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ÚVOD
Rok 2013 bol pre občianske združenie Asociáciu pomoci postihnutým ADELI úspešný nielen          

z hľadiska získaných financií, ale predovšetkým z hľadiska rozšírenia činnosti. Zefektívnili sme 

realizované aktivity tak, aby sme sa maximálne priblížili k prijímateľom pomoci a aby sme viac ako 

doposiaľ reflektovali na konkrétne požiadavky jednotlivcov a ich rodín. I keď naším hlavným cieľom 

naďalej ostáva finančná pomoc pri zabezpečovaní intenzívnej a individuálnej rehabilitácie v ADELI 

Medical Centre, APPA pomáhala aj pri riešení sociálnych problémov, snažila sa o začlenenie telesne 

postihnutých členov svojho klubu do spoločenského a sociálneho života a o celkové zlepšenie života 

ich rodín.

Transparentné nakladanie s finančnými zdrojmi Asociáciu pomoci postihnutým zaradilo medzi 

renomované charitatívne organizácie, ktoré pôsobia na Slovensku.

Mimoriadne nás teší záujem a pozitívne odozvy na našu prácu zo strany českých pacientov ADELI 

Medical Centra, ktoré vyústili v lete 2013 do založenia občianskeho združenia s rovnakým názvom aj      

v Českej republike.



AKTIVITY APPA V ROKU 2013
V roku 2013 Asociácia pomoci postihnutým ADELI pokračovala vo všetkých úspešných aktivitách - 

partnerské projekty so slovenskými nadáciami, asociáciami, firmami aj štátnymi organizáciami, 

získavanie darov od fyzických i právnických osôb pre konkrétnych pacientov, asignácia 2% z daní        

a organizovanie vlastných aktivít - napríklad Charitatívneho aukčného salóna ADELI alebo 

individuálnych regionálnych aktivít (Zumba maratóny). Do našej činnosti sme zaradili aj vydanie 

prvého charitatívneho česko-slovenského kalendára pod názvom Kvietky z ADELI.

Prípravné aktivity na založenie občianskeho združenia vyústili do založenia Asociace pomoci 

postiženým ADELI v Českej republike.

PROJEKTY A DARY
V roku 2013 sme zrealizovali samostatne, alebo v spolupráci      

s naším partnerom - ADELI Medical Center celkom 6 projektov        

s Trnavským samosprávnym krajom, Nadáciou VÚB, Nadáciou SPP, 

Nadáciou Pontis, s firmou Transpetrol a s Národnou bankou 

Slovenka. Táto aktivita umožnila podporiť 108 pacientov.

Súbežne s veľkými partnerskými projektmi sme realizovali 

individuálne projekty na podporu jednotlivcov a pomáhali sme pri 

získavaní darov od fyzických i právnických osôb. Čím ďalej, tým viac 

darcov, či už individuálnych, alebo aj firiem, ktoré podporujú telesne 

postihnutých pacientov, víta možnosť poskytnutia financií 

konkrétnym ľuďom prostredníctvom Asociácie pomoci 

postihnutým ADELI, pretože tak získavajú možnosť  kontroly nad 

poskytnutými financiami a ich využitím, čo nie je možné pri 

poskytnutí finančnej pomoci priamo na súkromný účet pacienta. 

Darcovia tak získavajú 100% kontrolu nad financiami a istotu, že 

budú použité na účel, na ktorý boli poukázané.

Už tretí rok bola APPA príjímateľom 2% z daní. V tomto roku sme 

dosiahli zatiaľ najvyšší objem financií prostredníctvom tejto aktivity 

od registrácie Asociácie pomoci postihnutým ADELI ako prijímateľa 

2% z daní – APPA sa umiestnila zo všetkých registrovaných 

prijímateľov (celkom 11.120) na 7. mieste. Počas celého obdobia, 

kedy bola táto činnosť aktuálna, sme boli s členmi Klubu APPA         

v dennom kontakte a poskytovali im priebežné poradenstvo - 

telefonicky, mailom, alebo osobne. Prostredníctvom 2% z daní sme 

v roku 2013 pomohli 348 pacientom.

