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1. Príhovor 

 

Ani sme sa nenazdali a ďalší rok činnosti nášho fondu je za nami. Prišiel čas bilancovať. 

Rok 2016 bol prvým rokom, v ktorom sme získali peňažné prostriedky aj z podielu zaplatenej 

dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Aj vďaka takto získaným prostriedkom sa naša 

pomoc mohla opäť dostať viacerým ľuďom.  

V roku 2016 sme okrem iného začali s poskytovaním pravidelnej pomoci dvom 

rodinám. Zabehnutý chod ich domácností zasiahla vážna choroba jedného z ich členov. Museli 

sa prispôsobiť novej situácii, uhrádzať liečbu, zdravotné pomôcky, či vysporiadať sa  

s výpadkom príjmu jedného zo živiteľov rodiny. Tak, ako sme týmto rodinám začali pravidelne 

pomáhať, tak sme im aj v decembri 2016 pravidelnú pomoc ukončili. A to na ich vlastnú 

žiadosť. Niežeby vyhrali v lotérii alebo získali „dream job“. Ich finančná situácia nie je stále 

najlepšia. Mnohí z nás si nevedia vôbec predstaviť, ako by z takého príjmu vyžili. Ale oni si 

povedali, že peniaze môžu využiť iní, tí, ktorí to potrebujú ešte viac ako oni. Ruku  

na srdce...boli by sme aj my schopní podobného gesta? Nie je umenie podeliť sa, keď máme 

veľa, ale podeliť sa, keď nemáme nazvyš. A presne to sú tie okamihy, keď si aj my povieme, že 

to, do čoho sme sa založením Aj Ty Pomôž, n. f. pustili, má svoj zmysel.       

Pápež František v jednom zo svojich prejavov povedal: „Peniaze sú dôležité, hlavne  

ak chýbajú a závisí od nich jedlo, škola, budúcnosť detí. Stávajú sa však modlou, pokiaľ  

sa stávajú cieľom...Najlepším spôsobom, ako nespraviť z peňazí modlu, je podeliť sa  

o ne s druhými.“. Podeliť sa s druhými, a tak aspoň malou troškou prispieť k zlepšeniu  

ich situácie, je aj cieľom nášho fondu. 
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2. Prehľad o činnosti fondu a účel fondu 

 

Účelom neinvestičného fondu Aj Ty Pomôž, n.f., tak ako sme si ho vymedzili 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 príspevkov 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. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom nám v roku 2016 stúpol počet darcov  

a zároveň aj množstvo poskytnutých finančných príspevkov. V roku 2016 sme naďalej 

pokračovali v dlhodobej pomoci viacerým rodinám a jednotlivcom, ktorých sme začali 

podporovať v predchádzajúcom období (napr. projekt i-mlynček). Zároveň sme schválili 

pomoc pre dvanásť nových príbehov, z toho sme osem podporili jednorazovo a ostatné 

pravidelnými mesačnými príspevkami. Viacero „tipov“ na pomoc novým rodinám  

i jednotlivcom sme získali aj vďaka spolupráci s občianskym združením Misia mladých 

z Tvrdošína i občianskym združením Mládež ulice z Bratislavy. Aj v tomto roku sme sa okrem 

poskytovania finančnej pomoci snažili tých, ktorých podporujeme, navštevovať osobne a byť 

s nimi v kontakte. Nakoľko dve z rodín, ktoré sme podporovali pravidelnými mesačnými 

príspevkami, nám oznámili, že sa ich situácia zlepšila a nie je potrebné ich naďalej finančne 

podporovať, v decembri 2016 sme im pravidelnú pomoc ukončili. 

 

Koho sme podporili v roku 2016 

ADELI Medical Center v Piešťanoch je medzinárodné rehabilitačné centrum,  

ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu. Nikolke 

a Riškovi, ktorým diagnostikovali detskú mozgovú obrnu, bola odporučená liečba práve  

v ADELI Medical Center. Tá je však pre ich rodiny finančne veľmi náročná. Aj vďaka 

jednorazovým príspevkom od nášho fondu sa im podarilo vyzbierať potrebnú sumu  

a absolvovať niekoľkotýždňový pobyt v Piešťanoch.  

