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ÚVODNÉ SLOVO

Milí priatelia, priaznivci Nadácie ADELI, 

táto výročná správa sa rodí v nezvyčajnom období. Máme za sebou náročný rok 2020, 
ktorý nás všetkých vystavil náročným skúškam a mnohé z nich výrazne preverili nielen 
naše fyzické, ale aj psychické sily. Pandémia COVID 19 bude ešte dlhodobo zasaho-
vať naše životy nielen pokiaľ ide o ekonomické dopady, ale najmä dopady zdravotné  
a psychické. 

My v ADELI sme aj v tejto náročnej dobe, poznačenej najmä izoláciou a nemožnosťou 
rehabilitovať, stáli pri našich klientoch. Vnikla krásna myšlienka „ADELI ONLINE“ a naši 
fyzioterapeuti nadviazali spojenie s klientami cez obrazovku mobilu, či počítača a tak 
sa cvičilo pod odborným vedením aj vo vlastných domácnostiach. Mnohí klienti si túto 
formu cvičenia tak obľúbili, že ju využívajú aj teraz v čase, keď sa naše neurorehabili-
tačné zariadenie opäť výrazne zapĺňa. 

Tiež sme reagovali na vzniknutú pandemickú situáciu a do rodiny našich klientov pri-
budli pacienti s postcovidovým syndrómom, kedy sme ako prví začali riešiť zdravotné 
následky ochorenia COVID 19 ucelenou a premyslenou rehabilitáciou. 

Nadácia úspešne funguje už šiesty rok a výrazne sa dostala do povedomia širokej 
verejnosti. Už od roku 2014 pomáhame hendikepovaným ľuďom s neurologickými po-
ruchami pohybu. Našimi klientami sú predovšetkým deti s detskou mozgovou obrnou, 
klienti s postihnutím po mozgových príhodách, či po ťažkých úrazoch mozgu a miechy, 
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kedy nečakaná náhodná udalosť navždy dokáže zmeniť život nielen samotného postih-
nutého človeka, ale aj jeho rodiny. 

Poslaním Nadácie ADELI je pomoc klientom pri financovaní jedinečnej  a vysoko účin-
nej neurorehabilitácie, ktorú náš verejný zdravotný systém poistenia stále nehradí. 
Máme v pláne vyvolať rokovania s poisťovňami a tento problém riešiť, tak aby sa aj 
zdravotné poisťovne zapojili do financovania a aspoň čiastočne odbremenili našich 
klientov.  

Máme radosť, že za šesť rokov existencie sme mohli finančne podporiť už 1 157 pa-
cientov, ktorým sme výrazne zlepšili kvalitu života. 

Aký bol rok 2020 z hľadiska podpory našich klientov?

Konkrétne v roku 2020 sme v obmedzenom režime pandemických opatrení dokázali 
zabezpečiť 8 000 hodín rehabilitácii a doplnkových terapií pre našich pacientov  z pro-
striedkov získaných z 2 % z daní za rok 2019.

Celkový príjem za rok 2020 z 2% daní bol 787 260 EUR, čo v kontexte aktuálnej situácie 
môžeme pokladať za úspech, lebo aj tieto financie pomôžu veľa pacientom zlepšovať 
ich zdravotný stav. 

Veľké ďakujem patrí všetkým naším darcom, ktorí aj v tejto ťažkej dobe nezabudli mys-
lieť na iných a podporili našich klientov. A tak ich boj za zdravie môže pokračovať. 
Okrem získavania 2 % z daní sme získali podporu aj ďalších darcov – fyzických osôb, 
firiem, inštitúcií. Ďakujeme!

Mnoho nadačných aktivít by nebolo možných bez pomoci a energie priamo našich 
klientov a ich blízkych, ktorí nám významne pomáhajú pri oslovovaní podporovateľov 
priamo vo svojom okolí alebo pomocou sociálnych sietí. finančných prostriedkov). 
Viac informácií o konkrétnych aktivitách Nadácie ADELI sme pre vás pripravili na ďal-
ších stránkach.

