
Nalezisko.sk - na internete pomáhame nájsť strateným 
veciam pôvodného majiteľa 
Stratili ste vec, na ktorej vám záleží? Neviete nájsť doklady, ktorých vybavovanie na úradoch trvá hodiny? Straty 
a nálezy sa vďaka internetu stali službou, do ktorej je veľmi jednoduché nahlasovať akúkoľvek stratu alebo nález 
a tiež dostať sa do kontaktu s pôvodným majiteľom alebo poctivým nálezcom. 
 
Za prvý rok od spustenia neziskového projektu Nalezisko.sk sa podarilo zverejniť vyše 470 oznamov o stratách 
a nálezcovia ohlásili vyše 200 správ o nálezoch rôznych osobných vecí. Ľudia najčastejšie strácajú kľúče, 
peňaženku, doklady alebo mobil. 
 
„Ide o projekt, ktorý sme vytvorili ako čisto neziskovú iniciatívu potom, ako som aj ja sám už niekoľkokrát stratil 
svoju obľúbenú vec a nikdy sa mi ju nepodarilo znovu vypátrať. Osobné veci majú často pre majiteľa často vyššiu 
emociálnu ako majetkovú hodnotu,“ predstavuje svoju myšlienku Ferencz Viola, spoluzakladateľ projektu 
Nalezisko.sk. ��� 
 
Služba je bezplatná, na stránke Nalezisko.sk nie je potrebná žiadna registrácia ani v prípade, že človek chce 
ohlásiť stratu nejakého svojho osobného predmetu a ani v prípade, ak človek stratenú vec našiel a nevie, ako by to 
oznámil majiteľovi. Vyhľadávanie na stránke je možné podľa lokality, kategórie alebo kľúčových slov. Reagovať na 
oznam sa dá buď cez priamy kontakt zadavateľa oznamu (ak ho uviedol) alebo tiež prostredníctvom reakčného 
formulára pri každom ozname.  
 
Projekt funguje na internete a pokrýva mestá z celého Slovenska. „Ak ste našli nejaký predmet, stačí ísť na stránku 
Nalezisko.sk, v časti Ohlásiť nález zvoliť kategóriu a do nej uviesť všetky čo najpodrobnejšie informácie o náleze. 
Ideálne je pridať fotografiu. Je na samotnom nálezcovi, či sa rozhodne zverejniť všetky detaily o náleze, alebo 
niektorý detail nezverejní a podľa neho si následne pri komunikácii s majiteľom preverí, či ide o skutočného 
majiteľa,“ vysvetľuje Viola. Odkaz o strate alebo náleze sa automaticky zobrazí na stránke, ktorú mesačne navštívi 
približne 1500 ľudí, vybrané odkazy sa tiež zverejňujú na sociálnych sieťach facebook a twitter, kde má projekt viac 
ako 320 priateľov. 
 
Projekt Nalezisko.sk spolupracuje s mestami a mestskými stránkami, festivalmi, organizátormi športových, 
kultúrnych a iných masových podujatí, ktorým poskytuje bezplatnú službu v podobe vlastného konta na správu 
všetkých svojich oznamov.  
V prípade záujmu o spoluprácu alebo ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese 
info@nalezisko.sk. 
 
 
 

	  