V roku 2016 sme taktiež jednorazovo prispeli na očný komunikačný prístroj  

pre dvanásťročného Riška. Ten je pre neho šancou, ako opäť komunikovať so svojou 

maminkou. Jednorazovým príspevkom sme pomohli splniť sen aj Nikolke, študentke strednej 

odbornej školy. Vďaka našetreným peniažkom a príspevkom od nášho fondu na mohla 

prihlásiť do autoškoly a spraviť si vodičský preukaz. Rovnako sme Brankovi a Evke prispeli  

na letný tábor v Duchonke organizovaný pre rodiny s deťmi so svalovou dystrofiou,  
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kde mohli spolu so svojimi najbližšími stráviť krásny čas plný zábavy a zaujímavých aktivít.  

Aj vďaka nášmu jednorazovému príspevku sa podarilo vyzbierať dostatočnú sumu  

pre Šimonka na motomed, stacionárny bicykel na každodenné precvičovanie nôh i rúk.  

Občianske združenie Misia mladých v roku 2012 rozbehlo novú formu pomoci rodinám 

v núdzi s názvom „Sebestačné oravské rodiny“. V rámci tohto projektu sa rodiny učia, ako byť 

samostatné a sebestačné. Rodiny dostali ovocné stromy, sliepky, prasiatka,  

či morky. Využili pomoc dobrovoľníkov a naučili sa novým zručnostiam, napr. ako sa starať  

o zvieratá, ovocné stromy, dopestovať si zeleninu, ako využívať v domácnosti rôzne druhy 

byliniek či lesných plodov. Niektoré rodiny vyskúšali aj pestovanie tekvíc a cukiet,  

ktorých prebytky mohli príležitostne predávať a aj takouto formou si privyrobiť, zlepšiť  

tak svoju finančnú situáciu a postupne sa postaviť na vlastné nohy. Občianske združenie Misia 

mladých organizuje taktiež kurzy zdravého a lacného varenia, tvorivé dielne a letný zeleninový 

festival. Títo nadšení ľudia nás svojou myšlienkou veľmi oslovili. Jednorazovo sme im prispeli 

na čerpadlo na zavlažovanie a letný tábor pre rodiny, ktorým sa venujú.  

Trom rodinám, ktoré sme začali podporovať v roku 2016, zmenila ich zabehnutý chod 

choroba. Tá sa netýka len chorého, ale celej jeho rodiny a spôsobu jej fungovania. Narúša 

zabehnutý chod domácnosti, je potrebné prispôsobiť sa novej situácii, uhrádzať liečbu,  

či liečebné a hygienické pomôcky. 

Začalo sa to v predposledný novembrový týždeň roku 2015. Po gynekologickej 

prehliadke sa matka šiestich detí mala čím skôr objednať na mamografické vyšetrenie.  

Tam jej diagnostikovali rakovinu prsníka. V decembri bola operovaná, prišla o celý prsník  

a lymfatické uzliny pod rukou. To jej sťažilo život, do zamestnania nemohla nastúpiť. Mesiac 

po operácii začala s chemoterapiou, na ktorú musela dochádzať každé tri týždne. Celá rodina, 

kde je šesť detí – štyria školáci a dvaja škôlkari musela prežiť z minimálnej mzdy, ktorú dostáva 

otec. Mnohým ľuďom sami pomáhali, keď mohli, no zrazu potrebovali pomoc aj oni. Rodina z 

Dargova je tak jednou z rodín, ktoré sme sa v roku 2016 rozhodli podporiť pravidelnými 

mesačnými príspevkami.  

Niekedy sa nám život zmení z minúty na minútu. Sedemročný Martinko, jeden  

zo šiestich súrodencov, vyhral majstrovstvá kraja v karate. O týždeň na to sa ocitol 

v nemocnici. Diagnóza – akútna lymfoblastická leukémia. Čoskoro nasledovala liečba 

chemoterapiou. Po návrate domov Martinko potrebuje sterilné prostredie, čo mu však stav 

ich rodinného domu nedovoľuje. Ich obydlie nespĺňa podmienky pre život onkologicky 

chorého pacienta. Rodina potrebuje dezinfekčné prostriedky, sterilnú izbu, mnoho 

hygienických potrieb, na ktorých úhradu využívali aj našu pravidelnú pomoc. 

V roku 2016 sme začali pomáhať aj mamine dvojičiek Alexa a Sofie. Tie sa narodili 

predčasne s doposiaľ stanovenou diagnózou Centrálna tonusová a koordinačná porucha.  

