne 
spolupracovali so 63 pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi. Výstup prieskumu vyšiel v 
podobe výskumnej správy v rozsahu 43 slidov a 34 stranovej prezentácie/záverečnej správy. Vznikla 
brožúrka o vzťahu detí k zdravému životnému štýlu v náväznosti na program SZŠ v rozsahu v rozsahu 
32 strán, formát A5, ktorá bola distribuovaná elektronicky všetkým koordinátorom zberu dát po celom 
Slovensku (63), školám zapojeným do programu SZŠ. Zrealizoval sa 1 webinár k výstupom prieskumu, 
na ktorý sa registrovalo 113 ľudí a na YouTube kanáli Skutočne zdravej školy má zo záznamu 76 videní. 
Víziou do budúcna je zapájať do programu ďalšie školy, vytvoriť fungujúcu a stabilnú komunitu 
regionálnych koordinátorov, učiteľov, rodičov a zástupcov orgánov štátnej správy, ktorí budú 
zabezpečovať neustále zdieľanie inovácií v oblasti školského stravovania a motivovať ďalšie školy 
vstúpiť do programu. 
 
 
Počet predložených žiadostí: 2 
Počet podporených projektov: 2 
Vyčlenená suma: 111 277,60 € 
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke hodnotiaca komisia v zložení:  
Samuel Machajdík, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Martina Machánková, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 

P.č. Podporená 
organizácia 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

1 Slovenský 
Červený kríž 

Podpora terénnych 
sociálnych služieb 
SČK 

98 677,60 € 

Územné spolky SČK poskytujú širokú paletu terénnych sociálnych služieb 
na celom území Slovenska. Prepravnú službu v súčasnosti poskytuje viac 
ako 15 územných spolkov SČK. Nákupom ďalších moderných a špeciálne 
upravených vozidiel chce SČK podporiť kvalitu a rozšíriť poskytovanie 
prepravnej služby a ďalších terénnych sociálnych služieb, čo sa v čase 
pandémie výrazne osvedčilo. Pomôže tak ešte väčšiemu množstvu ľudí v 
ďalších regiónoch, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní. Patria sem ľudia, 
ktorí sú dlhodobo v nepriaznivej sociálnej situácii kvôli svojmu veku, 
zdravotnému postihnutiu, či dlhodobo nepriaznivému zdravotnému 
stavu. Vďaka prepravnej službe pomáha SČK znižovať ich izolovanosť a 
umožňuje im zapájať sa do spoločenského života. Finančné prostriedky 
budú použité na nákup nových vozidiel na zabezpečovanie prepravnej 
služby. 

2 
Skutočne 
zdravá škola 
o.z. 

Skutočne zdravá 
škola do slovenských 
škôl 

12 600 € 

Program Skutočne zdravá škola komplexne rozvíja kultúru stravovania vo 
všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných 
súvislostiach na slovenských školách. Vďaka realizovaným aktivitám 
pomáha v rozvoji kultúry zdravého stravovania a učí žiakov, odkiaľ jedlo 
pochádza, ako vzniká, ako vplýva na náš organizmus, ale aj to, ako 
ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme. Zároveň pomáha dostať kvalitné, 
čerstvé a sezónne produkty od domácich výrobcov a pestovateľov do 
slovenských škôl a zvyšovať tak úroveň školského stravovania. Aktuálne 
realizuje prieskum, ktorý poukáže na vzťah detí k zdravému životnému 
štýlu, ako aj tvorbu nových metodických materiálov pre pedagógov či 
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školské jedálne. Zároveň tvorí sieť regionálnych koordinátorov vďaka 
čomu sa program Skutočne zdravá škola môže dostať do všetkých kútov 
Slovenska. Cieľom týchto aktivít je upovedomiť verejnosť o potrebe 
komplexného vzdelávania v súvislosti s témou jedla, ako aj prispievať k 
zlepšeniu stravovacích návykoch detí a kvality stravovania v školských 
jedálňach a tvorbu nových zážitkových foriem učenia v podobe 
rôznorodých metodických materiálov. Na tieto aktivity Nadačný fond 
Kaufland vyčlenil pre Skutočne zdravá škola o.z. sumu 12 600 eur. 

 
 
 
 

B.1. Nadačný fond Kaufland, Zamestnanecký grantový program Sľubné talenty 2021 
 
Zámerom je podporiť talentované deti zamestnancov spoločnosti Kaufland a realizáciu aktivít 
umožňujúcich rozvoj ich talentu.  
Chceme nachádzať a finančne podporovať mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov 
alebo vedcov, ktorí navštevujú základnú školu, gymnázium, strednú odbornú školu alebo odborné 
učilište s cieľom vytvoriť priestor na rozvoj ich potenciálu a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.  
 
Podporu rozvoja mladých talentovaných ľudí považujeme za hlavný predpoklad pre rýchlejší rozvoj 
celej spoločnosti. Veríme, že investícia do podpory ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa raz môžu stať 
priekopníkmi vo svojom odbore, je správna a bude dobre využitá.  
Z uvedeného dôvodu bol vyhlásený tretí ročník zamestnaneckého grantového programu Sľubné 
talenty. 
 
Počet predložených projektov: 61 
Počet podporených projektov: 57 
Vyčlenená suma: 24 390 €  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení: 
Jana Hlavatá, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Jana Strižová, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Michal Golian, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Andrej Kulaviak, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Iveta Hollá, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Martina Machánková, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
 

P.č. Podporená 
fyzická osoba 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

1 Mária P. Bicie 500,00  € 

Matúš má 16 rokov a hudobnému nástroju bicie sa venuje už 7. 
rok na základnej umeleckej škole. Vystupuje na koncertoch a 
hra na bicie ho veľmi baví, chcel by v jej štúdiu pokračovať. 
Podporíme ho materiálnym vybavením - kúpou nových bubnov, 
činelov a ďalšieho vybavenia. 

2 Daniel T. Tenisová akadémia 500,00  € 

9-ročná Tamarka hrá tenis od svojich 4 rokov. Minulý rok bol 
úspešný aj na popredné umiestnenia v svojej kategórii do 
8rokov. Získala dve prvé miesta, tri druhé miesta a jedno z ich 
bolo v turnaji Masters, kde postupovalo 10 najlepších hráčov zo 
západného Slovenska. Podpora bude určená na zabezpečenie 
tréningových aktivít 4x týždenne. 
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P.č. Podporená 
fyzická osoba 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

3 Zuzana O. Spartakovec 500,00  € 

Alex má 10 rokov a vyniká vo futbale, ktorý ho veľmi baví. Má 
veľmi dobré výsledky, viackrát vyhral na turnajoch ako najlepší 
brankár. Trénuje od svojich 5-tich rokov. Začal v školičke 
Spartaku a dnes je v kategórii U10. Finančná podpora je určená 
na kúpu nových športových vecí - futbalových pomôcok a 
oblečenia. 

