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FINANCOVANIE LIEČBY V ADELI MEDICAL CENTER A PORADENSKÉ SLUŽBY NADÁCIE ADELI 
 

 
Snahou zástupcov Nadácie ADELI a ADELI Medical Centra je poskytnúť Vám maximálnu podporu pri získavaní financií 
na rehabilitáciu v ADELI Medical Center a zároveň sprostredkovať kvalitné poradenstvo a pomoc aj v ďalších 
dôležitých oblastiach Vášho života. Úprimne ďakujeme za prejavenú dôveru v nami ponúkané služby a poradenstvo.  
 
Zástupcovia Nadácie ADELI sú Vám v prípade potreby k dispozícii nasledovne: 
 

• Zuzana Nováková, správkyňa Nadácie ADELI, koordinátorka projektov 
e-mail: zuzana.novakova@nadaciaadeli.sk , tel.: + 421 904 516 345 
 

• Alžbeta Žirková, finančná manažérka Nadácie ADELI 
e-mail: alzbeta.zirkova@nadaciaadeli.sk, tel.: +421 902 359 048 
  

• Monika Lazarčíková, administrátorka 2 % dane z príjmov 
e-mail: monika.lazarcikova@nadaciaadeli.sk, tel.: + 421 910 836 898 

 

• Silvia Lacková, marketingová manažérka, koordinátorka charitatívnych aktivít, podujatí a verejných zbierok 
e-mail: silvia.lackova@nadaciaadeli.sk, tel.: + 421 910 824 601 

 
Informácie o projektoch ADELI Medical Center a Nadácie ADELI Vám poskytne: 
 

• Zuzana Šmachová, projektová koordinátorka 
e-mail: smachova@adelicenter.eu , tel.: + 421 907 944 788 

 
 
Tipy na rôzne spôsoby pomoci, o ktorých sa viac dočítate na webovej stránke Nadácie ADELI www.nadaciaadeli.sk : 
                                                                                                 

✓ SPONZORSKÉ DARY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY 
 

Vďaka aktivitám Nadácie ADELI a ADELI Medical Centra sa na nás obracajú individuálni darcovia - sponzori, ktorí chcú 
prispieť Nadácii ADELI, resp. konkrétnemu pacientovi ADELI. Číslo účtu Nadácie ADELI pre finančné príspevky je: 

 
IBAN: SK72 1100 0000 0029 4201 1730 
BIC (SWIFT): TATRSKBX 
 
http://nadaciaadeli.sk/chcem-pomoct/chcem-pomoct-a-darovat-financne-prostriedky-konkretnemu-pacientovi/ 
 
Pokiaľ má darca / sponzor záujem prispieť konkrétnemu pacientovi ADELI, do správy pre prijímateľa je v tom prípade 
pre jeho SPRÁVNU IDENTIFIKÁCIU a SPRÁVNE PRIDELENIE PEŇAZÍ potrebné napísať meno a priezvisko pacienta. 
V prípade záujmu Nadácia ADELI vystaví potvrdenie o prijatí platby, darovaciu zmluvu alebo vydokladuje použitie 
finančných prostriedkov na liečbu (príp. ubytovanie a stravovanie) v ADELI Medical Center. Sponzori a individuálni 
darcovia môžu prispieť akoukoľvek sumou.  
 
Darovaciu zmluvu nájdete na webovej stránke Nadácie ADELI tu:  
http://nadaciaadeli.sk/chcem-pomoct/chcem-pomoct-a-darovat-financne-prostriedky-konkretnemu-
pacientovi/#darovacia 
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✓ PROJEKTY SO SLOVENSKÝMI NADÁCIAMI A SPOLOČNOSŤAMI 
 

ADELI Medical Center a Nadácia ADELI počas roka organizujú viacero projektov v spolupráci s veľkými slovenskými 
nadáciami alebo organizáciami (napr. Nadácia SPP, Nadácia Transpetrol, Nadácia Orange, Nadácia Pontis – Srdce pre 
deti, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj a ďalšie – viď web Nadácie ADELI), do ktorých sa 
môžete prihlásiť a získať tak finančný príspevok na liečbu v ADELI Medical Center. Finančný príspevok sa zvyčajne 
pohybuje od 500 do 2000 €. Aktuálne informácie týkajúce sa projektov nájdete na stránke Nadácie ADELI v časti 
Projekty: http://nadaciaadeli.sk/ako-pomahame/projekty/aktualne-projekty/ 
 
