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1. Príhovor 

 

Slovami klasika, jedného zo spoluzakladateľov a správcu nášho fondu: „...nie je 

najdôležitejšie nájsť dokonalé riešenie, ale dôležité je začať. Nie je najdôležitejšie pomôcť 

všetkým alebo pomôcť tým, ktorí si to zaslúžia najviac – dôležité je pomôcť aspoň niekomu,  

kto to potrebuje...prejsť od slov skutkom.“  

Od slov k skutkom sme prešli v auguste 2014, kedy začala činnosť nášho fondu  

s názvom Aj Ty Pomôž, n.f. V tomto čase máme za sebou druhý rok nášho pôsobenia.  

Čo nám rok 2015 priniesol? Nové výzvy, nové príbehy, nové skúsenosti. Neustále sa učíme, 

diskutujeme, neustále máme čo zlepšovať. V roku 2015 sme získali nových prispievateľov, 

vyzbierali väčší obnos finančných prostriedkov, podporili viacej príbehov ako v roku 

predchádzajúcom. Spoločnými silami sa snažíme podieľať na zlepšení kvality života 

jednotlivcov i rodín, podpore zdravia, či rozvoji vzdelávania.  

Okolo nás je však stále mnoho tých, ktorí pomoc potrebujú. Uvedomujeme si,  

že nedokážeme pomôcť všetkým. Avšak pri každom jednom podporenom príbehu vidíme,  

že náš projekt má zmysel a spoločne môžeme malými kvapkami vytvoriť oceán pomoci.  
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2. Prehľad o činnosti fondu a účel fondu 

 
Rok 2015 bol druhým rokom nášho pôsobenia. Účelom neinvestičného fondu  

Aj Ty Pomôž, n.f., tak, ako sme si ho vytýčili v našom štatúte, je združovanie finančných 

prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory 

zdravia a vzdelávania a rozvoja sociálnych služieb. Neinvestičný fond Aj Ty Pomôž, n.f.  

sa zameriava najmä na: 

 podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických 

prístrojov, zariadení a materiálu,  

 podporu liečebných postupov, ozdravných pobytov, liečebných táborov a operácií                

na území SR,  

 finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania, kurzov, školení, seminárov a pod., 

 finančnú podporu aktivít zameraných na zlepšenie kvality života. 

Oproti prvému roku nášho pôsobenia nám v roku 2015 narástol počet darcov  

a zároveň aj počet poskytnutých finančných príspevkov. V decembri nám prišli príspevky  

už od 18 rôznych darcov a celková darovaná suma v tomto mesiaci bola rekordných 788 eur. 

V roku 2015 sme pokračovali v dlhodobej pomoci viacerým rodinám, ktoré sme začali 

podporovať v predchádzajúcom roku a zároveň sme podporili trinásť nových príbehov,  

z toho päť jednorazovo a ostatné pravidelnými mesačnými príspevkami. „Tipy“ na pomoc 

novým rodinám i jednotlivcom sme okrem iného získali aj vďaka komunikácii a spolupráci  

s inými organizáciami , ako napr. farská charita v Zákamennom alebo prerodinu.sk. Rovnako 

ako v predchádzajúcom období, aj v tomto roku sme sa okrem poskytovania finančnej pomoci 

snažili tých, ktorých podporujeme, navštevovať osobne a byť s nimi v pravidelnom kontakte. 

V roku 2015 sme jednorazovo finančne podporili napríklad úhradu nákladov liečby  

26 ročného mladíka na vozíku, ktorý sa už 11 rokov snaží aspoň zmierniť príznaky zákernej 

choroby – sklerózy multiplex. Keďže mu v súčasnosti nezaberajú bežne dostupné lieky, pomoc 

našiel v jednej ukrajinskej nemocnici, kde podstúpil transplantáciu kmeňových buniek. Svojou 

troškou sme taktiež pomohli prežiť jedno veľké Barcelonské dobrodružstvo Jakubovi s detskou 

mozgovou obrnou, ako aj súrodencom z Trstenej, ktorí si spolu so spolužiakmi mohli užiť 

školský výlet, či niekoľkým deťom zo Sabinova, ktoré sa aj vďaka našej podpore mohli zúčastniť 

letného tábora a odniesť si tak so sebou nové vedomosti, zručnosti a najmä mnoho zážitkov. 

Každodenný chod a život celej rodiny dokáže zmeniť choroba niektorého z jej členov. 

Nebolo tomu inak ani v prípade niekoľkých rodín, ktoré podporujeme pravidelnými 

mesačnými príspevkami. Aspoň malou sumou sa snažíme zlepšiť kvalitu ich života  

a podmienky, v ktorých fungujú, či uhrádzať zvýšené náklady neoddeliteľne spojené  

so zhoršeným zdravotným stavom.  
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Tak ako sa po zomletí mení kvalita nezomletých kávových zŕn na voňavú, 

povzbudzujúcu kávu, tak sa mení aj kvalita života ľudí s obmedzeniami, ak sa odhodlajú 

napriek svojmu zdravotnému limitu angažovať v spoločnosti a pokúsia sa viesť plnohodnotný 

život. Keďže financovanie z projektu Európskej únie už skončilo, rozhodli sme sa finančne 

podporiť projekt i-mlynček, ktorý je šancou pre znevýhodnených mladých ľudí integrovať sa 

do spoločenského života. 