4 Alena L. Cesta na 
Majstrovstvá sveta 500,00  € 

Dcéra predkladateľky, 17-ročná Laura, je reprezentantkou 
Slovenska v dráhovej a cestnej cyklistike. Z roku 2021 je 
majsterkou Slovenska v rôznych disciplínach v dráhovej 
cyklistike a vicemajsterkou SR v cestnej cyklistike a časovke 
jednotlivcov. Tento rok sa zúčastnila Majstrovstiev Európy, kde 
skončila na jedenástom mieste vo vylučovacích pretekoch. 
Finančné prostriedky budú použité na kúpu nového dráhového 
rámu, prípadne novej aerodynamickej prilby a tretier. 

5 Alena L. Zažiariť v horskej 
cyklistike 500,00  € 

Dušan Dario má 11 rokov a je žiakom piateho ročníka na 
základnej škole. Cyklistike sa venuje dva roky a za ten čas sa stal 
majstrom Slovenska v horskej cyklistike (XCO). V celkovom 
poradí slovenského pohára skončil na treťom mieste. 
Suverénne vyhral Detskú tour Petra Sagana. V odvetví 
cyclocross skončil na majstrovstvách Slovenska na treťom 
mieste ako najmladší pretekár. Jeho talent podporíme 
príspevkom na nový karbónový bicykel. 

6 Tatiana B. O krok bližšie k 
svojmu snu 500,00  € 

Adrián je žiakom 9. triedy základnej školy. Je aktívnym hráčom 
klubu OŠK Dolná Krupá v tíme U15 na pozícii brankár. So svojim 
tímom vyhrali prvé miesto. V aktuálnej sezóne 2021/22 sú zatiaľ 
na 5.mieste. Grant bude použitý na nákup oblečenia a pomôcok 
pre brankára. 

7 Slávka L. Žralok v bráne 500,00  € 

Jožko je hádzanársky brankár, trénuje  za mladších žiakov v 
Tatrane Prešov.  Začal ako malý prípravkár, odtiaľ prešiel na 
odporúčanie trénera k mladším žiakom skupiny B. Počas celého 
roka veľmi rád a tvrdo trénoval a tak sa po odporúčaní trénera 
posunul vyššie a to do skupiny A mladších žiakov kde pôsobí 
teraz. Jeho talent podporíme príspevkom na športové 
oblečenie, obuv, náčinie a cestovné výdavky. 

8 Olga C. Nádejná dizajnérka 250,00  € 

Simona sa odmalička venuje kresleniu, maľovaniu. Je veľmi 
kreatívna, má cit pre estetiku. Je rodená umelkyňa. 
Momentálne je v prvom ročníku na SOŠ umeleckej, kde naďalej 
rozvíja svoj vzťah k umeniu a umelecký talent. Rada by sa v 
budúcnosti stala dizajnérkou. Príspevok bude použitý na nákup 
kreatívnych pomôcok pre rozvoj jej talentu. 

9 Anna F. Tanečnica 420,00  € 

Timea má 9 rokov, s fitnes gymnastikou začala už v prvej triede 
základnej školy, venovala sa mu 3 roky, teraz sa venuje hip-hop 
tancu, ktorý ju veľmi baví. Už po niekoľkých vystúpeniach 
postúpila do vyššej kategórie. Príspevok bude použitý na jej 
tréningy a tanečné oblečenie. 

10 Libor P. Digitálnym pianom k 
výškam 465,00  € 

Zamestnanec Kaufland Slovensko žiada finančnú podporu pre 
svoju dcéru Annu, ktorá spieva už od svojich troch rokov. Aj 
vďaka jej úspechom v súťažiach na celoslovenskej a 
medzinárodnej úrovni je študentkou prvého ročníka 
Konzervatória v odbore operný spev. Získané financie využije na 
nákup digitálneho piana, ktorý je pri tomto štúdiu kľúčový. 

11 Erika K. Späť k hádzanej 490,00  € 

Pani Erika žiada o podporu svojej dcéry Lucie, ktorá sa venuje 
10. rok hádzanej. Dosiahla v nej domáce i medzinárodné 
ocenenia a rada 
by sa do budúcnosti profesionálne venovala tomuto športu. 
Finančné prostriedky zo zamestnaneckého grantového 
programu Sľubné talenty 2021použijú na úhradu nákupu 
oblečenia na outdoorové tréningy a na nákup materiálového 
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P.č. Podporená 
fyzická osoba 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

vybavenia, ktoré poslúži najmä na rehabilitáciu a zvýšenie 
fyzickej sily. 

12 Slávka L. Rýchly ako blesk 500,00  € 

Janko je žiakom 3.triedy ZŠ v Prešove. Jeho srdcovkou je 
atletika. Veľmi obľubuje beh, ktorému sa venuje v každej voľnej 
chvíli, nielen počas tréningového procesu. Zúčastnil sa 
majstrovstiev Slovenska najmladších pretekárov, kde z 22. 
družstiev získali pekné 7. miesto. Na pretekoch, ktoré sa konali 
v Košiciach, obsadil dve prvé miesta a dve tretie miesta zo 
štyroch štartov čo je úžasný úspech. 

13 Miroslava Š. Jakub  motocrossová 
nádej Slovenska 500,00  € 

Jakub s motocrossom začal v roku 2016 a v roku 2017 získal titul 
majstra SR v 50 ccm. Postupne prešiel na motorku 65 ccm a v 
súčasnej dobe jazdí na  motorke 85ccm. V Slovenskom pohári 
za rok 2021 sa umiestnil na celkom 3. mieste na Slovensku vo 
svojej triede. Finančné prostriedky použije na štartovné 
výdavky, na nové pneumatiky a výstroj. 

14 Martina K. Tenis 500,00  € 

Ashley má 16 rokov a tenisu sa venuje od svojich piatich. Chce 
byť profesionálnou hráčkou, preto má tomuto cieľu aj 
prispôsobené štúdium. Financie jej pomôžu zabezpečiť 
tréningy, aby raz mohla svoj sen dosiahnuť. 

15 Milan Š. Florbalová vášeň 500,00  € 

Šimon má 11 rokov, vyniká v športe florbal, ktorému sa venuje 
od malička. Pomedzi najväčšie úspechy patrí najlepší útočník na 
Hummel Victory cupe v kategórii staršia prípravka v ročníku 
2019/2020. Ako kapitán mužstva staršej prípravky, doviedol 
mužstvo k 3. miestu na Záverečnom turnaji o pohár prezidenta 
SZFB v ročníku 2020/2021, kde vyhral bodovaciu súťaž o 
najlepšieho útočníka. Súčasne v tom istom roku vyhral 3. miesto 
v kategórii mladší žiaci - takisto o pohár prezidenta SFZB.  
Financie použije na campy a výstroj. 

16 Anna F. Futbalový sen 500,00  € 
Peter má 17 rokov, futbalu sa aktívne venuje od roku 2007 - 
začínal ako škôlkar, teraz reprezentuje mesto Zvolen v 2. lige. 
Financie použije na poplatok klubu a na športovú výstroj. 

17 Marek K. Futbalový talent 500,00  € 

Nicolas bude mať vo februári 10 rokov a od svojich 5 rokov 
chodí do futbalovej školy Mareka Hamšíka FK JUPIE. Je útočník 
a rád dáva góly. Často chodí s rodinou na turnaje, kde býva 
najlepším strelcom svojho mužstva a kde ako tím už nazbierali 
veľa medailí od bronzovej až po zlatú. Jeho rozvoj podporíme 
zaplatením poplatkov v Hamšíkovej škole, cestovnými nákladmi 
na turnaje, nákupom športových potrieb. 

