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1. Príhovor 

Rok 2020 bol pre mnohých ľudí veľmi náročný. Celý svet ochromila pandémia 

koronavírusu, ktorá zasiahla aj životy bežných ľudí, či už ovplyvnila ich zdravotný stav alebo 

obmedzila sociálne kontakty. Mnoho ľudí stratilo svojich blízkych a prácu. My, Aj Ty pomôž, 

n.f., sme aj tento rok pokračovali v pomoci rodinám a jednotlivcom, aby sme aspoň trochu 

zmiernili dopady pandémie v ich už aj tak náročných životných situáciách. Počas tohto roka 

sme prerozdelili viac ako 14 000 eur. 

Z dôvodu pandemických opatrení sme sa stretávali formou online videohovorov. 

V roku 2020 sme sa neuchádzali o 2% z daní, ale aj napriek tomu sme pokračovali 

v našej pomoci rodinám vďaka príspevkom od jednorazových, či pravidelných darcov.  

Naďalej spolupracujeme s občianskym združením Misia mladých, a taktiež 

pokračujeme v spolupráci s Komunitou St. Egídio, ktorá sa venuje službe chudobným, chorým 

či starým ľuďom, väzňom alebo migrantom. Vďaka týmto spoluprácam môžeme rozvíjať aj 

konkrétnu formu pomoci rodinám. 

V roku 2020 sme podporili pravidelnými príspevkami 22 rodín. Opäť sme poskytli 

príspevok viacdetnej rodine na nákup dreva ako zdroja tepla na zimné mesiace. Jednej rodine 

sme ukončili pravidelnú pomoc. Pomohli sme našim rodinám s nákupom školských potrieb a 

pomôcok v spolupráci s e-shopom Silná Spinka. Okrem toho sme jednorazovo podporili 2 

rodiny. Rovnako sme pokračovali v rozdávaní vianočných balíčkov, hoci tento rok to bolo vo 

výraznej miere ovplyvnené pandémiou a opatreniami. Rodinám bol navýšený ich mesačný 

príspevok a taktiež ich potešila ručne vyrobená svieca zo včelieho vosku a pohľadnica. 

Nákupom sviec sme tak podporili i rodinu, ktorá sa aj takýmto spôsobom snaží získať finančnú 

sebestačnosť. 

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 Neinvestičný fond Aj Ty 

Pomôž, n.f. poskytuje finančné prostriedky najmä 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.  
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Koho sme podporili v roku 2020 

V roku 2020 sme pokračovali v poskytovaní našich pravidelných mesačných príspevkov 

mnohým rodinám i jednotlivcom. Ku pravidelným mesačným príspevkom nám nepribudla 

žiadna rodina, naopak, ukončili sme jednu pravidelnú pomoc z dôvodu úmrtia. Jednej rodine 

sme navýšili pravidelný mesačný príspevok z dôvodu zhoršenia životnej situácie. 

Aj tento rok putoval jednorazový príspevok na nákup dreva pre matku s troma deťmi, 

ktorej pred viacerými rokmi zomrel manžel a ostala s deťmi sama, aby mohli prežiť zimné 

mesiace v teple. Jednorazovo sme prispeli aj rodine na nájom, ktorej nečakane vypadol príjem. 

Prostredníctvom jednorazového príspevku sme podporili aj liečbu v kúpeľoch pre 85-ročnú 

nevidiacu pani. 

Keďže každý školský rok prináša rodinám väčšie finančné zaťaženie, aj v roku 2020 sme 

pokračovali so spoluprácou 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 

školáci boli na nástup do nového školského roka pripravení. Tento rok sme prispeli sme sumou 

viac ako 950 eur a pomohli tak jedenástim rodinám odľahčiť vstup do nového školského roka 

pre takmer 30 detí.  

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2020 sme sa rozhodli pokračovať v našej 

tradícii a vianočné sviatky spríjemniť rodinám malým vianočným balíčkom. Kvôli pandemickým 

opatreniam sme sa rozhodli každej rodine navýšiť mesačný príspevok o jednorazovú sumu 20 

eur a okrem toho dostali od nás ručne vyrobenú sviecu zo včelieho vosku. 

V nasledujúcom roku sa budeme snažiť získať nových darcov a uchádzať sa o 2% z dane 

príjmov, aby sme tak mohli vo väčšej miere pomôcť rodinám i jednotlivcom. Rovnako sme 

v kontakte s našimi rodinami, aby sme priebežne sledovali ich sociálnu situáciu. Naďalej 

plánujeme pokračovať v spolupráci s občianskym združením Misia mladých a s Komunitou St. 

Egídio, ktoré majú už dlhoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi v núdzi. Rovnako pokračujeme i 

v dlhoročnej spolupráci s e-shopom Silná Spinka. Plánujeme rozšíriť konkrétnu a cielenú formu 

pomoci. 

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

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

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 a správca fondu ako jeho štatutárny orgán. Členovia jednotlivých orgánov vykonávali 

svoju funkciu dobrovoľne a bez nároku na odmenu.  

http://www.itpomoz.sk/
http://www.ajtypomoz.sk/
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 V roku 2020 neboli v orgánoch fondu vykonané žiadne zmeny a rovnako nenastali 
žiadne zmeny v štatúte fondu.  

4. Príjmy a výdavky za rok 2020 

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

nemá žiadnych zamestnancov. V roku 2020 sme neboli prijímatelia podielu zaplatenej dane z 

príjmov fyzických a právnických osôb. 

Príjmy fondu Aj Ty Pomôž, n.f. v roku 2020 pozostávali z finančných prostriedkov 

predstavujúcich zostatok z predchádzajúceho roku 2019 vo výške 2.264,12 eur, príspevkov a 

darov fyzických osôb v celkovej výške 14.627 eur, z čoho 12.787 eur tvorili príspevky a dary 

určené na účel fondu a 1840 eur príspevky a dary určené na správu fondu.  

Celkovo sme v roku 2020 prerozdelili 14.876,20 eur na plnenie účelu fondu a 110,10 

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

v peňažnom ústave a správou webstránky fondu.  

Schéma príjmov a výdavkov za rok 2020 

 

K 31. 12. 2020 bol konečný zostatok finančných prostriedkov vo výške 1.904,82 eur, 

ktoré boli preúčtované do nasledujúceho roka.  

€12 787,00 

€1 840,00 

€2 264,12 

Príjmy za rok 2020

Príspevky na účel fondu

Príspevky na správu fondu

Zostatok z roku 2019

€14 876,20 

€110,10 

Výdavky za rok 2020

Výdavky na účel fondu

Výdavky na správu fondu
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Záver 

Na záver nám dovoľte vyjadriť obrovské ďakujem všetkým vám, ktorí veríte tejto 

myšlienke, podporujete našu činnosť a neprestali ste nás podporovať ani v roku 2020. 

Ďakujeme, že vám nie sú ľahostajní ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Láska sa násobí delením a 

vďaka finančným pravidelným aj jednorazovým príspevkom od vás sme mohli podporiť mnohé 

rodiny a projekty.  

Výročná správa za rok 2020, 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. 06. 2021. 

 

V Bratislave, dňa 30. 06. 2021  

 

Ing. Metod Majchrák 
 správca Aj Ty Pomôž, n.f. 

 

         

 

 