Národná banka Slovenska

2% Z DANÍ



NAŠE VLASTNÉ AKTIVITY
3.ROČNÍK 
CHARITATÍVNEJ AUKCIE VÝTVARNÝCH DIEL ADELI

III. ročník Charitatívneho aukčného salóna ADELI sa uskutočnil 24.októbra a svojou úrovňou sa 

opäť posunul na kvalitatívne vyššiu úroveň. Pre túto našu aktivitu sa podarilo získať nových partnerov -  

prevádzkovateľov reprezentatívnych priestorov budovy Kursalóna v Piešťanoch, kde sa konala 

samotná aukcia a Magna Gallerie v piešťanskom Auparku, kde sa konala predaukčná výstava. Našou 

snahou bolo aj v tomto roku získať do dražby kvalitné diela a dražbou týchto diel získať financie pre 

slovenských pacientov. S pomocou partnera projektu – aukčného domu Soga sa nám v roku 2013 

podarilo získať diela od mnohých renomovaných slovenských i českých výtvarníkov (Ivan Csudai, 

Vladimír Kompánek, Rastislav Trizma, Vladimír Gažovič, Martin Augustín, Lucia Grejtáková, Barbora 

Tobolová, Martin Ševčovič, Ján Huňady, Štefan Milkov, Petr Nikl, Katarína Janečková, Andrej Augustín, 

David Ištok, Ľuba Suchalová, Cvetelin Cvetanov, Zora Kompánková, Michal Czinege, Roman Bicek, 

Matej Fabián, Ladislav Teren, Andrej Dúbravský, či spevák Richard Müller).

Charitatívny večer moderoval populárny český moderátor a diskdžokej Miloš Skalka a Soňa 

Müllerová, ktorá je aj patrónkou projektu. V programe vystúpil Vašo Patejdl a mladá, talentovaná 

vychádzajúca hviezda operného neba Patrícia Janečková. Nad aukciou mal opäť záštitu primátor 

mesta Piešťany Ing. Remo Cicutto a aukciu viedla licitátorka Nina Gažovičová. Výťažok bol v plnej 

výške rozdelený medzi ôsmich vybraných slovenských i českých pacientov.

PATRÍCIA JANEČKOVÁ
talentovaná vychádzajúca hviezda operného neba
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CHARITATÍVNY KALENDÁR ,,KVIETKY Z ADELI“

Autorkou celého projektu je fotografka Katarína Rogelová-Husenicová, ktorá má s tvorbou 

kalendárov podobného charakteru už dlhoročné skúsenosti. Všetky fotografie detí robila bez nároku 

na honorár. V kalendári sa nachádza 53 príbehov detí, ktoré si do života doniesli závažné diagnózy, 

najčastejšie detskú mozgovú obrnu. Cieľom projektu  charitatívneho kalendára je, aby výťažok z jeho 

predaja aj všetkých sprievodných aktivít umožnil týmto deťom zaplatiť intenzívnu rehabilitáciu            

v rehabilitačnom centre ADELI.

Táto naša nová charitatívna aktivita sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom a radi by sme v nej 

pokračovali aj v nasledujúcom roku a vytvorili z kalendára našu novú tradíciu, podobne, ako je to pri 

charitatívnom aukčnom salóne.

ADELA BANÁŠOVÁ
Krstná mama kalendára Kvietky z ADELI
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INDIVIDUÁLNE CHARITATÍVNE AKCIE

V roku 2013 sa uskutočnili dva regionálne Zumba maratóny – v januári v Piešťanoch pre Leu 

Jesenskú a v marci v Nitre pre Lenku Podhradskú. Obidve športové podujatia priniesli vynikajúce 

výsledky – Lea aj Lenka mohli absolvovať z výťažku z podujatia s doplatkom Asociácie pomoci 

postihnutým ADELI rehabilitačný pobyt.

