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1. Príhovor 

Rok 2019 bol pre nás výnimočným rokom, práve preto, že sme oslávili 5. výročie 

fungovania neinvestičného fondu Aj Ty Pomôž, n. f. Na začiatku bola len vízia, ale postupne sa 

premenila do skutkov. Počas týchto 5 rokov sme rozdelili viac ako 50 000 Eur a pomohli 

mnohým rodinám a jednotlivcom vo finančnej núdzi, a podporili s tým súvisiace projekty. 

To všetko by sme však nedokázali bez našich darcov. Neustále si uvedomujeme, že platí výrok, 

ktorý sme použili na predstavenie Aj Ty Pomôž, n. f.: „Aj oceán je tvorený len malými kvapkami 

vody.“ Sme pozvaní byť kvapkami pomoci tam, kde je to potrebné. 

Pri príležitosti 5. výročia fungovania nášho fondu sme zorganizovali víkendové 

stretnutie celého tímu, kde sme okrem zhodnotenia uplynulých rokov riešili aj nové výzvy, ako 

rozšíriť možnú pomoc aj na iné oblasti. Okrem toho, to bol aj víkend budovania vzťahov, lebo 

tak ako sa rozrastá fond, rovnako sa rozrastajú aj rodiny členov tímu. 

V roku 2019 sme sa neuchádzali o 2% z daní, ale pokračovali sme v našej pomoci 

rodinám vďaka príspevkom od jednorazových a pravidelných darcov.  

Naďalej spolupracujeme s občianskymi združeniami Misia mladých, Mládež ulice, 

či s Komunitou St. Egídio, ktorá sa venuje službe chudobným, chorým či starým ľuďom, 

väzňom a migrantom. Tento rok sme nadviazali spoluprácu aj s organizáciou "Humanitae, 

občianske združenie". 

V roku 2019 sme pokračovali v podpore 18 rodín a jednotlivcov, jednej rodine sme 

po zlepšení situácie znížili pravidelný príspevok. Jednorazový príspevok sme poskytli rodine 

na nákup paliva na zimu. Prijali sme ďalšie tri rodiny v nepriaznivej situácií a rozhodli sme sa 

im pravidelne mesačne prispievať. Aj tento rok sme našim rodinám pomohli s nákupom 

školských potrieb a pomôcok v spolupráci s e-shopom Silná Spinka. Rovnako sme pokračovali 

v rozdávaní vianočných balíčkov. Rozhodli sme sa pre nový spôsob darovania a tak sme mohli 

urobiť radosť dvojnásobne. Obsah darčekov sme zabezpečili s pomocou občianskeho 

združenia Misia mladých, jednalo sa o domáce produkty vyrobené rodinami nachádzajúcimi 

sa v náročnej životnej situácii, ktorým pomáha spomínaná organizácia k sebestačnosti.  

Z administratívnych dôvodov sme v roku 2019 zmenili sídlo Aj Ty Pomôž, n. f. Viac 

informácií nájdete na našej internetovej stránke www.ajtypomoz.sk, resp. www.itpomoz.sk. 
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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 sociálnych služieb a sociálnej pomoci, ochrany a podpory zdravia a vzdelávania. 

Zameriava sa na poskytovanie pravidelnej aj jednorazovej pomoci rodinám, jednotlivcom, 

ako aj právnickým osobám (najmä mimovládnym organizáciám), pričom poskytuje finančné 

prostriedky určené napr. na: 

• zvýšenie kvality života ľudí v núdzi, ktorí sa zo zdravotných dôvodov alebo iných 

dôvodov ocitli v nepriaznivej finančnej situácii, 

• podporu nákupu zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení 

a materiálu, liečebných postupov, operácií, ozdravných pobytov a liečebných 

táborov, 

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

 

Koho sme podporili v roku 2019 

V roku 2019 sme pokračovali v našich pravidelných mesačných príspevkoch mnohým 

rodinám a jednotlivcom.  