Oceňujem energiu a ústretovosť tímu Nadácie ADELI a všetkých dobrovoľníkov, ktorí 
pomáhajú napĺňať víziu Nadácie. Veľké ďakujem. 

Verím, že ťažké skúšky roku 2020 sú za nami a my zomknutí a posilnení touto situáciou 
budeme pokračovať ďalej a ešte efektívnejšie pre dobro našich klientov pri podpore  
a posiľovaní toho najvzácnejšieho – ich zdravia. 

Tím Nadácie ADELI 
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POSLANIE NADÁCIE ADELI

NAŠE POSLANIE

Nadácia ADELI pomáha ADELI pacientom a ich rodinám v získavaní financií na vysoko 
účinnú neurorehabilitačnú liečbu.

NAŠA VÍZIA

Veríme v najkvalitnejšiu celosvetovú neurologickú liečbu pre každého ADELI pacienta 
podľa jeho individuálnych potrieb. Preto podávame pomocnú ruku v uľahčení získava-
nia financií pre každého, kto našu pomoc potrebuje. 

NAŠA MISIA

Nadácia ADELI – Vaša opora na ceste za kvalitnou liečbou.

Každý chorý túži po najúčinnejšej liečbe, ktorá mu pomôže zlepšiť jeho zdravotný stav. 
Špičková neuroliečba, potrebná pri neurologických diagnózach, však na Slovensku nie 
je hradená zo zdravotného poistenia. Kvalitného partnera v získavaní potrebných fi-
nančných prostriedkov stelesňuje Nadácia ADE-
LI. Vďaka jej podpore a poradenstvu sú 
deti i dospelí s neurologickým ocho-
rením o krok bližšie k intenzívnej 
a individuálnej neurorehabili-
tácii v ADELI Medical Centre 
v Piešťanoch. Pod jednou 
strechou na nich čaká 20 
druhov unikátnych tera-
pií, zameraných na zlep-
šenie zdravotného sta-
vu pacientov a rýchlejší 
návrat do kvalitnejšieho 
a zdravšieho života. 

Všetky získané finančné 
prostriedky Nadácia ADE-
LI použije na financovanie 
neurorehabilitácie konkrét-
nych pacientov.
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Adresnosť pomoci
všetky získané finančné pro-

striedky sú využité výlučne na 
liečbu konkrétneho pacienta

Spolupráca /  
partnerstvo 

Nadácia poskytuje poraden-
stvo a administratívnu pomoc pri 
získavaní a správe financií (vytvo-
renie komunikačných materiálov, 
využívanie platobných nástrojov, 
vykazovanie výsledkov firemným 

a individuálnym darcom, ko-
munikácia s inštitúciami, 

účtovníctvo)

Odbornosť 
pod jednou strechou  

je klientom  
k dispozícii profesionálny tím 

Nadácie aj odborníkov 
 z ADELI Medical Centra

Osobný kontakt  
a ľudský prístup

tím Nadácie je plne k dispozícii 
individuálnym potrebám det-

ských a dospelých  
pacientov

Transparentnosť  
pomoci 

každý pacient, ktorý sa stane čle-
nom Klubu Nadácie ADELI, má na 
svojom konte prehľad o všetkých 

svojich získaných finančných 
prostriedkoch
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VÝZNAMNÉ PROJEKTY A AKTIVITY

PARTNERSKÉ PROJEKTY

Partnerské projekty sú zdrojom finančných prostriedkov adresovaných konkrétnym vy-
braným pacientom, ide dary od firiem a partnerských nadácií. Vďaka príspevkom od 
našich partnerov mohlo neurorehabilitácie v ADELI Medical Center absolvovať v roku 
2020 163 detí a dospelých s neurologickými ochoreniami.

Najvýznamnejšími partnerskými projektami boli v roku 
2020: 

• PROJEKT ZDRAVOTNEJ POISŤOVNEJ DÔVERA, NADÁCIE ADELI A NADÁ-
CIE PENTA, ktoré pomohli 19 pacientom sumou 52 724 EUR. 