V prípade, že dostanete príspevky z viacerých vyhlásených projektov, dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu 
auditu vykonávaného v našej spoločnosti a u našich projektových partnerov nie je možné spájať príspevky 
z viacerých projektov v rámci financovania jedného rehabilitačného pobytu. Príspevok z projektu je možné spojiť 
s akýmkoľvek inak získaným zdrojom financovania liečby (2% z dane, sponzorské príspevky, dary, výťažok z predaja 
charitatívnych kalendárov, výťažok z benefičných akcií a iné).   
 

✓ INDIVIDUÁLNE ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK NA REHABILITÁCIU DO ADELI MEDICAL CENTER 
 
Okrem zapojenia sa do projektov vyhlásených cez ADELI a Nadáciu ADELI môžete osloviť nadácie, ako i ďalšie 
organizácie aj vo svojom mene ako súkromná osoba žiadajúca o finančný príspevok na rehabilitáciu v ADELI Medical 
Center pre svojho hendikepovaného rodinného príslušníka, resp. pre Vás. Prikladáme naše odporúčania na spísanie 
žiadosti: 

• Žiadosť formulujte ako žiadosť o finančný príspevok na rehabilitáciu v ADELI Medical Center v Piešťanoch. 

• Žiadosť formulujte písomne, ideálne poštou a doporučene. 

• V žiadosti stručne popíšte Vašu životnú situáciu, v akej sa nachádzate. Čo diagnóza, ktorú máte / má Vaše 
dieťa, resp. rodinný príslušník, obnáša. S čím všetkým musíte dennodenne bojovať, aké prekážky riešiť 
a prekonávať, aké náklady s danou diagnózou súvisia.  

• V žiadosti môžete spomenúť aj fakt, že slovenské zdravotné poisťovne nedostatočne preplácajú liečbu 
v ADELI Medical Center a aj to je dôvod, pre ktorý sa na danú spoločnosť obraciate so žiadosťou o príspevok 
na rehabilitáciu v našom centre. 

• K žiadosti pripojte aktuálnu lekársku správu (postačuje jeden aktuálny list zo zdravotnej dokumentácie Vášho 
dieťaťa / dospelého hendikepovaného člena rodiny - na zvýšenie dôveryhodnosti Vašej žiadosti o príspevok 
na liečbu),  

• K žiadosti Vám v prípade Vášho záujmu vystavíme tzv. garančný list z Nadácie ADELI. 
 

Garančný list Vám môžeme vystaviť na Vaše požiadanie v prípade, že plánujete osloviť potenciálnych sponzorov za 
účelom získania financií na rehabilitáciu v ADELI Medical Center. Tento list je garanciou zo strany Nadácie ADELI, že 
v prípade poskytnutia sponzorského príspevku peniaze poukázané na účet Nadácie ADELI budú v plnej výške použité 
na úhradu nákladov súvisiacich s liečbou v ADELI, prípadne na ubytovanie a stravovanie priamo v ADELI počas 
rehabilitačného pobytu. V prípade záujmu o jeho vystavenie kontaktujte Silviu Lackovú (kontakt viď vyššie). 
  
Zároveň pripájame zopár tipov na spoločnosti, nadácie, či jednotlivcov, ktorí podporujú našich pacientov. Podpora 
je individuálna podľa vlastného uváženia týchto subjektov. Výšku ich príspevku ovplyvniť nevieme, avšak pokiaľ 
budete mať záujem, určite stojí za to osloviť ich s individuálnou písomnou žiadosťou o finančný príspevok: 
 

- Nadácia Mira Šatana 
- STRABAG (deti do 15 rokov) – žiadosť adresovať na: 

Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Ing. Denisa Vadkertiová 
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava 