Jednorazový príspevok aj tento rok putoval na nákup dreva pre matku s tromi deťmi, 

ktorej pred viacerými rokmi zomrel manžel a ostala na deti sama, aby mohli prežiť zimné 

mesiace v teple.  

Takmer od začiatku roka sme začali podporovať rodinu so 4 deťmi, ktorým zomrel otec. 

Matka je na materskej dovolenke. Strata otca rodiny priniesla aj výrazný pokles príjmov. 

Pravidelne podporovať sme sa rozhodli aj rodinu, kde členovia trpia na onkologické 

ochorenia v pokročilom štádiu.  

Rovnako sme sa pravidelne rozhodli podporovať aj rodinu s 11 deťmi. Rodina žila viac 

menej pokojný život až do chvíle keď ich doma napadli neonacisti – dom podpálili a viacerých 

členov rodiny fyzicky napadli, pričom niektoré deti skončili v nemocnici s ťažkými 

popáleninami. Od tejto chvíle sa situácia v rodine veľmi zmenila a všetko išlo, ako sa hovorí, 

dolu vodou. Rodina prišla o bývanie a skončila na ulici, až do času kým im štátne úrady 

sprostredkovali náhradné bývanie, išlo však o polorozpadnutý dom na juhu Slovenska. 

Problém pre rodinu s deťmi sú aj chýbajúce služby, keďže v obci nie je škola, pošta ani obchod. 

Situácia je teda veľmi zložitá a ťažká, preto potrebujú našu pomoc.  

Školský rok prináša rodinám väčšie finančné zaťaženie. Aj preto sme v roku 2019 opäť 

nadviazali spoluprácu s e-shopom Silná Spinka. Silná Spinka naozaj ukazuje svoju silu – poskytli 

nám výrazne zľavy a dopravu zdarma, aby sa objednávky dostali do všetkých kútov Slovenska, 

kde žijú naše rodiny. Silná Spinka ponúka kancelárske a školské potreby, takže naši školáčikovia 

boli na nástup do nového školského roka vybavení. Tento rok sme prispeli sumou takmer 850 
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Eur a pomohli tak desiatim rodinám odľahčiť finančne náročný vstup do nového školského 

roka pre 28 detí.  

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2019, sme sa rozhodli pokračovať v našej 

tradícii a vianočné sviatky spríjemniť rodinám, ktorým pomáhame, malým vianočným 

balíčkom. Zvolili sme však novú formu pomoci. Obsah balíčkov nám pomohlo 

zabezpečiť občianske združenie Misia mladých na Orave, ktoré pomáha rodinám v núdzi 

postaviť sa na vlastné nohy, naučiť ich zodpovednosti, sebestačnosti a novým zručnostiam. 

Pestovanie zeleniny, zakladanie ovocných sadov, chov hospodárskych zvierat, ako aj výroba 

produktov z plodín, ktoré si rodiny dopestovali pomáha zlepšiť ich finančnú situáciu a posunúť 

ich život vpred. V balíčkoch sa tak mohli rodiny tešiť domácim produktom ako sú hokkaido 

alebo cviklové cookies, nechtíková tinktúra a olej, živicová masť či sviečka z pravého včelieho 

vosku, pričom všetky tieto výrobky boli vyrobené rodinami v núdzi zo surovín, ktoré si sami 

dopestovali alebo nazbierali v prírode. 

Okrem toho sme vianočnými balíčkami s domácimi produktami potešili aj našich 

pravidelných darcov pri príležitosti 5. výročia fungovania Aj Ty Pomôž, n. f. a aspoň takto im 

poďakovali za ich podporu a štedrosť. 