18 Andrea Š. MMA talent 235,00  € 

Patrik má 18 rokov. MMA zápaseniu sa venuje 3 roky. Trénuje v 
MMA klube v Michalovciach. Klub je členom organizácie 
SOMMA Slovensko, ktorá spadá pod svetovú organizáciu 
GAMMA. Tento rok sa stal šampiónom ligy vo svojej váhovej 
kategórii 77 kg a vicemajstrom Českej republiky v MMA vo 
váhovej kategórii 83,4 kg. Dostal sa do reprezentácie SR a 
pripravuje sa na ME. 

19 Eleonóra K. Karatista Jackie Chan 500,00  € 

Takmer 13- ročný Peťo sa venuje karate s ambíciou stať sa 
najlepším karatistom. Jeho veľkým vzorom je Jackie Chan. 
Momentálne je na technickom stupni 1.DAN kakyu1.  Získaný 
finančný príspevok použije rodina na úhradu tréningov, 
materiálne vybavenie (kimono, topánky) a poplatky za príslušné 
skúšky, vďaka ktorým sa bude môcť dostať na ďalší stupeň 
žiackej kategórie. 
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P.č. Podporená 
fyzická osoba 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

20 Eleonóra K. Mladý Karate Kid 500,00  € 

Šimon má 11 rokov a venuje sa rôznym aktivitám. Svoju záľubu 
objavil v karate už v útlom detstve. Pravidelne navštevuje kurz 
karate, kde zdokonaľuje svoju techniku. Momentálne sa 
nachádza na 4. stupni kyu (zelený opasok). Jeho snom je stať sa 
najlepším karatistom.  

21 Petra V. 

Podpora pre 
talentovaného 
hokejistu môjho 
syna Šimona 

500,00  € 

Šimon má 12 rokov a hokeju sa venuje od 1. ročníka základnej 
školy. Vyniká hlavne v hre v útoku a je 3. najlepší strelec v tíme. 
Financie sú určené na zabezpečenie tréningov v klube HC 
Topoľčany, kde momentálne trénuje, cestovné výdavky, ale aj 
nákup hokejky, aby mohol naďalej rozvíjať svoj talent, neustále 
napredovať a podporovať svoj tím. 

22 Jozef K. Svet očami Simonky 
III. 250,00  € 

Simonka je veľmi umelecky založená. Od svojich 3 rokov 
navštevuje Súkromnú základnú umeleckú školu, kde sa venuje 
výtvarnému umeniu. Umenie je jej najväčšou záľubou a ZUŠ 
navštevuje s radosťou. Podarilo sa jej dosiahnuť aj úspech na 
národnej, či medzinárodnej úrovni. Finančný príspevok pomôže 
zabezpečiť náklady na školné, ako aj materiálne výdavky na 
výtvarné, umelecké potreby. 

23 Eva W. Gymnastika moja 
srdcovka 450,00  € 

Natália má 7 rokov. Miluje tanec a gymnastiku, ktorým sa 
venuje už takmer 4. rok. Tento rok sa rozhodla venovať výlučne 
gymnastike, keďže je ohybná a veľmi sa jej v gymnastike darí. 
Navštevuje gymnastické centrum Slávia UK v Bratislave. 
Zabezpečenie  tréningov jej pomôže napredovať a zlepšovať sa 
v jednotlivých gymnastických cvičeniach. 

24 Jarmila S. 
Radosť z behania mi 
pomáha bežať pre 
"olympijské zlato". 

500,00  € 

Hana Maria sa už 10 rokov venuje aktívne športu. Posledné 4 
roky viac rozvíjala a sústredila sa na beh na stredné a dlhšie 
trate od 400m do 5000m. Je členkou športového atletického 
klubu AC Stavbár Nitra. Pravidelne sa zúčastňuje súťaží, 
umiestňuje sa na prvých priečkach okresných, krajských a 
celoslovenských súťaží. V marci 2020 sa stala  Majsterkou 
Slovenska v kategórii starších žiačok v hale, je vicemajsterkou v 
rôznych kategóriách v hale aj na štadióne. 

25 Renata Ž. Podpora talentu 350,00  € 

16-ročná Adela sa venuje atletike - skoku o žrdi už 9 rokov. V 
rokoch 2018, 2019 bola majsterka Slovenska v hale aj vonku, v 
roku 2020 bola 3. na M SVK juniorky v Trnave, majsterka kraja a 
3. miesto získala za ženy družstiev na MSVK v Košiciach. V r. 
2021získala 2.miesto hala Bratislava, 3.miesto vonku Trnava, 
1.miesto družstvo atletickej lige Košice. Kúpou bežeckých 
tretier a oblečenia podporíme jej tréningy a ďalší rozvoj. 

26 Martina V. Malý programátor 250,00  € 

Eliáš je veľmi technicky založený chlapec. Od malička ho baví 
lego, ale nielen stavať podľa návodov, ale aj vymýšľať si vlastné 
modely. Baví ho všetko, čo sa točí okolo matematiky, počítačov, 
technických a technologických hračiek, ale vie napríklad zložiť aj 
Rubikovu kocku a to celkom v krátkom čase (1 min, 32 sec.). 
Finančné prostriedky budú použité  na zaplatenie online kurzu 
SCOOLCODE BLOX (A1) v medzinárodnej škole Logischool. 

27 Stela B. Freestyle scootering 500,00  € 

Jakub má 17 rokov a vyniká v skákaní na kolobežke. Dosiahol 4. 
miesto v súťaži scootkings v Košiciach v kategórii pokročilých. 
Motivuje mladšiu generáciu k tomuto športu. Finančná pomoc 
pre Jakuba je určená na jeho zdokonaľovanie sa v tomto športe. 
Podporu využije na kúpu  nových kvalitných náhradných dielov 
na kolobežku. 
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28 Martin M. Budúca futbalová 
hviezda 500,00  € 

Viktor má 7 rokov, od svojich 5 rokov sa venuje futbalu, hrá v 
ŠKF Sereď.  Zatiaľ sa ako prípravka zúčastňuje futbalových 
turnajov a hráva súťaž 2. liga U9 a priebežne sa v tabuľke 
nachádzajú na šiestom mieste. Podpora je určená na zaplatenie 
štvrťročných poplatkov za tréningový proces, futbalový kemp a 
športovú výbavu. 

29 Monika H. Wakeboarding 500,00  € 

Emma sa venuje sa vodným športom wakeboardingu a 
kiteboardingu. Od roku 2016 je členkou bratislavského 
wakeboardingového klubu Bratislava wake club - BWC. 
Každoročne sa zúčastňuje na mnohých národných, ale aj 
medzinárodných podujatiach. Napriek nepriaznivej 
pandemickej situácii sa podarilo na Slovensku usporiadať aspoň 
dve súťažné podujatia v priebehu roka 2021 a to medzinárodnú 
súťaž „Wakelake Mini Golden Trophy“ a „Majstrovstvá 
Slovenskej republiky vo Wakeboarde a Wakeskate“. Emma stála 
na stupni víťazov a odniesla si bronzovú medailu. Na 
Majstrovstvá Slovenska vo Wakeboarde a Wakeskate 2021 
Emma štartovala prvýkrát v kategórii Junior Ladies – do 18 
rokov a skončila na peknom treťom mieste.  