• PROJEKT SPOLOČNOSTI DOPRASTAV A NADÁCIE ADELI zabezpečil lie-
čenie pre 36 pacientov sumou 58 044 EUR. 

• ĎALEJ NADÁCIA ADELI v spolupráci s NADÁCIOU AGROFERT podporila 
sumou 84 566 EUR ďalších 36 pacientov. 

• Vďaka projektu TTSK získalo podporu 15 pacientov a suma, ktorá pomohla 
bola vo výške 11 775 EUR. 

• Významná bola aj pomoc NADÁCIE SPP, 
kde sme spoločne s NADÁCIOU ADE-
LI pomohli rehabilitovať 48 pacien-
tom, vďaka darovanej sume vo výške  
60 000 EUR.

• Okrem toho sme mali možnosť 
spolupracovať s Nadáciou Pon-
tis, Nadáciou TA3, Nadáciou 
Markíza a Nadáciou ČSOB.
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VEREJNÉ ZBIERKY A NOVÉ FORMY  
ZÍSKAVANIA PROSTRIEDKOV 

Verejné zbierky predstavujú prostriedok ako aktívne zapojiť rodiny do získavania finan-
cií na liečbu v mieste ich bydliska a podporiť ich pri úsilí o zlepšenie situácie.

Pokračovali sme už v tradične využívaných spôsoboch získavania prostriedkov pro-
stredníctvom služby Fóra donorov darovacích SMS, skr. DMS, alebo pokladničiek 
umiestnených v prevádzkach alebo na miestach, kde sa konala benefičná akcia na 
podporu klienta. 

Dôraz sme však v roku 2020 kládli na zbieranie financií prostredníctvom tzv. online 
darov priamo na našej darovacej stránke. Celý rok sme nepretržite pridávali nové prí-
behy, ako pomôcť jednotlivým pacientom, a aktualizovali už existujúce. Vylepšili sme 
tu platobné rozhranie na platbu kartou a prevodom s možnosťou, že si darca môže 
skontrolovať stav svojich príspevkov.

V priebehu roka sme tak získali 50 381 eur. ĎAKUJEME.
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NAŠI PARTNERI
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7. PRÍBEHY KLIENTOV NADÁCIE ADELI

Sabínka sa narodila ako jediná na svete s raritnou genetickou 
mutáciou. Bola ako „handrová bábika“. „Začali sme rehabi-

litovať v ADELI Medical Centre, kde sa po viacerých poby-
toch svalstvo znormalizovalo. Sabínka zatiaľ nevie roz-
právať ani chodiť, ale veľmi sa snaží posúvať dopredu 
po kolienkach. Dokáže sa posadiť, sedí  s oporou stojí 
a pokúša sa aj kráčať s pomocou. Keby sme intenzívne 
nerehabilitovali, bola by ležiacim dievčatkom. Rehabi-

litácie v ADELI Medical Centre jej viditeľne pomáhajú, 
preto budeme vďační za akúkoľvek finančnú pomoc.“ – 

hovorí Zuzana Fajnorová, mama Sabinky.

Cievna mozgová príhoda postihuje aj mladých ľudí. Pre Maru-
šku Sliviakovú lekárske prognózy neboli optimistické, keďže 

jej navyše diagnostikovali locked-in syndróm. Na začiatku 
bola schopná hýbať len viečkami. „Ale zabojovala som, 
a tak som tu a dnes dokonca môžem napísať tento text. 
Podarilo sa mi rozhýbať pravú časť tela a bojujem ďa-
lej..“ Mária príkladne cvičila podľa inštrukcií z ADELI aj 
doma v podmienkach karantény, zlepšili si jej radikálne 

nielen pohybové, ale aj komunikačné schopnosti. 