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

pomôcť ďalším rodinám i jednotlivcom, a tak čo najlepšie naplniť účel nášho fondu. Rovnako 

sme v kontakte s našimi rodinami, aby sme mali prehľad o ich aktuálnej situácii a vedeli 

v prípade potreby zareagovať. Naďalej plánujeme pokračovať v spolupráci s občianskymi 

združeniami Misia mladých, Mládež ulice a taktiež s Komunitou St. Egídio, ktoré majú už 

dlhoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi v núdzi. Rovnako pokračujeme s dlhoročnou 

spoluprácou s e-shopom Silná Spinka. 

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

www.itpomoz.sk, resp. www.ajtypomoz.sk. 

  

http://www.itpomoz.sk/
http://www.ajtypomoz.sk/
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3. Orgány Aj Ty Pomôž, n. f., ich zmeny a zmeny štatútu 

V roku 2019 bola vykonaná zmena v štatúte Aj Ty Pomôž, n. f. Potreba úpravy 

niektorých ustanovení štatútu vyplynula najmä z aplikačnej praxe, potreby zapracovať viaceré 

zmeny vyplývajúce z jednotlivých noviel k zákonu č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch 

a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. Zmeny sa týkali napr. zmeny sídla fondu, precizovania účelu fondu, predĺženia 

funkčného obdobia správcu i správnej rady fondu, a to z troch rokov na päť rokov, zrušenia 

dozornej rady fondu, precizovania voľby správcu a členov správnej rady fondu, ako aj 

ustanovení týkajúcich sa zániku funkcie správcu. Štatút fondu nadobudol účinnosť 

16. 11. 2019. 

Orgánmi neinvestičného fondu Aj Ty Pomôž, n. f. boli do nadobudnutia účinnosti zmien 

štatútu fondu 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. Nadobudnutím účinnosti 

štatútu fondu bola zrušená dozorná rada fondu a funkcia členov dozornej rady fondu, funkcia 

členov správnej rady a správcu fondu pokračuje aj po nadobudnutí účinnosti štatútu. 
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4. Príjmy a výdavky za rok 2019 

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

nemá žiadnych zamestnancov.  

V roku 2019 pozostávali príjmy neinvestičného fondu Aj Ty Pomôž, n. f. z finančných 

prostriedkov predstavujúcich zostatok z predchádzajúceho roku 2018 vo výške 1.598,47 eura, 

príspevkov a darov fyzických osôb v celkovej výške 14.062 eur, z čoho 12.062 eur tvorili 

príspevky a dary určené na účel fondu a 2.000 eur príspevky a dary určené na správu fondu.  

Celkovo sme v roku 2019 prerozdelili 13.296,89 eur na plnenie účelu fondu a 99,46 

eura bolo využitých na správu fondu, predovšetkým na výdavky spojené s vedením účtu 

v peňažnom ústave a správou webstránky fondu. 

K 31. 12. 2019 bol konečný zostatok finančných prostriedkov vo výške 2.264,12 eura, 

ktoré boli preúčtované do nasledujúceho roka.  

 

 

Schéma príjmov a výdavkov za rok 2019 

   

 

 

  

€12,062.00 
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Príjmy za rok 2019

Príspevky na účel fondu

Príspevky na správu fondu

Zostatok z roku 2018

€13,296.89 

€99.46 

Výdavky za rok 2019

Výdavky na účel fondu

Výdavky na správu fondu
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5. Záver 

Na záver nám dovoľte vyjadriť obrovskú vďaku všetkým Vám, ktorí veríte tejto 

myšlienke, podporujete našu činnosť a nie sú vám ľahostajní ľudia vôkol nás a všímate si ich 

potreby. Vďaka Vašim finančným príspevkom, či už pravidelným alebo jednorazovým, 

sme mohli podporiť mnohé rodiny a projekty. Ďakujeme. 

Výročná správa za rok 2019, 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 11. 07. 2020. 

 

 

V Bratislave, dňa 11. 07. 2020  

 

 

 
Ing. Metod Majchrák 

správca Aj Ty Pomôž, n. f. 

 

         

 

 