30 Pavel M. Karate 500,00  € 

Dominik má 12 rokov a od 5 rokov sa venuje karate. Dnes už má 
4. kyu (modrý opasok) a je zaradený do súťažného družstva v 
jeho klube Tornado Team Nitra. Zúčastňuje sa na súťažiach 
slovenskej aj medzinárodnej úrovne.  Grant mu pomôže 
zabezpečiť športové oblečenie, výbavu, ako aj cestovné a 
organizačné výdavky spojené sú súťažami. 

31 Rastislav B. Zdravé plávanie 360,00  € 

Podpora je určená pre 10-ročnú  Nelku na jej  tréningy plávania. 
Nelka je v znamení rýb a vo vode sa cíti veľmi dobre a 
prirodzene. Plávanie je veľký benefit pre jej zdravie, ako pomoc 
pri liečbe a prevencii skoliózy a zároveň ako výborne strávený 
čas, počas ktorého sa učí rôzne plavecké štýly, sebadisciplíne, 
koordinácii pohybov a v neposlednom rade si otužovaním 
buduje imunitný systém. Už na prvej hodne ukázala, že je 
pohybovo šikovná, ľahko si osvojuje nové štýly a nemá problém 
s vytrvalosťou. Plávanie jej pomôže najmä zo zdravotného 
hľadiska, ale aj v iných oblastiach života. 

32 Rastislav B. Tanec je život 325,00  € 

Adelka má sedem rokov a je žiačkou druhého ročníka základnej 
školy. Od svojich štyroch rokov navštevovala baletnú prípravu v 
tanečnej škole Simony Smutnej SIMART. Zároveň ju veľmi baví 
maľovanie a od piatich rokov chodí na výtvarný obor na 
Základnej umeleckej škole na Exnárovej. Podpora bude 
smerovaná na tanečné tréningy, ktoré organizuje tanečný 
športový klub M+M. Jej snom je raz chodiť na tanečné súťaže a 
učiť deti tancovať ako teraz jej tréneri, v ktorých vidí svoj veľký 
vzor. 

33 Petra L. Tanec v srdci IV. 500,00  € 

Ela začala tancovať v tanečnej skupine Bambula v Trenčíne v 
máji 2018. Od toho času urobila 
ona, ale aj celá tanečná formácia obrovský pokrok. Zúčastnili sa 
viacerých súťaží na Slovensku, kde získavali popredné 
umiestnenia. V apríli 2019 sa v regionálnom kole v Leviciach 
kvalifikovali na Majstrovstvá Slovenska Showtime Dance 2019, 
kde v máji 2019 získali zlaté umiestnenie. Toto dievčatá 
posunulo na Majstrovstvá Európy, kde podali výkon ocenený 
nielen zlatou medailou, ale aj špeciálnou cenou poroty za 
choreografiu. Odchádzali domov s titulom Majsteriek Európy v 
kategórií Disco. Eline pohybové schopnosti sa neustále zlepšujú, 
za čo vďačí aj doplnkovým tréningom a hodinám gymnastiky. 
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34 Tomáš L. Judom svetom 495,00  € 

Tomáško má 8 rokov, JUDU sa venuje od piatich rokov, pričom 
v skupine, do ktorej postúpil, je najmladší. Na turnajoch zápasí 
so staršími chlapcami. Je vytrvalý, cieľavedomý, má v sebe 
zdravú bojovnosť a odvahu, ktoré sú pre tento šport potrebné. 
Okrem fyzickej stránky, tréningy a zápasy v Jude rozvíjajú i jeho 
psychickú odolnosť, naučil sa prehrávať, oceniť súpera a 
rešpektovať autoritu. Príspevok využije na tréningy, cestovné 
náklady, sústredenie a na pomôcky. 

35 Jana V. Futbal je pre mňa 
všetko! 500,00  € 

Adam hráva futbal od 6 rokov za FK Čadca. Od 8 rokov začal 
hrávať za FK Fotbal Třinec, kam dochádzal, tento školský rok 
však prestúpil na športovú ZŠ v Třinci. Vo futbale dosahuje veľké 
úspechy, je nominovaný takmer na všetky zápasy a turnaje. V 
budúcnosti by sa chcel tomuto športu venovať profesionálne. 
Financie z programu Sľubné talenty použije na úhradu 
cestovných nákladov, na nákup športového oblečenia, obuvi, 
športových potrieb, tiež na úhradu nákladov spojených s 
futbalovým kempom. 

36 Miriam B. Podpora talentu 500,00  € 

Samko má 10 rokov a vyniká vo futbale, futbal miluje a jeho 
snom je stať sa veľkým hráčom. Finančné prostriedky použije na 
zaplatenie futbalových kempov, kde ich budú trénovať kvalitní 
tréneri z futbalových akadémií, ako aj aktívni profesionálni 
hráči. Tieto kempy sú veľkým prínosom pre ďalší rozvoj hráča. 

37 Miroslava D. Fandí celá rodina 500,00  € 

Teo bol na prvom tréningu ešte ako 5 ročný. Prvý mesiac bol pre 
neho ťažký, nakoľko nevedel korčuľovať. Ale po tom náročnom 
mesiaci doslova žije hokejom už 6 rokov. Chodí na základnú 
školu, ktorá je športovo zameraná, čiže počas vyučovania má aj 
tréningy. Tým pádom u neho nepripadá do úvahy, aby 
vynechávať školu pretože nechce vynechávať tréningy a takisto 
si musí udržiavať dobrý prospech v škole, aby mohol chodiť na 
zápasy. Hokeju sa chce venovať aj v budúcnosti, dokonca už si 
pozerá aj športovú strednú školu.  

38 Veronika H. 
Podpora budúceho 
olympijského víťaza 
v boxe 

450,00  € 

Peter sa v 5-tich rokov začal venovať Karate, kde postupne 
prešiel cez kategórie od chlapcov až po mladších kadetov. 
Dosiahol 3-Kyu - modrý opasok. Medzi najväčšie úspechy patrí 
2. miesto na Majstrovstvách SR v kumite, 1. miesto v družstvách 
a veľa umiestnení na stupňoch víťazov na Slovensku aj v 
okolitých štátoch. Momentálne chodí 2.rok na box, kde naplno 
využíva svoj talent a jeho momentálna bilancia zápasov je 6 
víťazstiev a 1 prehra. Financie budú použité na nákup nových 
športových potrieb, na mesačné platby za tréningy, ako aj 
výdavky na súťaže. 

39 Peter K. Najlepší hráč tímu 250,00  € 

Ninka má 13 rokov. Venuje sa futbalu. S futbalom začínala v 
roku 2017 na Slávii v Trnave, kde hrávala s chlapcami za 
predprípravku. V roku 2018 prestúpila do tímu Spartak Trnava - 
dievčatá. V prvých dvoch rokoch hrávala za tím kategória W13, 
kde získala ocenenia najlepší hráč tímu a skokan roka. Tento rok 
hráva v kategórii W15. Jej prednosti sú hlavne rýchlosť a 
prehľad v hre. 