M a r e k Obešva a jeho rodičia organizujú pravidelne verejné 
podujatia, aby vyzbierali dostatok peňazí na Marekove re-
habilitácie. Pozrite si fotografie: z januára 2020 a z de-
cembra 2020. Marek sa vyšvihol a namiesto dieťaťa už 
na nás hľadí riadny chlap! Rodičia sú šťastní, že Marek 
opäť urobil pokroky. Je to možné len vďaka intenzív-
nemu rehabilitačnému programu v ADELI. Je dôležité, 
že Marek rehabilituje počas rastu a stále tak stimuluje 
svoj mozog. Rodičia Marek a Zuzka ďakujú „všetkým, 
ktorí darovali svoje 2% Marekovi a aj vďaka ich pomoci 
Marek opäť rehabilituje v Adeli.“ Napriek skeptickým odha-
dom lekárov sa Marekovi veľmi darí! 

Stovky ďalších príbehov o pomoci ľuďom s neurologickými  
ochoreniami nájdete na  
https://www.nadaciaadeli.sk/pribehy/pomohli-sme
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INFORMAČNÉ KAMPANE

ADELI ONLINE POČAS LOCKDOWNU SLOVENSKA  
NA JAR 2020

Počas koronakrízy, v čase izolácie, od polovice marca 2020 až do znovuotvorenia 31. 
mája 2020 sa udiala jedna nádherná vec: boli sme ADELI ONLINE.  Vedeli sme, aké ná-
sledky bude mať výpadok terapií pre klientov, a vďaka podpore p. Kilinca a pracovnému 
zápalu Dr. Fábianovej sme vyvinuli terapie po sieťach internetu. Rekordy sledovanosti 
zaznamenal aj náš Facebook, kde hviezdili nielen klienti od Marušky Sliviakovej po 
Kiku Hattalovú – svojimi videami motivovali k cvičeniu doma ostatných klientov. Skú-
sená terapeutka BabyMedu Mgr. Zuzana Hejduková publikovala rozsiahly rozhovor v 
Denníku N o náhrade terapií v domácom prostredí ešte v čase, keď sa v izolácii staral 
každý predovšetkým sám o seba a spoločnosť netušila, že ochrana všetkých bude tr-
vať takmer celý rok a bude mať ťažké následky spôsobené výpadkom rehabilitačných 
zariadení a služieb. 

Vráťme sa však k ADELI ONLINE. Priekopníčkou na úvod bola terapeutka Vojtovej me-
tódy Martina Kováčová, ktorá pomocou zmotanej bundy cez messenger demonštrova-
la klientke manipuláciu s bábätkom. Táto metóda sa však vzápätí stala históriou, lebo 
riaditeľ hotela Marcel Moravčík vyslal kolegu Gabriela Kohúta a a už sa aj na kopanice 
naprieč zavretými okresmi viezla terapeutická bábika... Kolegyňa Katka Rajnicová bola 
v lockdowne majiteľkou telefónu, kam sa klienti začali hromadne hlásiť telefonicky. Lo-
gopedická intervencia sa ukázala ako najľahšie prístupná a chýr o pomoci sa rozšíril 
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tak, že priklincoval naše logopedičky k počítačom. Fyzioterapeutická partia sa nene-
chala zahanbiť, vyvinula do dokonalosti metódu demonštrovania cvikov na vlastnom 
tele. Bohužiaľ, foto a videozáznamy tohto účinkovania na našu veľkú škodu nemáme 
k dispozícií, ale skláňame sa pred vynaliezavosťou našich terapeutov. Ďakujeme i prí-
buzným dobrovoľníkov v ADELI ONLINE, ktorí robili technickú podporu a potom už aj 
morálnu celému projektu. 

My, spolupracovníci ADELI spájame s ADELI našu budúcnosť, lebo je to jedno z naj-
lepších miest na Zemi. Každý, kto sa venoval ľuďom v núdzi, či už v mene ADELI alebo 
súkromne, osobne, urobil čosi nezabudnuteľné, vzácne a zapamätateľné na celý život. 
Každý z kolegov ADELI, ktorý nenechal niekoho vo svojej blízkosti v tejto kríze padnúť, 
je hrdina. Do projektu sa zapojilo 52 klientov.  
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VENUJTE KĽÚČ K ZDRAVŠEJ BUDÚCNOSTI

Je našou povinnosťou prispieť k informovanosti verej-
nosti. Zameškávajúci vývin bábätiek sa dá a niekedy 
nedá objektívne predpokladať. Ale keď sa zistí, treba 
konať! Konať znamená cvičiť, rehabilitovať, sledovať 
dieťa a jeho prejavy.