ČLENSKÁ KARTA

V roku 2013 sme umožnili členom Klubu APPA čerpať výhody u 6 firiem s rôznym sortimentom      

a službami. Karta umožňuje našim členom nákupy pomôcok a čerpanie služieb, ktoré nevyhnutne 

potrebujú k svojmu životu u našich partnerov so zľavami. 

Novým partnerom sa v roku 2013 stala firma Podotech, ktorá poskytuje nadštandardný servis pri 

objednávaní špeciálnej obuvi a ortéz.



WEBOVÁ STRÁNKA A FACEBOOK

Pravidelná aktualizácia webovej stránky sa uskutočňovala aj v roku 2013. Členovia klubu APPA sú 

už zvyknutí, že tu nájdu všetky dôležité informácie o  projektoch, o možnostiach využívania výhod 

členskej karty, o našich podujatiach, ale aj o podujatiach našich partnerov, mediálnu prezentáciu 

APPA, aktuálne informácie o 2% z daní a pod.

Facebookový profil ADELI Centra bol aj v roku 2013 fórom pre výmenu názorov, informácií a 

skúseností našich členov. Je to obľúbené a mimoriadne využívané fórum a to nielen našimi pacientmi, 

partnermi, ale aj našimi sympatizantmi.

MEDIÁLNA PREZENTÁCIA NAŠICH AKTIVÍT

Je trvalou súčasťou našej práce. Médiá nám pomáhajú v snahe informovať verejnosť o našich 

aktivitách, ale predovšetkým o rôznych možnostiach pomoci Asociácii pomoci postihnutým ADELI       

i individuálne členom nášho klubu.

V roku 2013 sa Asociácia pomoci postihnutým ADELI prezentovala v nasledovných celoštátnych     

i regionálnych slovenských a českých médiách: TV Markíza, TV Nova, TV Karpaty, Nový čas, Plus jeden 

deň, Air magazin, Rodný môj kraj, Slovenka, Piešťanský týždenník, Blesk, AHA, Mělnický denník, 

Písecký denník či Hospodárske noviny.

Rovnako dôležitá prezentácia ako v televíziách, tlačených médiách je pre naše občianske 

združenie aj prezentácia v elektronických médiách, na rôznych webových stránkach, fórach a na 

Facebooku. Z elektronických médií môžeme spomenúť napríklad: topky.sk, sme.sk, pn.ky, 

ahaonline.cz, Umožňuje to lepšiu informovanosť o našich aktivitách, ale aj vzájomnú výmenu 

informácií a skúseností našich pacientov. Pre nás tieto fóra zároveň slúžia aj ako spätná väzba             

o vnímaní našich aktivít verejnosťou.



CIELE NA ROK 2014
1. Pokračovanie, skvalitňovanie a 3. Pokračovanie v príprave vlastných 
rozšírenie spoločných projektových aktivít na pomoc členom Klubu APPA
aktivít s našimi partnermi

2. Pokračovanie v systéme oslovovania 
potenciálnych darcov 2% z daní 

4. Nové aktivity  

Aj v tomto roku sa zameriame na prípravu 

Pokračovanie a predovšetkým rozšírenie Charitatívneho aukčného salóna ADELI, a tak-

spoločných projektov s významnými isto sa budeme venovať aj pokračovaniu novej 

nadáciami a sponzormi. Finančné príspevky aktivity vytvorenej v roku 2013 – chari-

nadácií, sponzorov a partnerov  projektov tatívnemu česko-slovenskému kalendáru.      

umožňujú slovenským pacientom absolvovať Z aukcie sa stala piešťanská tradícia a kultúrna 

rehabilitačné pobyty v ADELI Medical Centre a udalosť jesene a podobne sa budeme usilovať 

hyperbarickú oxygenoterapiu v centre vytvoriť novú tradíciu aj z charitatívneho 

OXYMED. kalendára. Okrem týchto dvoch nosných aktivít 

APPA sa opäť budeme venovať aj menším 

regionálnym charitatívnym aktivitám, ktoré 

podporíme organizačne, mediálne a prípadne 

Táto finančná pomoc je najdôležitejšou podľa potreby aj finančne.  