40 Marianna M. Volejbal - šport, 
ktorý zbožňujem 200,00  € 

Dominik je všestranne športovo nadaný chlapec, ktorý zbožňuje 
šport. Aktívne sa venuje volejbalu, v ktorom chce dosahovať čo 
najlepšie výsledky. Finančné prostriedky využije hlavne na 
nákup kvalitnej volejbalovej obuvi na tréningy a tiež na zápasy, 
volejbalové oblečenie, chrániče na kolená, kvalitnú volejbalovú 
loptu na domáce trénovanie a členský poplatok. 
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41 Marianna M. Volejbal - úžasný 
šport 200,00  € 

Erik je Dominikove dvojča a rovnako ako jeho brat, je športovo 
nadaný a venuje sa volejbalu. Finančné prostriedky využije 
hlavne na nákup kvalitnej volejbalovej obuvi na tréningy a tiež 
na zápasy, volejbalové oblečenie, chrániče na kolená, kvalitnú 
volejbalovú loptu na domáce trénovanie a členský poplatok. 

42 Jana R. Podpora plaveckých 
talentov 300,00  € 

Leonard už od raného detstva miluje vodu, čo rodičov viedlo k 
myšlienke ho dať na plávanie. Navštevuje KVŠ Oceán, kde je 
jeho napredovanie citeľné. Vzhľadom na vek, kedy ešte nie je 
zaradený do súťaží, sa zúčastnil skôr interných súťaží, plávania 
jednoduchých vodných štýlov na dĺžku a čas. Z grantu bude 
zabezpečený tréner za extra hodiny plávania. 

43 Marek M. Malý matematik 250,00  € 

Zamestnanec spoločnosti Kaufland Slovensko žiada o podporu 
pre svojho syna Olivera, ktorý sa zaujíma o matematiku. Rád si 
porovnáva svoje schopnosti s inými žiakmi účasťou na rôznych 
súťažiach a neustále pracuje na svojom napredovaní a 
zlepšovaní. Do budúcna by sa chcel zúčastniť medzinárodnej 
celosvetovej súťaže. Financie zo zamestnaneckého grantového 
programu Sľubné talenty použije na úhradu programu 
mentálnej aritmetiky, zakúpenie počítadla abakus, ako aj 
učebníc k tomu potrebných. 

44 Martin B. Podpora plávania 250,00  € 

Terezka sa od šiestich mesiacov venuje plávaniu. Začínala v 
plaveckej akadémii na baby plávaní a teraz už je členom klubu 
xbsswimming a pláva vo veľkom bazéne. Plávanie a voda 
všeobecne ju veľmi priťahuje. Zámerom projektu je zvýšenie 
počtu tréningov z dvoch na tri krát týždenne. 
Skvalitnenie a rozšírenie výstroja kvôli vyššiemu počtu 
tréningov. Plavecké tábory a sústredenia najmä jej veľmi 
pomôžu v napredovaní. 

45 Dušan M. Od plávania k 
triatlonu 500,00  € 

Simona začala plávať ako 5 ročná v plaveckom klube v Pezinku. 
Ako 6 ročná sa zúčastnila prvých pretekov pod záštitou 
bratislavského kraja pod názvom Plavecké nádeje. Vyplávala si 
prvé medaily a to ju ešte viac povzbudilo a motivovalo v ďalšom 
tréningu. Na ďalších súťažiach u nás aj v zahraničí získala ďalšie 
medaily. Momentálne trénuje s triatlonovým klubom Triathlon 
mood, o.z. Podpora bude smerovať na tréningy a sústredenie. 

46 Alena B. Začínajúca plavkyňa 250,00  € 

Nelka má 7 rokov a miluje vodu, pretože k nej má odmalička 
blízko, keďže aj jej súrodenci plávajú. Jej snom je tiež chodiť na 
preteky a vyhrávať medaile. Plávať začala v jeseni 2020 s dlhou 
prestávkou kvôli lockdownu, ktorá skončila v máji tohto roku. 
Nelka momentálne pláva pre klub XBS Swimming a napreduje 
po technickej stránke v rôznych štýloch plávania. 

47 Zuzana P. Koncerty 500,00  € 

Pani Zuzana žiada o podporu pre svojho syna Filipa. Filip má 
vlastnú kapelu, v rámci základnej umeleckej školy vystupoval a 
súťažil, dosiahol aj so svojou kapelou 1. miesto, tvorba 
vlastných kompozícií. Taktiež sa zapojil v súťaži Superstar, kde 
sa dostal do top 80 spevákov. Preto by radi  grant využili na kúpu 
aparatúry, ktorá je viac než potrebná pre jeho hudobnú 
realizáciu. 

48 Lenka Š. Talentovaný 
futbalista 400,00  € 

Marek už od malička vyniká v rôznych športoch, najmä vo 
futbale a florbale. Je veľmi šikovný, dostal sa do prípravky, kde 
už 3 roky zveľaďuje svoj talent. Za toto obdobie nastrieľal, ale aj 
vychytal veľa gólov, strieda pozície obrancu a útočníka. 
Aktuálne sa v tabuľke nachádzajú na druhom mieste. Financie 
budú použitie na športové pomôcky a výbavu pre Mareka. 
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49 Lenka K. Pripraviť sa, pozor, 
štart! 500,00  € 

Pani Lenka žiada o finančnú podporu pre svoju 8-ročnú dcéru 
Elu, nádejnú atlétku, ktorá od malička veľmi rada preteká a 
vyhráva. Jej cieľom je predbehnúť svojho veľkého brata a 
umiestniť sa na pódiu. Finančné prostriedky budú použité na 
zaplatenie členských poplatkov v atletickom klube, aby Ela 
mohla trénovať pod vedením kvalifikovaných trénerov. 

50 Lenka K. Rýchly ako blesk 500,00  € 

O finančnú podporu žiada pani Lenka aj pre svojho 10-ročného 
syna Mateja, nádejného šprintéra. Matej od malička rád behá a 
preteká. Finančné prostriedky budú použité na 
zaplatenie členských poplatkov v atletickom klube, kde Matej 
pod vedením kvalifikovaných trénerov trénuje. Jeho vzormi sú 
najrýchlejší muž sveta, Ussain Bolt a najlepší slovenský šprintér, 
Ján Volko. 

51 Kristína P. Futbalový talent 200,00  € 

Erik sa venuje futbalu od svojich 6 rokov. Od začiatku vynikal 
svojou rýchlosťou a tréner ho volal malá motorová myš. Bol 
vybratý do reprezentácie Slovenska, zúčastnil sa aj týždňového 
sústredenia prípravy na reprezentáciu v Nemšovej. Na zápasoch 
a turnajoch väčšinou skončil ako najlepší strelec alebo hráč. 
Máme doma desiatky medailí a rôznych trofejí. V 5. ročníku 
prestúpil do športovej futbalovej triedy. Na strednú školu išiel 
taktiež zo športovým zameraním. Chodí na športový 
manažment do Žiliny. Futbal hráva za Púchov. 