Projekt Kľúč k zdravšej budúcnosti bol určený na in-
formovanie verejnosti a zvýšenie citlivosti na témy 
správneho vývoja najmenších detí, predovšetkým 
predčasniatok. Apelovali sme cez masovokomunikač-
né prostriedky, aby sa verejnosť zapojila do pomoci 
deťom s indikovaným rizikovým vývinom. Osvetové 
kampane sú kľúčom k zdravšej budúcnosti celej spoločnosti. Predpokladáme, že kam-
paňou sa zvýšil počet anonymných darcov na kontá našich klientov. 

Na rozdiel od minulých rokov, v roku 2020 sme si museli odrieknuť charitatívne poduja-
tia. Presunuli sme ich online. Umožnili sme a podporili predaj krásnych, nielen vianoč-
ných výrobkov našich klientov. Výťažok z predaja im umožnil rehabilitovať a nakupovať 
zdravotné  pomôcky. Do projektu sa zapojilo 12 klientov. 
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FINANČNÁ ČASŤ

Princípy finančného riadenia Nadácie ADELI

Pri finančnom riadení Nadácie uplatňujeme nasledujúce princípy:

• maximalizovať príjmy,

• optimalizovať tvorbu fondov,

• efektívne rozdeľovať príspevky beneficientom,

• striktne kontrolovať náklady.

V roku 2020 Nadácia znížila celkové príjmy z asignácie 2% zo zaplatenej dane, darov a 
verejných zbierok v dôsledku pandémie spôsobenej ochorením Covid-19.

Vývoj výkonnostných ukazovateľov zobrazujú grafy – viď nižšie.
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Prehľad výnosov podľa zdrojov

V roku 2020 Nadácia získala finančné prostriedky z asignácie 2 % zo zaplatenej dane, 
z darov, z verejných zbierok a z podielu zaplatenej dane. Pre darcov a sponzorov pravi-
delne pripravujeme podrobné vydokladovanie darovaných finančných prostriedkov vo 
forme priebežných a záverečných správ. Podstatnú časť príjmov Nadácie tvoria pro-
striedky z asignácie 2 % zo zaplatenej dane, ktoré predstavujú 59 % príjmov.

Prehľad výdavkov podľa typu činnosti

V roku 2020 Nadácia rozdeľovala beneficientom prostriedky z asignácie 2 % zo zapla-
tenej dane, z darov a z verejných zbierok. 
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Rozpočet Nadácie ADELI podľa typu výdavkov

Prevádzkové náklady nadácie tvoria mzdy a odvody do sociálneho a zdravotného po-
istenia, nájom a réžia a propagačné služby v súlade s plnením verejno-prospešného 
účelu Nadácie.

Prehľad využitia 2 % z dane prijatých v roku 2019

V roku 2019 prijala Nadácia prostriedky z asignácie 2 % zo zaplatenej dane  vo výške 
1 205 344 eur. Časť týchto prostriedkov bolo rozdelených v roku 2019 a 2020. Vzhľa-
dom na pandemickú situáciu je možné prostriedky z asignácie 2% zo zaplatenej dane 
čerpať až do 31.12.2021.

Prijaté v roku 2019 1 205 344,09 €  

Čerpanie v roku 2019  Suma Účel použitia
788 197,29 € príspevok na úhradu liečebného pobytu

Čerpanie 2019 788 197,29 €
Čerpanie v roku 2020  Suma Účel použitia

368 326,05 € príspevok na úhradu liečebného pobytu
8 468,92 € mediálna kampaň na 2%
1 844,63 € propagačné náklady

38 341,70 € prevádzkové náklady
165,50 € bankové poplatky z osobitného účtu

Čerpanie 2020 417 146,80 €
Čerpanie celkom 1 205 344,09 €  
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Prehľad darcov, ktorých dary prevýšili 331 EUR