Vianočné sviatky sme sa snažili spríjemniť rodinám, ktorým pomáhame, aj osobnou 

návštevou a drobnou pozornosťou – vianočným balíčkom s malým prekvapením   

Nakoľko žijeme vo svete informačných technológií a v našom tíme máme niekoľko  

IT expertov (o čom samozrejme svedčí aj náš názov), snažíme sa fond dostať do povedomia 

verejnosti aj prostredníctvom internetovej stránky itpomoz.sk, pričom od novembra 2015 

nám funguje aj doména ajtypomoz.sk. Bližšie informácie o činnosti Aj Ty Pomôž, n.f., 

informácie o príbehoch, blogy, či aktuality tu môžu nájsť tí, ktorí pomoc hľadajú,  

tí, ktorí by nejakým spôsobom radi pomohli alebo jednoducho tí, ktorých zaujala činnosť nášho 

fondu.  

V roku 2015 sme mali prvýkrát možnosť zaregistrovať sa ako prijímatelia 2 % z dane. 

Túto možnosť sme využili a koncom roku sme na notárskom úrade zaregistrovali náš fond ako 

prijímateľa 2 % z dane. V roku 2016 sa teda môžeme uchádzať o podiel zaplatenej dane  

z príjmov od fyzických aj právnických osôb. 

Aj v nasledujúcom roku sa budeme snažiť neinvestičný fond Aj Ty Pomôž, n.f. viac 

spropagovať, získať nových darcov, aby sme tak mohli pomôcť viacerým rodinám  

i jednotlivcom, a tak čo najlepšie naplniť účel nášho fondu. Keďže niektorým rodinám 

pomáhame aj na základe odporúčaní niektorých organizácii, v spolupráci s nimi plánujeme 

pokračovať aj naďalej. Zároveň plánujeme osloviť aj iné organizácie podobného typu. 
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3. Orgány Aj Ty Pomôž, n.f., ich zmeny a zmeny štatútu 

 

Orgánmi neinvestičného fondu Aj Ty Pomôž, n.f. sú podľa štatútu správna rada 

pozostávajúca z piatich členov ako najvyšší orgán fondu rozhodujúci o základných otázkach 

fondu, správca fondu ako jeho štatutárny orgán a dozorná rada ako kontrolný orgán fondu 

pozostávajúci z troch členov. Členovia jednotlivých orgánov vykonávali svoju funkciu 

dobrovoľne bez nároku na odmenu.  

V roku 2015 neboli v orgánoch fondu vykonané žiadne zmeny, rovnako nedošlo  

k žiadnej zmene v štatúte fondu. 
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4. Príjmy a výdavky za rok 2015 
 

Neinvestičný fond Aj Ty Pomôž, n.f. nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť, rovnako 

nemá žiadnych zamestnancov. V roku 2015 sme neboli registrovaní ako prijímatelia 2 % z dane 

z príjmov fyzických a právnických osôb. 

V roku 2015 pozostávali príjmy neinvestičného fondu Aj Ty Pomôž, n.f. z finančných 

prostriedkov predstavujúcich zostatok z predchádzajúceho roku vo výške 1.110,54 eura  

a príspevkov a darov fyzických osôb v celkovej výške 6.520 eur.  

Celkovo sme v roku 2015 prerozdelili 5.880 eur na plnenie účelu fondu a 138,34 eura 

bolo využitých na správu fondu. K 31. 12. 2015 bol konečný zostatok finančných prostriedkov 

vo výške 1.607,20 eura, ktoré boli preúčtované do nasledujúceho roka.  

 

 

 

  

Príjmy

zostatok z roku 
2014:

1110,54 €

príspevky a dary 
prijaté v roku 

2015:

6520,00 €

7630,54 €

Výdavky

na správu fondu:

138,34 €

na účel fondu:

5880,00 €

6018,34 €

Zostatok

1607,20 €
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5. Záver 

 

Na záver by sme radi vyjadrili vďaku všetkým jednorazovým i pravidelným 

prispievateľom, ktorí nám svojimi finančnými darmi pomohli k naplneniu účelu neinvestičného 

fondu Aj Ty Pomôž, n.f. Rovnako ďakujeme tým, ktorí nám pomohli svojou radou či akoukoľvek 

inou formou podpory. Touto cestou by sme sa chceli taktiež poďakovať tým,  

ktorých sme mohli v roku 2015 podporiť. Naším cieľom v roku 2016 bude získať viac darcov  

a podporiť tak ešte viac jednotlivcov i rodín ako doposiaľ.  

Výročná správa za rok 2015, ako aj ročná účtovná závierka boli prerokované  

a schválené správnou radou neinvestičného fondu Aj Ty Pomôž, n.f. v súlade so štatútom                     

a zákonom č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NR SR                                          

č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov dňa 30. 03. 2016. 

 

 

V Bratislave, dňa 30. 03. 2016  

 

 

 

         

 

 

 

 

_________________________________ 
Ing. Metod Majchrák 

správca Aj Ty Pomôž, n.f. 