52 Alena B. Majstrovstvá 500,00  € 

Maroško je 11 ročný chlapec, ktorý začal plávať už v roku 2015, 
až sa vypracoval do výkonnostnej skupiny klubu XBS Swimming. 
V skupine vyniká a napreduje aj po technickej aj rýchlostnej 
stránke. Najsilnejšou disciplínou sú prsia a znak, čo dokazujú 
jeho umiestnenia v týchto disciplínach na horných priečkach na 
pretekoch. Jeho tohtoročným cieľom je nominovať sa na zimné 
aj letné majstrovská Slovenska v plávaní.  

53 Alena B. Stále plávať 500,00  € 

Dominika sa k plávaniu dostala zo zdravotných dôvodov, 
vzhľadom na jej vrodenú hypermobilitu pred takmer 9 rokmi. 
Časom sa však ukázalo, že v tomto športe vyniká a rekreačné 
plávanie sa zmenilo na aktívne trénovanie, spojené s 
absolvovaním pravidelných pretekov. Dominika vyniká v 
rýchlostnom plávaní na krátke trate, obzvlášť v disciplíne znak. 
Dominika je úspešná aj na pretekoch a v niektorých disciplínach 
patrí medzi najlepšie na Slovensku vo svojej kategórií.  

54 Radoslav J. Útok na TOP 3 500,00  € 

Magdaléna sa  5 rokov súťažne venuje lukostreľbe. Po dvoch 
rokoch tréningu sa stala v kategórii mladšie žiačky víťazkou 
Slovenského pohára a vicemajsterkou Slovenska. Od 14 rokov 
preteká v kategórii kadetky. Táto kategória je pre deti od 14 do 
17 rokov, kde je stále ťažšie sa presadiť - väčšia konkurencia a 
výrazný fyzický rozdiel medzi 14 a 17 ročnou strelkyňou. Za rok 
2021 sa umiestnila na 11. mieste ratingu strelcov vo svojej 
kategórii. Na naplnenie cieľa ukončiť rok 2022 v TOP trojke, je 
potrebný pravidelný tréning pod kvalitným vedením a s 
náležitou výbavou. 
  

55 Ľubomír Š. HIP-HOP talent 500,00  € 

16-ročná Sára má talent na hip-hopový tanec, v ktorom žne 
úspechy a v súťažiach obsadzuje prvé priečky. Zúčastňuje sa aj 
rôznych vystúpení pre mesto Poprad - Mikuláš. Finančné 
prostriedky budú určené na úhradu nákladov súvisiacich s 
talentom - materiálne náklady (tanečné kostýmy), organizačné 
náklady (úhrada nákladov na školné v tanečnej škole a na 
štartovné v rámci súťaží). 
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P.č. Podporená 
fyzická osoba 

Názov podporeného 
verejnoprospešného 
projektu 

Výška 
podporenej 

sumy 
Anotácia k podporenému projektu 

56 Radoslav J. Ring voľný 500,00  € 

Radoslav žiada o finančnú podporu pre svojho syna Mateja, 
ktorý sa od leta venuje boxu a podľa jedného z najlepších 
trénerov na Slovensku má talent a reálnu možnosť súťažne 
boxovať a reprezentovať Slovensko. Finančnú podporu použije 
na zabezpečenie tréningového procesu pod odborným vedením 
a nákup materiálneho vybavenia. 

57 Andrea T. Nádejný hokejista 300,00  € 

Denis hrá hokej od svojich 5rokov. Veľmi ho to baví a napĺňa. 
Takmer celý voľný čas venuje hokeju. Má niekoľko medailí a 
ocenení. Zabezpečenie tréningov a výstroje je finančne 
náročné, preto využijú prípsevok z Nadačného fondu Kaufland 
práve na tento účel. 

 
 
B 2. Nadačný fond Kaufland, Grantová výzva pre zamestnancov Kaufland Slovenská 
republika s názvom „Kaufland pomáha“ 
 
Život prináša rôzne nepredvídateľné situácie a nikdy nevieme, kto z nás, či našich blízkych bude 
potrebovať pomoc. Program „Kaufland pomáha“ sme spustili s cieľom byť oporou tým z Vás, ktorí 
potrebujú pomocnú ruku.  
 
Program bol zameraný na podporu detí a dospelých, ktorí bojujú s ochorením alebo sa ocitli v 
zdravotne nepriaznivej situácii a potrebujú finančnú pomoc, či už za účelom zlepšenia zdravotného 
stavu a/alebo, zakúpenia zdravotnej pomôcky. 
 
Program „Kaufland pomáha“ bol určený pre zamestnancov spoločnosti Kaufland Slovenská republika 
v.o.s., ktorí boli v čase podania žiadosti zamestnanci Kauflandu v hlavnom pracovnom pomere (nie 
brigádnici) a zároveň neboli  vo výpovednej dobe alebo v skúšobnej dobe. 
 
Zamestnanec Kauflandu mohol požiadať o finančnú pomoc pre seba alebo pre svoju blízku osobu. 
Počet predložených projektov: 33 
Počet podporených projektov: 23 
Vyčlenená suma: 10 600 €  
 
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke hodnotiaca komisia v zložení: 
Jana Hlavatá, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Jana Strižová, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Michal Golian, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Andrej Kulaviak, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Iveta Hollá, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Martina Machánková, Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
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Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity: 
Číslo 

žiadosti Žiadateľ Názov žiadosti Schválená 
suma Anotácia 

1 Jozefína N. Pomoc pre Krstínku €500,00 

Kristínke v roku 2018 diagnostikovi prehepatálnu portálnu 
hypertenziu na podklade trombózy a ostatné choroby spojené s 
daným ochorením ako splenomegália, pancytopénia, mutácia 
génu MTHFR c. 677C - homozygot, porucha celulárnej imunity. 
Následne postúpila 10x sklerotizáciu pažerákovych a 
žalúdkových varixov. V roku 2020 ako jediné dieťa na Slovensku 
bola operovaná na Sicílii u prof. De Ville. Tento rok ju opäť čaká 
kontrola na Sicílii u prof. Táto operácia nie je preplácaná 
poisťovnou a stojí približne 800 € + všetky náklady spojené s 
cestou a ubytovaním. Kristínka navštevuje aj logopedickú 
ambulanciu a hyperbanickú komoru, ktorá taktiež nie je 
preplácaná poisťovňou. Financie budú použité na liečbu 
Kristínky. 

2 Erika S. Tandemový bicykel €500,00 

Samko sa narodil ako krásne a zdravé dieťa, no keď mal 2 roky 
vstúpil rodine do života nepozvaný hosť menom detský 
autizmus. Samko navštevuje špeciálnu školu pre deti s 
autizmom v Prešove, no len na 4 hodiny denne, keďže dlhšie je 
to pre neho psychicky náročné. Je neverbálny, komunikuje len 
pomocou kartičiek. Celkovo je výchova takýchto výnimočných 
detičiek veľmi náročná hlavne psychicky, ale aj finančne, keďže 
štát im nijako nepomáha. Financie budú použité na tandemový 
bicykel, táto pomôcka výrazne zvýši kvalitu života celej rodinky, 
nakoľko bicyklovanie je jediná športová aktivita, ktorú chce 
Samko robiť a aj s rodičmi zdieľať. 