Zoznam právnických osôb

Názov darcu Hodnota daru

Nadácia AGROFERT - slovenská organi-
začná zložka

70 566,00 €

Doprastav a.s. 64 252,80 €

Nadácia Penta 52 724,00 €

ADELI s.r.o. 31 000,00 €

Dobrý skutok SK, o.z. 6 000,00 €

ČSOB nadácia 5 000,00 €

Nadácia IS - Industry Solutions 5 000,00 €

1. Deliace centrum, s. r. o. 4 912,20 €

Amico Finance a. s. 4 000,00 €

Ľudia Ľudom n.f. 3 751,00 €

CRS tools s.r.o. 3 480,00 €

Dobrý skutek, z.s. 3 255,00 €

KUBKO, n.o. 3 202,52 €

Nadácia Televízie Markíza 3 000,00 €

SG Shopping s.r.o. 3 000,00 €

Nadácia TA3 2 570,00 €

Alexsma 2 500,00 €

KRENN, s.r.o. 1 500,00 €

Nadácia Pontis 1 500,00 €

SALMOTHERM - Invest, s.r.o. 1 000,00 €

Z lásky k deťom, o.z. 1 000,00 €

Kiwanis club Bratislava 1 000,00 €

Slovflóra, s.r.o. 950,00 €

Reinoo Púchov a.s. 608,75 €

PASSERINVEST GROUP, a.s. 551,80 €

Agrodružstvo TP, s.r.o. 510,00 €

BUILDINGS CITY, s.r.o. 500,00 €

Stary otec, a.s. 450,30 €

Nadace SOVA 373,87 €

Agrospol Utechovice spol s.r.o. 373,06 €
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Zoznam fyzických osôb

Názov darcu Hodnota daru
Magdalena Grzegorzewska 8 000,00 €
Pavol Chudoba 4 975,00 €
Perris Magnetto Gabriele 2 500,00 €
Michal Solovyj 2 383,11 €
Jana Plancsikova 2 200,00 €
Pavel Čtvrtníček 2 000,00 €
Lucie Bouckova 1 156,48 €
Ján Chlebík 1 000,00 €
Jaroslava Okályová 1 000,00 €
Lucia Pašková 1 000,00 €
Petronela Pušková 1 000,00 €
Rudolf Keller 1 000,00 €
Martin Olsovsky 700,00 €
Milan Jarosik 650,00 €
Eva Botloova 625,00 €
Daniel Kvasnička 510,00 €
Dušan Londák 503,00 €
Ján Škoda 500,00 €
JUDr. Ján Hyža 500,00 €
Miriam Škodová 500,00 €
Pavol Petrík 500,00 €
Peter Matuška 500,00 €
Ing. Jaroslav Šedivý 400,00 €
Pavol Romanak 400,00 €
Petra Vierikova Stasova 354,97 €
Ing. Dagmar Drgoňová 350,00 €

Všetky prijaté dary boli využité na úhradu rehabilitačnej liečby beneficientov.

Každý dar prináša našim klientom nielen pomoc, ale aj nádej bojovať a dôverovať vlast-
nej budúcnosti.

Srdečne ďakujeme za poskytnuté dary.



22

ŠTATUTÁRNE ORGÁNY NADÁCIE

PRÍLOHY

Meno a priezvisko Druh orgánu spoločnosti

Erik Schwarcz Správca od 26. 6. 2019

Arjun Kumar Sirohi Člen správnej rady

Ram Kumar Narain Člen správnej rady

Walid Achi Člen a predseda správnej rady

Jozef Jaura Člen dozornej rady

Alison Harvey Člen dozornej rady

Jagannath Rout Člen dozornej rady
 

• Účtovná uzávierka

• Poznámky k účtovnej uzávierke

• Správa audítora
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Nadácia ADELI
Hlboká 45,

921 01  Piešťany

Slovenská republika

Tel.: +421 33 79 15 922
E-mail: info@nadaciaadeli.sk

www.nadaciaadeli.sk














