- Nadácia Jána Korca 
- SLOVANET (podmienkou na podporu je diagnóza DMO, www.nadacnyfondslovanet.sk ) 
- Nadácia Carmeuse 
- Nadácia Chemosvit (podpora hendikepovaných z okolia Svitu) 

http://nadaciaadeli.sk/ako-pomahame/projekty/aktualne-projekty/
http://www.nadacnyfondslovanet.sk/
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- Nadácia Jurki 
- Nadácia Nafta Gbely (pod správou Nadácie SPP) 
- JAVYS 
- Prvá stavebná sporiteľňa 
- SEPS, a.s. 
- Continental 
- Košická arcidiecézna charita 
- Eustream 
- Žilinská teplárenská spoločnosť 
- Slovenská pošta 

- Poštová banka 
- Ernst & Young 

- MV SR 

- Prešovský samosprávny kraj (pre pacientov z tohto kraja) 

- Nadácia „Pomoc“ Nitrianskeho samosprávneho kraja (pre pacientov z tohto kraja) 

- Agrofert (žiadosť adresovať na p. Matulovú, elena.matulova@agrofert.sk) 

- Doprastav – Nadácia Doprastav, Drieňová 27, 826 56 Bratislava doprastav@doprastav.sk 

- Nadácia AGEL – bližšie informácie na www.nadaciaagel.sk  

 
Vo viacerých väčších spoločnostiach fungujú tzv. zamestnanecké grantové programy, v rámci ktorých môže 

zamestnanec tejto spoločnosti podať projekt napríklad na podporu rehabilitácie nejakého pacienta. Tieto grantové 

programy fungujú v spoločnostiach: 

 

• Tatrabanka 

• Slovenská sporiteľňa 

• Siemens 

• IBM 

• Tesco 

• Volkswagen 

• Peugeot 

• Kia (Žilinský región) 

• Telekom 

• PwC 

• Lenovo (podpora detí a mládeže s poruchou autistického spektra) 

• DM drogerie markt. 

 

 

✓ VEREJNÉ ZBIERKY, BENEFIČNÉ AKCIE, PODUJATIA 
 
Mnoho rodín si organizuje vlastné benefičné akcie na podporu svojich hendikepovaných rodinných príslušníkov 
(športové, kultúrne alebo iné podujatia) alebo si s povolením organizátora akcie urobia verejnú zbierku na rôznych 
festivaloch, či akciách organizovaných vo svojom meste alebo obci. Pri organizovaní takýchto podujatí Vám Nadácia 
ADELI vie pomôcť a zastrešiť tieto aktivity po právnej stránke (povolenie z Ministerstva vnútra SR na konanie 
verejných zbierok za účelom finančnej podpory pacientov ADELI na území celej SR). 
 
Nadácia ADELI Vám na takéto podujatia vie: 

➢ poskytnúť oficiálnu pokladničku Nadácie ADELI, povolenie z MV SR, 
➢ pripraviť letáky o podporenom pacientovi ADELI Medical Centra a Nadácii ADELI, 
➢ zabezpečiť svoju osobnú účasť, pokiaľ je to možné a zvýšiť tak hodnovernosť použitia získaných financií.  

 

mailto:elena.matulova@agrofert.sk
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Pre viac informácií o nadačných akciách a aktivitách rodín našich pacientov pozrite web Nadácie ADELI tu: 
http://nadaciaadeli.sk/podujatia/ a http://nadaciaadeli.sk/ako-pomahame/verejne-zbierky/prehlad-financnych-
zbierok/ a kontaktujte Silviu Lackovú, e-mail: silvia.lackova@nadaciaadeli.sk, tel.: + 421 910 824 601. 
 

✓ 2 % DANE Z PRÍJMOV 
 

Poukázanie 2% dane z príjmu nepredstavuje pre osoby a firmy, ktoré Vám ich darujú, žiadne dodatočné náklady, 

nakoľko táto suma peňazí pochádza už zo zaplatených daní. Ak máte záujem o získavanie 2% dane z príjmov 

prostredníctvom našej nadácie, zaregistrujte sa, prosím, na: http://nadaciaadeli.sk/klub-nadacie/registracia/ 

Bližšie informácie k postupu ohľadom asignácie 2 % dane z príjmov nájdete tu:  
http://nadaciaadeli.sk/ako-pomahame/2-z-dani/postup-na-poukazanie/ 
 
