
Rozhovory o filantropii                          

Kto je Július Horváth? 

Vyštudoval Vysokú školu technickú – Stavebnú fakultu. Má dve deti. 

Hneď po revolúcii začal podnikať. Je spolumajiteľom firiem Jutex 

Slovakia a Jutex Contract, kde zamestnávajú 120 ľudí v oblastiach 

veľkoobchodu a maloobchodu. V roku 2005 založil nadáciu, ktorá dnes 

nesie názov Nadácia Pomoc druhému a v roku 2016 zdravotnícke 

rehabilitačné Centrum Natália. V súčasnosti sa venuje hlavne filantropii 

v oblasti pomoci chorým deťom. Získal ocenenie OZ Dvojfarebný svet za 

spolufinancovanie starostlivosti o deti v House of Family v Kambodži 

ako aj od spoločnosti ÚSMEV AKO DAR za významný prínos pri realizácii 

projektov pre deti v náhradnej starostlivosti. V roku 2011 bol ocenený 

Vysokou školou sv. Alžbety pamätnou medailou za podporu a rozvoj 

humanitárneho projektu v Kambodži. 

Pamätáte sa ešte na svoj prvý dar? A prvý väčší dar? 

Bol som začínajúci podnikateľ a darilo sa mi aj po finančnej stránke. Blízko nášho domu býval starší 

vdovec. Večer, keď som chodil popri jeho dome, všimol som si, že nesvieti ani nepozerá televízor. Keď 

sa vracal z nákupov, nosil v taške zopár rožkov a mlieko. Dal som mu večer do schránky peniaze. Na 

druhý deň išiel s nákupom, ktorý ledva uniesol. Mne sa vtedy dostal oveľa krajší pocit, ako keby som 

zarobil v ten deň veľké peniaze. 

Prvý väčší dar bol 10 000€ na sirotinec v Kambodži. 

Roky sa venujete deťom s detskou mozgovou obrnou. Prečo práve deti s DMO? 

Tak ako veľa filantropov, aj ja som začínal s pomocou v detských domovoch. V jednom z nich som sa 

spoznal s riaditeľom domova, ktorého syn Jakub ma Detskú mozgovú obrnu / DMO /. Jedného dňa sa 

stalo, že som jeho syna išiel miesto otca zaviesť do Domova sociálnych služieb /DSS /. Ako som odtiaľ 

odchádzal tak sa mi dostavil silný pocit šťastia a zároveň som cítil smútok detí, ktoré sa okrem areálu 

DSS málo dostanú von. Ten pocit bol tak silný, aký som veľa rokov nazad nezažil. V tom momente som 

vedel, že týmto deťom chcem pomáhať. 

Čo nasledovalo potom? 

Spočiatku som do DSS začal chodiť 1 krát do týždňa a brával mimo areál okrem Kuba aj jeho 

spolubývajúceho Maťa. Neskôr sme založili nadáciu zameranú na pomoc deťom s DMO, ktorá má dnes 

názov Nadácia Pomoc druhému. Na stránkach nadácie sme začali zverejňovať príbehy postihnutých 

detí, ktoré potrebovali finančné prostriedky zväčša na cenovo náročné rehabilitácie. Nasledovali 

osobné návštevy rodín z našich príbehov, počas ktorých v nás čoraz viac začala rezonovať otázka 

vybudovania vlastného rehabilitačného centra. V tom čase moja dcéra končila štúdium psychológie 

a začala pomáhať v začínajúcom rehabilitačnom centre. Centrum Natália má v súčasnosti  20 

zamestnancov a dcéra je jeho riaditeľkou. 



Postupne sme pomoc rozšírili aj v zahraničí, kde podporujeme siroty s HIV – House of Family Kambodža 

a v Keni sme financovali výstavbu dievčenského internátu. V súčasnosti pomoc deťom rozširujeme 

o ďalšie krajiny. 

Prečo by podľa Vás mali ľudia pomáhať? 

Myslím si, že každý človek by mal pomáhať. O to viacej ľudia s nadbytkom. Poznám veľa solventných 

ľudí, ktorí akoby sa báli „dotknúť pomoci“.  Aj preto obdivujem ľudí, ktorí veľkú časť svojho majetku 

pretransformujú na pomoc druhým. 

Niekde som sa dočítal že pomáhanie je ako platenie nájmu za to, že môžeme žiť na tomto svete. Úplne 

s tým súhlasím. Každé ráno sa sám seba spýtam:“ Ako dnes môžem pomôcť druhým?“ Väčšina ľudí si 

neuvedomuje, že tým ako pomáhajú druhým zároveň pomáhajú aj sebe. Pomáhaním dostávajú takú 

spätnú väzbu vo forme šťastia a pozitívnej energie, akú si nevedia ani predstaviť. Mnohým ľuďom 

pomáhanie funguje ako „bio tabletka“ na depresiu. 

Nemusíme však pomáhať iba finančne. Je veľa druhov pomoci. Často krát sa stretávam s postojom: 

„Ale ja nemám peniaze naviac....“. To vôbec nevadí. Môžeme predsa pomáhať napr. voľným časom ako 

dobrovoľník. Často krát je táto pomoc vítaná viac ako finančná. Stačí si len kliknúť na web 

dobrovoľníckych centier a vybrať si. 

Sám ste do dnešného dňa stále dobrovoľníkom? Prečo? 

Dobrovoľníctvo je pre mňa veľmi dôležitá forma pomoci. Deti sú citlivé a rýchlo sa na Vás naviažu. Keď 

potom ako dobrovoľník prestanete chodiť, je to pre nich šok a sklamanie. V súčasnosti stále pretrváva 

nedostatok dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní venovať svoj čas  handicapovaným deťom na invalidnom 

vozíku. To, čo je pre nás úplne bežné ako návšteva nákupného centra alebo prechádzka po nábreží 

Dunaja či na vianočných trhoch je pre deti z DSS často krát absolútne nepredstaviteľné. Personálu v DSS 

je málo. Okrem toho chýba potrebné vybavenie na prevoz detí.  Naša nadácia Pomoc druhému  

zakúpila špeciálne upravené auto, ktoré naraz odvezie dvoch vozíčkarov a tak môžu raz začas opustiť 

brány areálu DSS. Samozrejme, bez súhlasu rodičov by takého výlety neboli možné. 

Ako vychovávať mladých ľudí k tomu aby pomáhali? 

V dnešnej dobe veľa mladých ľudí podľahlo ilúzii sociálnych sietí a materializmu. Nedostávajú základné 

informácie o nezištnej pomoci či už v rodine, v škole alebo od kamarátov. Som veľmi rád, že v 

súčasnosti vznikajú projekty, ktoré podporujú filantropiu mladých ľudí priamo na školách. Myslím si, 

že na školách by mala byť filantropia ako samostatný predmet, tak ako je to v niektorých štátoch v 

zahraničí. Nestačí nám merať iba HDP, ale mali by sme si zobrať príklad napr. z Butánu, kde merajú 

hrubé domáce šťastie. Kde sa ľudia zbavili pocitu pripútanosti k materiálnym veciam a tým pádom sa 

cítia oveľa slobodnejšie. 

Myslíte si, že darcovstvo môže priniesť sociálnu zmenu? 

Myslím, že áno. Problém je, že je nás málo. Ľudia si neuvedomujú, že dávanie prináša prospech na 

oboch stranách. Darca vytvoril niečo čo mu prinieslo pocit šťastia a obdarovaný dostal to čo 

potreboval. 
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