Ich vývoj napreduje veľmi pomaly a ich zdravotný stav sa môže zlepšiť jedine kvalitnou  

a odbornou rehabilitáciou. Zariadenia, ktoré takúto pomoc ponúkajú sú však finančne veľmi 

náročné, a preto sme sa im rozhodli pomôcť. 
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Od marca 2016 sme začali pravidelnými mesačnými čiastkami pomáhať aj Veronike 

s dcérou Rebekou. Veronika vyrastala v Modrom dome v Petržalke, otehotnela mladá  

a vydala sa za otca dieťaťa. Narodila sa im dcéra Rebeka. Chceli nový, lepší štart ako rodina, 

situácia sa však skomplikovala. Manžel je vo výkone trestu odňatia slobody, Veronike zomrela 

mama a po zbúraní Modrého domu sa s Rebekou ocitli na ulici. S vybavovaním papierov, 

sociálnym poradenstvom a podporou im pomohlo občianske združenie  

Mládež ulice. 

Všetky informácie o činnosti fondu je možné nájsť aj na našej internetovej stránke 

www.itpomoz.sk, resp. www.ajtypomoz.sk, na ktorej aktualizácii a vylepšeniach  

neustále pracujeme. Za účelom vyjadrenia vďaky našim prispievateľom, ako aj s cieľom 

zviditeľnenia nášho fondu, sme v roku 2016 dali vyrobiť perá, magnetky, či odznaky s logom 

Aj Ty Pomôž, n.f.  

Koncom roku 2015 sme po prvýkrát zaregistrovali náš fond ako prijímateľa 2 % z daní 

z príjmov fyzických a právnických osôb. Rok 2016 bol tak prvým rokom, v ktorom sme okrem 

darov získali finančné prostriedky aj takouto formou. V získavaní finančných príspevkov týmto 

spôsobom chce fond pokračovať aj naďalej, preto sme sa aj v ďalšom roku opätovne zaradili 

medzi organizácie, ktoré sú oprávnené uchádzať sa o podiel zaplatenej dane  

z príjmov.  

Tak ako v predchádzajúcom roku, aj v roku 2016, sme sa rozhodli vianočné sviatky 

spríjemniť rodinám, ktorým pomáhame, osobnou návštevou s malým vianočným 

prekvapením. 

Aj v nasledujúcom roku sa budeme snažiť získať nových darcov, aby sme tak mohli 

pomôcť viacerým rodinám i jednotlivcom, a tak čo najlepšie naplniť účel nášho fondu. Naďalej 

plánujeme pokračovať v spolupráci s občianskymi združeniami Misia mladých  

a Mládež ulice. 
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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 a bez nároku na odmenu.  

V roku 2016 neboli v orgánoch fondu vykonané žiadne zmeny, rovnako nedošlo  

k žiadnej zmene v štatúte fondu. 

 

 



 

8 

 

4. Príjmy a výdavky za rok 2016 

 

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

nemá žiadnych zamestnancov. V roku 2016 sme boli po prvýkrát zaregistrovaní  

ako prijímatelia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. 

V roku 2016 pozostávali príjmy neinvestičného fondu Aj Ty Pomôž, n.f. z finančných 

prostriedkov predstavujúcich zostatok z predchádzajúceho roku vo výške 1.607,20 eura, 

príspevkov a darov fyzických osôb v celkovej výške 7.857,50 eur, z čoho 6.132,50 eur tvorili 

príspevky a dary určené na účel fondu a 1725 eur príspevky a dary určené na správu fondu. 

Príjmy pochádzajúce z poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb alebo 

z podielu zaplatenej dane z príjmov právnických osôb tvorili sumu 3.167,14 eur. 

Celkovo sme v roku 2016 prerozdelili 9.810 eur na plnenie účelu fondu a 308,45 eura 

bolo využitých na správu fondu, predovšetkým na výdavky späté s vedením účtu v peňažnom 

ústave, správou webstránky fondu a výrobou ďakovných a propagačných materiálov na účely 

fondu. K 31. 12. 2016 bol konečný zostatok finančných prostriedkov vo výške 2.518,39 eura, 

ktoré boli preúčtované do nasledujúceho roka.  

 

Príjmy

zostatok z roku 2015:

1607,20 €

príspevky a dary na 
účel fondu:

6132,50 €

príspevky a dary na 
správu fondu:

1725,00 €

príjem z podielu 
zaplatenej dane 

z príjmov FO/PO:

3167,14 €

12631,84 €

Výdavky

na správu 
fondu:

308,45 €

na účel fondu:

9810,00 €

10118,45 €

Zostatok

2518,39 €