 
PRÍPRAVA PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV – LETÁČIKOV NA PODPORU PACIENTOV ADELI MEDICAL CENTER 
 
Ako podporu k získavaniu financií na liečbu Vám vieme pripraviť letáky rôzneho druhu: 

• k zbierkam na rôznych akciách a podujatiach, 

• pri oslovovaní širokej verejnosti s cieľom poukázania 2 % dane z príjmov na rehabilitáciu v ADELI. 
K ich tvorbe potrebujeme od Vás príbeh pacienta v podobe, v akej ho na letáku chcete mať a v prípade, že ste 
pobyt u nás ešte neabsolvovali, zašlite v prílohe aj fotografiu v čo najkvalitnejšom rozlíšení, ktorú do letáku 
vložíme. Vyrobené letáky Vám zašleme e-mailom v elektronickej podobe a Vy si ich dáte podľa potreby vytlačiť. 
 

 

✓ PRÍBEHY PACIENTOV NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE 
 

Na webovej stránke Nadácie ADELI uverejňujeme príbehy pacientov ADELI Medical Centra. Stránku 
www.nadaciaadeli.sk navštevuje veľa potenciálnych sponzorov a darcov. Je možné, že práve Váš príbeh niekoho 
zaujme a získate financie potrebné na liečbu. Zverejňujeme príbehy pacientov, ktorí nás o to požiadali a sú členmi 
Nadácie ADELI. V prípade záujmu o uverejnenie svojho životného osudu na našom webe pošlite, prosím, príbeh aj 
s diakritikou vo formáte WORD na adresu: silvia.lackova@nadaciaadeli.sk Ak ste na rehabilitácii u nás už boli, 
fotografiu posielať nemusíte. Pokiaľ sa k nám do ADELI ešte len chystáte, pošlite aj foto, ktorú chcete k príbehu 
uverejniť (v čo najlepšej kvalite). 
 
 

✓ PRAKTICKÉ VZDELÁVACIE SEMINÁRE A KURZY 
 
Semináre pre širšiu verejnosť sú určené predovšetkým pre rodičov, rodinných príslušníkov, blízkych a opatrovateľov 
hendikepovaných detí a dospelých, ako i najmenších detí zaostávajúcich vo vývoji. Semináre pripravujeme tak, aby 
osoby zodpovedné za každodennú starostlivosť o ľudí so zdravotným hendikepom získali čo najviac zručností 
a vedomostí potrebných pre ich správnu starostlivosť o hendikepovaných. Súčasťou seminárov sú praktické ukážky 
so zapojením ich účastníkov s cieľom osvojiť si naučené zručnosti. Tým získajú väčšiu istotu a zdatnosť v spolupráci 
s hendikepovanými a pomôžu im tak napredovať aj v domácom prostredí. 
Viac info: Stanislava Horvátová – 0911943239 , horvatova@adelicenter.eu , stanka.horvatova@nadaciaadeli.sk 
 

✓ KALENDÁR PRE ADELI RODINY 
 
Kalendár Nadácie ADELI a ADELI Medical Center pripravujeme v spolupráci s rodinami našich slovenských a českých 
pacientov s cieľom získať predajom kalendára financie potrebné na liečbu v ADELI. Zapojiť sa do fotenia, predávať 
kalendár, prípadne darovať ho ako malú pozornosť sponzorom, ktorí Vás podporili alebo najbližším môžu všetci SK 
a CZ pacienti bez obmedzenia veku. Predávať kalendár a získať peniaze na liečbu môžu dokonca aj tí, ktorí sa do 
fotenia nezapoja.  