3 Andrea S. Kúpa Invalidného 
vozíku €500,00 

Peťko je mladý chalan, ktorému od narodenia nohy neslúžili, no 
po zhoršení zdravotného stavu je odkázaný na vozík. Napriek 
tomu sa nevzdáva, snaží sa žiť plnohodnotne, založil si  rodinu a 
chce byť sebestačný. K tomuto mu pomáha invalidný vozík ako 
jeho druhé nohy. Momentálne riešia akútnu situácia - kúpu 
nového, na ktorý bude požitý finančný príspevok z programu 
Kaufland pomáha. 

4 Ľubomír M. Paťko €300,00 

Paťko je synovec žiadateľa, ktorý má 14 rokov a je ťažko 
zdravotne postihnutý. V poslednom období sa jeho stav ťažko 
zhoršil. Má diagnózy, ktoré sa nedajú vyliečiť, ale pomocou 
liekov sa dajú zmierniť. Ide e o syndróm krátkeho čreva. Všetky 
jeho diagnózy komplikuje najme to že je autista. Jediná 
možnosť, ako mu pomôcť, sú lieky minerály, probiotiká. Keďže 
musí lieky brať až trojnásobne vyššie, je to pre rodinu finančne 
veľmi náročné.  Príspevok bude použitý na tento účel.  

5 Patrik J. Finančná pomoc na 
rehabilitačný pobyt €500,00 

Melánia má 5 rokov, detskú mozgovú obrnu, spastickú 
kvadruparézu. Nevie sedieť, chodiť ani nerozpráva, ešte sme 
nepočuli mama, tato. Je šikovná a veľmi múdra. Zjedla by aj 
slona keby mohla. Aby mohla napredovať, aj keď len malými 
pokrokmi, potrebuje intenzívne rehabilitácie, ktoré bohužiaľ 
poisťovňa neuhradí. Pre rodinu, kde je iba jeden príjem a 
rodičovský príspevok, sú tieto pobyty finančne náročné až 
nemožné uskutočniť, alebo nie tak často ako by ich potrebovala. 

6 Martina C. Pomoc pre syna €500,00 

Milanko má 6 rokov a diagnózu autizmus, chodí do špeciálnej 
materskej školy. Rodina má finančné výdavky na terapie, ktoré 
musí absolvovať, aby sa mu trošku zlepšil zdravotný stav. Chodí 
na logopédiu, Dúhovú terapiu a počas leta, keď je škôlka 
zatvorená, chodí do špeciálnych terapeutických táborov pre 
deti s hendikepom. Milanko nerozpráva, terapie mu pomôžu 
nielen s rozprávaním, ale aj s koncentráciou a zlepšením jeho 
zdravotného stavu. 
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Číslo 
žiadosti Žiadateľ Názov žiadosti Schválená 

suma Anotácia 

7 Mária Š. Multifokálne 
okuliare €300,00 

Pani Mária nosí okuliare od detstva a pri každej zmene zraku je 
potrebná výmena skiel alebo okuliarov . Pacient si hradí okuliare 
sám v plnej výške, čo je veľmi nákladné. Príspevok z programu 
bude použitý na kúpu multifokálnych okuliarov. 

8 Jarmila M. Kúpeľná liečba €320,00 

Problémom pani Jarmily sú dlhodobo pretrvávajúce bolesti 
chrbtice (krížovej i krčnej) z dôvodu vysunutých platničiek. Lekár 
jej zatiaľ neodporúča riešiť tento problém operačne, a tak sa 
snaží zmierňovať svoje problémy rôznymi cvikmi, ktoré jej 
odporučil lekár a taktiež pomocou kúpeľnej liečby. Práve na 
kúpeľnú liečbu jej prispejeme z programu Kaufland pomáha. 

9 Mária H. Katka €500,00 

Predkladateľka žiada o pomoc pre svoju 2-ročnú neterku Katku, 
ktorá sa narodila s rázštepom chrbtice.  Zatiaľ ešte nestála ani 
na nôžkach, lebo má veľké poškodenie chrbátika a obe bedierka 
vykĺbené. Tie ako prvé potrebujú operačný zákrok.  
Operácia je finančne náročná, bez rehabilitácii a ďalších 
potrebných úkonov. Katka v týchto dňoch podstúpila operáciu, 
6 týždňov musí byť v sádrach. Následne  ju čaká operácia 2. 
bedierka a rehabilitácia v centre Axis.  Otecko je s Katkou na 
materskej dovolenke a mamka je toho času hospitalizovaná v 
nemocnici a čakajú nový prírastok do rodiny, preto je príjem 
rodiny nízky. 

10 Renata G. Pomoc pre dcéru €400,00 

13 ročná dcéra žiadateľky je  ZŤP pre viacero diagnóz -  astma, 
nezhubný nádor mozgu, vysoký krvný tlak, psychické problémy, 
štítna žľaza, obezita. Pre zlepšenie zdravotného stavu by 
potrebovala športovať a keďže klasický bicykel nezvláda, nevie 
na ňom udržať rovnováhu, rozhodli sme sa prispieť jej na 
rehabilitačnú trojkolku. 

11 Zuzana M. 
Žiadosť o príspevok 
pre moju dcéru 
Kristínku 

€500,00 

Kristínka má 6 rokov a napriek ťažkej diagnóze - hypotonický 
syndróm, je to usmievavé dievčatko. V 5 rokoch jej náhodou 
zistili diery na srdiečku – defekt predsieňového septa , ktorý sa 
musel uzatvoriť, nakoľko sa jej miešala okysličená a 
neokysličená krv . V marci podstúpila operáciu srdiečka. Mesiac 
po operácii jej zistili infekčnú mononukleózu a opäť ju 
hospitalizovali. Po operácii by Kristínke pomohli liečebné 
kúpele, na ktoré budú použité finančné prostriedky. 

12 Jarmila S. Pomoc pre manžela €300,00 

Manžel pani Jarmily je  63 ročný, dlhodobo invalidný dôchodca, 
ktorý nedávno podstúpil operáciu bedrových kĺbov. Často 
navštevuje lekárov, nakoľko má autoimúnne ochorenie, je 
dlhodobo chorý. Pani Jarmila je živiteľkou rodiny, pre zvýšené 
výdavky na lieky a vyšetrenia majú sťaženú finančnú situáciu. 
Príspevok bude použitý na manželovu liečbu. 

13 Katarína Š. Pomoc pre 
bojovníka Tobiáška €500,00 

Tobiáško je šikovný 3-ročný chlapček, ktorému bol 
diagnostikovaný závažný druh epilepsie a s ňou súvisiaci regres 
vo vývoji, pozastavený psychomotorický vývoj a zároveň v 
dôsledku epileptických záchvatov poškodenie očí. Po náročnej 
hormonálnej liečbe si rodina z nemocnice priniesla malého 
chlapčeka, ktorý ukázal, že chce bojovať, že sa nevzdá a  dodával 
silu i všetkým okolo neho. Po zastabilizovaní zdravotného stavu 
rodičia začali s Tobiáškom rehabilitovať, kedy už po niekoľkých 
terapiách bolo vidieť prvé pokroky. Poskytnutý finančný 
príspevok použijú na financovanie intenzívneho rehabilitačného 
pobytu v centre Physio Canis v Žiline. 

