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ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE NADAČNÉHO PRÍSPEVKU 

(FYZICKÁ OSOBA) 

 
 

ŽIADATEĽ: 
 
Vyplní žiadateľ, príp. užívateľ nadačného príspevku 
 
Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia/ rodné číslo: 
Adresa trvalého pobytu: 
Bankové spojenie(číslo učtu, názov banky): 
Kontaktné údaje (email, telefónne číslo): 
 
Zákonný zástupca (rodič, pestún, opatrovateľ): 
Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia/ rodné číslo: 
Adresa trvalého pobytu: 
Bankové spojenie(číslo učtu, názov banky): 
Kontaktné údaje (email, telefónne číslo): 
 
STRUČNÝ POPIS FINANČNEJ SITUÁCIE: 
 
Prečo o podporu žiadate, pravidelný mesačný zdroj príjmov všetkých členov domácnosti, priemerné mesačné 
životné náklady domácnosti, počet zárobkovočinních osôb zdieľajúcich domácnosť so žiadateľom (ku dňu 
podania žiadosti) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
UČEL POUŽITIA NADAČNÉHO PRÍSPEVKU: 
Zvoľte príslušný účel, príp. uveďte daľší(účel príspevku musí byť v súlade s cieľmi nadácie) 
 
Nadačné príspevky sú udeľované na podporu projektov alebo na podporu jednotlivcom, hlavne v týchto 
základných oblastiach: 
 
1) Podpora zdravotnej starostlivosti: 

a) detí 
b) dospelých 
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2) Vybavenie zdravotníckych zariadení 
3) Rozvoj zdravotnej starostlivosti, výskum, vývoj 
4) Vzdelávanie vo zdravotníctve 
5) Ostatné 
 
POŽADOVANÁ FORMA A HODNOTA NADAČNÉHO PRÍSPEVKU: 
Zvoľte jednu z daných možností, príp. uveďte inú 

 
1) Jednorázový príspevok vo výške€ ………………………………………… 
2) Výška príspevku nie je žiadateľom stanovená 
 
PREHLÁSENIE O TOM, ČI SÚ POŽADOVANÉ ALEBO ZAJISTENÉ NA TENTO ÚČEL PROSTRIEDKY Z ÍNÝCH 
ZDROJOV A V AKEJ HODNOTE: 
Uveďte požadované údaje, príp. doplňte ďaľšie 
 
1) NIE 
2) ÁNO 

Iné prostriedky z týchto zdrojov: 
 
Iné prostriedky v tejto hodnote: 

 
ODÔVODNENIE ŽIADOSTI: 
Napíšte stručné odôvodnenie žiadosti, účel využitia požadovaného príspevku, presné označenie vybraných 
pomôcok atď.: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
POVINNÉ PRÍLOHY: 
Prikladá sa čo najviac informácii potrebných na posúdenie žiadosti 

1) lekárska správa 
2) preukaz ZTP/P (kópia) 
3) ponukový list dodávateľa, cenová kalkulácia či proforma faktúra 
4) popis pomôcky s fotografou 
5) vyjadrenie poistovne, či poskytuje príspevok na Vami žiadanú vec  
6) iné 

 
SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: 
Súhlasím s poskytnutím osobných údajov uvedených v tejto žiadosti o poskytnutí nadačného príspevku za 
účelom zaradenie do databázi Nadácie Anjelské Krídla. Všetky osobné údaje budú chránené v súlade so 
zákonom č. 122/2013, o ochrane osobných údajov. 
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SÚHLAS SO ZVEREJNENÍM: 
Súhlasím so zverejnením poskytnutého nadačného príspevku a všetkých súvisiacich informácii. 
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PREHLÁSENIE: 

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, odpovedajú skutočnosti a poskytujem ich 
dobrovoľne. 

 

V:   …………………..…………………….. DŇA: …………………………… 

PODPIS ŽIADATEĽA: ………………………………………………………… 

 

 
VYJADRENIE NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA: 
Na poskytnutie príspevku nieje právny nárok. 
Nadácia je oprávnená vyžiadať si ďaľšie podklady potrebné pre posúdenie oprávnenosti žiadosti. Nadácia si 
môže pre svoje rozhodnutie opatriť odborný posudok. 
Nadácia je oprávnená žiadosť o poskytnutie nadačného príspevku odmietnuť a odmietnutie nieje povinná 
žiadateľovi zdôvodňovať.. 
Nadácia je oprávnená požadovať navrátenie nadačného príspevku v prípade, že žiadateľ v žiadosti uvedie 
nepravdivé alebo hrubo zkreslujúce údaje. 
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