➢ Prihlásiť sa na fotenie a získať viac info o projekte môžete u Stanislavy Horvátovej: 
stanka.horvatova@nadaciaadeli.sk , horvatova@adelicenter.eu , tel.. + 421 911 943 239 

http://nadaciaadeli.sk/podujatia/
http://nadaciaadeli.sk/ako-pomahame/verejne-zbierky/prehlad-financnych-zbierok/
http://nadaciaadeli.sk/ako-pomahame/verejne-zbierky/prehlad-financnych-zbierok/
mailto:silvia.lackova@nadaciaadeli.sk
http://nadaciaadeli.sk/klub-nadacie/registracia/
http://nadaciaadeli.sk/ako-pomahame/2-z-dani/postup-na-poukazanie/
http://www.nadaciaadeli.sk/
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Aktivity Nadácie ADELI sú určené pre členov Klubu Nadácie ADELI. Po zaregistrovaní budete včas informovaní o 
všetkých aktivitách a novinkách v Nadácii ADELI, ako i v ADELI Medical Centre. Zaregistrovať sa môžete tu: 
http://nadaciaadeli.sk/klub-nadacie/registracia/ 
 
 
ROČNÝ POPLATOK V KLUBE NADÁCIE ADELI: 

✓ platí sa vo výške 10 €  
✓ hradí sa na  účet IBAN : SK72 1100 0000 0029 4201 1730 BIC (SWIFT): TATRSKBX 
✓ predstavuje jediný poplatok, ktorý od Vás bude Nadácia ADELI žiadať v prípade využívania jej 

služieb a zapojenia sa do jej aktivít. 
 
NEWSLETTER: 
 

➢ Prihlásením sa na odber tzv. newslettra budete pravidelne každý mesiac informovaný o aktualitách 
v ADELI Medical Centre, ako i v Nadácii ADELI a budete sa tak môcť zapojiť do aktivít zameraných na 
získavanie financií na rehabilitáciu v našom centre. 

 
Všetky finančné prostriedky vyzbierané prostredníctvom Nadácie ADELI môžete použiť na: 

• rehabilitačný pobyt v ADELI, 

• ubytovanie a stravovanie počas rehabilitačného pobytu v ADELI, 

• terapiu v hyperbarickej komore v centre Oxymed v ADELI (po predchádzajúcom ORL vyšetrení) pokiaľ to 
zdravotný stav pacienta umožňuje, 

• všetky ostatné doplnkové terapie v ADELI. 
 
Všetky finančné prostriedky získané niektorou z vyššie spomínaných aktivít Nadácie ADELI sú v plnej výške bez 
účtovania spracovateľského, či iného poplatku poskytnuté na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Centre. 
 
Užitočné FB stránky: 

➢ do pozornosti Vám taktiež dávame FB stránky, na ktorých sa združujú aj mnohí naši pacienti a ich rodiny 
a čerpajú z nich užitočné informácie týkajúce sa nielen financovania liečby a zdravotných pomôcok, ale 
i rôznych iných oblastí: 

• Kompenzácie, opatrovateľský príspevok, invalidný dôchodok, preukaz ZŤP: 
https://www.facebook.com/groups/889422434441722/?fref=ts 

• Detičky inak obdarené: https://www.facebook.com/groups/351312944903374/?fref=ts 

 
Portál Ľudia ľuďom: 

➢ mnoho našich pacientov má uverejnený príbeh aj na portáli Ľudia ľuďom, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom 
s ťažkým osudom získať financie na riešenie ich problémov. V prípade, že uverejníte na tomto portáli príbeh 
a budete financie zbierať na liečbu do ADELI Medical Centra, overenie výzvy uskutoční Silvia Lacková, 
silvia.lackova@nadaciaadeli.sk, tel.: + 421 910 824 601 
 

 
Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. sa špecializuje na: 

➢ právne poradenstvo najmä v oblasti odškodňovania úrazov utrpených pri dopravných nehodách, pracovných 
úrazoch a chorobách z povolania, ako aj pomoc poškodeným pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody 
vzniknutých v dôsledku ujmy na zdraví spôsobenej nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti – non 
lege artis. Pre viac informácií kontaktujte Zuzanu Novákovú novakova@adelicenter.eu ,  + 421 904 516 345 
alebo priamo advokátsku kanceláriu mandelik@mandelik.sk   

 

http://nadaciaadeli.sk/klub-nadacie/registracia/
https://www.facebook.com/groups/889422434441722/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/351312944903374/?fref=ts
mailto:silvia.lackova@nadaciaadeli.sk
mailto:novakova@adelicenter.eu
mailto:mandelik@mandelik.sk%20sk