14 Veronika M. Pomoc pre 
Matúška €500,00 

Pomoc je určená pre 5-ročného synčeka pani Veroniky. 
Matúško mal veľmi zlý štart do života. Narodil sa predčasne a s 
tým súvisia všetky jeho diagnózy. Má DMO (detská mozgová 
obrna), nechodí, sám sa neposadí, nenaje, 
neoblečie,...Potrebuje 24 hodinovú starostlivosť.  Aby sa jeho 
zdravotný stav zlepšil, musí neustále rehabilitovať. Finančný 
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Číslo 
žiadosti Žiadateľ Názov žiadosti Schválená 

suma Anotácia 

príspevok bude použitý na 3-týždňový rehabilitačný pobyt v 
Sanatóriách Klimkovice v CZ. 

15 Ján H. 
Žiadam o pomoc 
pre svoje 
neplnoleté dieťa 

€500,00 

Oliver má 14 rokov, je to syn predkladateľa žiadosti. Nesie si na 
pleciach ťažké diagnózy ako autizmus, epilepsia, vrodená cysta 
na mozgu, hypotónia celého tela. Keďže Oliver je ZŤP a jeho stav 
je vážny, chceli by mu rodičia urobiť radosť a zároveň mu 
zdravotne pomôcť. Príspevok bude použitý na kúpu vírivky, 
ktorá mu veľmi v kúpeľoch pomáhala pri  uvoľnení svalového 
napätia a zároveň bol v nej šťastný. 

16 Zuzana P. Sweet child €500,00 

Karolína, dcéra predkladateľky, má 9 rokov a trpí 
nevyliečiteľnou chorobou Diabetes Mellitus 1. typu. Ide o 
ochorenie, ktoré je doživotné. Je nutná liečba inzulínom 4x 
denne a dodržiavanie diabetickej diéty. Vďaka senzorom má 
Karolínka dlhodobú hladinu cukru takmer ako zdravý človek. 
Dobre kompenzovaný diabetik vie takto oddialiť alebo aj predísť 
ďalším komplikáciám, ktoré sú s cukrovkou spojené. Senzory 
však poisťovňa neprepláca, rodina si ich zabezpečuje sama, čo 
je finančne nákladné. Na tento účel budú použité finančné 
prostriedky.  

17 Svetlana Kl. Kaufland pomáha €500,00 

Pani Svetlane začali od minulého roku veľké bolesti v krížovej 
časti, po absolvovaní MR jej zistili poškodenú krčnú chrbticu, 
hrudnú chrbticu a v krížovej časti prasknutú platničku, ktorá jej 
spôsobuje veľké bolesti. Aby sa vyhla operácii a zlepšila svoj 
zdravotný stav, potrebuje intenzívne návštevy u fyzioterapeuta, 
na ktoré bude použitý príspevok. 

18 Beáta Z. Žiadosť o príspevok €500,00 

Pani Beáta žiada o pomoc pre svojho manžela, ktorý podstúpil 
veľmi ťažké operácie. Momentálne sa zotavuje,  je na PN a ako 
SZČO nemá žiadny príjem. Financie budú použité na manželovu 
liečbu. 

19 Stanislava F. Pomoc pre manžela €500,00 

V septembri 2020 začal manžel pani Stanislavy trpieť 
neznesiteľnými bolesťami chrbta. Po prevoze na neurochirurgiu 
mu prišli na prasknutú platničku v driekovej oblasti. Po týždni 
neúspešnej liečby mu bola odporučená operácia s trvalými 
následkami. Problémy začal riešiť plynovými a ozónovými 
injekciami do chrbtice, čo zmiernilo jeho bolesti a postavilo ho 
na nohy. Túto liečbu je nutné opakovať každý mesiac, keďže je 
nákladná, prispejeme na ňu v rámci programu Kaufland 
pomáha. 

20 Vladimír B. 

Žiadosť o pomoc 
pre 
hendikepovaného 
syna 

€500,00 

Tomáško, syn predkladateľa žiadosti, je 4 ročný chlapček s 
poruchou autistického spektra, hyperkinetický syndróm a 
poruchou rečového vývinu. Jeho liečba a doplnky liečby nie sú 
hradené zo zdravotného poistenia, rodičia nemajú nárok na 
príspevky od štátu. Tomáškova mama nemôže pracovať, musí 
byť pri synovi 24/7, pretože vyžaduje neustálu pozornosť a 
starostlivosť. Financie budú použité na hipoterapiu, plienky a 
oblečenie, ktoré Tomáško stále trhá, čo je pre rodinu veľmi 
nákladné. 

21 Zuzana O. Pomoc pre maminu €480,00 

Pani Zuzana žiada o príspevok pre svoju 72-ročnú mamu, ktorá 
je  na dôchodku. Je vdova, s nízkym príjmom. Má operovaný 
bedrový kĺb a už aj ten druhý by potreboval vymeniť. Vek už však 
nepustí, navyše sa druhej operácie bojí. Býva sama v staršom 
rodinnom dome a s bolesťou nevládze veľa vecí robiť . 
Potrebovala by kúpele, aby si zregenerovala boľavé nohy. 
Kúpele na danú diagnózu neboli odsúhlasené z poisťovne, budú 
hradené z tohto programu. 
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Číslo 
žiadosti Žiadateľ Názov žiadosti Schválená 

suma Anotácia 

22 Zuzana P. Pomoc mamke €500,00 

Pani Cilka, mama predkladateľky, dvakrát prekonala 
onkologické ochorenie. Keďže jej príjem nie je na vysokej úrovni 
a zdravotné pomôcky, ktoré by pomohli k zlepšeniu jej 
zdravotného stavu, sú drahé a nie sú preplácané poisťovňou, 
prispejeme jej na kúpu biolampy. Túto pomôcku odporučila jej 
lekárka. 

23 Zuzana B. Zdravie pre 
Karolínku €500,00 

Karolínka sa narodila predčasne a prvé týždne strávila v 
inkubátore a následne vo vyhrievanej postieľke. Po 8 mesiacoch 
pretrvávajúcich problémov prišla diagnóza - Prader Willi 
syndróm. Ide o zriedkavé genetické ochorenie, ktoré ovplyvňuje 
chuť k jedlu rast, metabolizmus, správanie a/alebo kognitívne 
funkcie. Čo sa týka liečby, liek na Praderov-WIlliho syndróm ešte 
nebol indentifikovaný, takže terapeutický prístup je zameraný 
na liečbu symptómov a komplikácií. Karolínka potrebuje 
multidisciplinárnu starostlivosť - endokrinológa podávanie 
rastového hormónu, logopéda – stravovanie a reč, dietológa – 
odporúčaný kalorický príjem, ortopéda – hypotónia vedie ku 
skolióze, srdcovo-cievneho lekára – šelest a rôzne pomocné 
terapie – hipoterapiu, muzikoterapiu, rehabilitačné pobyty, 
kúpele, delfinoterapiu. Príspevok bude určený na jej terapie. 

 