časťou financovania pomoci pre našich 

pacientov a preto jej budeme venovať aj v roku 

2014 mimoriadnu pozornosť. V minulom roku V roku 2014 chceme naše doterajšie 

sme sa zaradi l i  spomedzi všetkých aktivity opäť rozšíriť a skvalitniť. Jednou z plá-

registrovaných 11.120 subjektov na 7.miesto   novaných aktivít na rok 2014 je založenie Lady 

v úspešnosti poukázania 2% z daní a na prvé klubu pri APPA. Plánujeme združiť niekoľko 

miesto zo všetkých občianskych združení. známych a úspešných žien z rôznych oblastí 

Stalo sa tak vďaka transparentnosti  použitia života, ktoré  by okrem získavania prostriedkov 

všetkých získaných finančných prostriedkov. na rehabilitáciu pomáhali členom nášho klubu 

aj s riešením problémov v iných oblastiach 

života, s ktorými sa stretávajú – sociálnych, 

problémov so vzdelávaním a podobne. 



PRÍBEHY PODPORENÝCH PACIENTOV

Kristán Ludvig, Michalovce, 10 rokov 

Marián Valent, Hruboňovo, 41 rokov 

Veronika Bittnerová, Piešťany, 23 rokov 

Časopis Slovenka začiatkom roka 2013 priniesol príbeh Evy a Ondreja Ludvigovcov, ktorí sa 

namiesto oddychu na zaslúženom odpočinku už piaty rok starajú o svojho postihnutého 

pravnuka Kristiána. Kristián sa narodil predčasne s hmotnosťou 930g a viacerými vážnymi 

diagnózami - hydrocefalom, nevyvinutými pľúcami, jednou obličkou a detskou mozgovou 

obrnou. Lekári po tehotenských vyšetreniach Kristiánovým rodičom oznámili, že dieťa bude 

postihnuté a odporúčali potrat. Pre jeho rodičov však viac ako zdravie vlastného potomka 

znamenal alkohol. Kristiánova mama pravdepodobne pre alkohol, alebo nedostatok peňazí na 

potrat nešla. Svojej starej mame prisahala, že o dieťa sa bude starať. S Kristiánovým otcom sa 

však rýchlo rozišla, našla si nového priateľa, s ktorým sa opäť viac zaujímali o alkohol ako         

o postihnuté dieťa. Akoby nasledovala príklad vlastnej matky, Kristiánovej babky, ktorá tiež 

opustila rodinu so štyrmi deťmi. 

Kristiánovi hrozil ústav, jedinou možnosťou bola starostlivosť u prastarých rodičov. Kristián 

je u nich už piaty rok, volá ich mama a tata a vďaka ich obetavej starostlivosti robí pokroky. Dokáže dokonca v chodítku prejsť 

zopár krokov. Jeho prastarí rodičia veria, že mu ešte v mnohom dokážu pomôcť a dúfajú, že jeho vlastná mama si k nemu 

predsa len nájde cestu, keď tu už raz oni nebudú. Prastarí rodičia verili, že k zlepšeniu jeho stavu, možno dokonca aj k samo-

statnej chôdzi by mu dokázal pomôcť pobyt v ADELI centre. S pomocou APPA ho v roku 2013 absolvoval po prvýkrát.

Marián Valent má 41 rokov. Pred časom sa s ním stalo niečo veľmi zlé. Na nedeľnej omši     

v kostole sa odrazu začal dusiť. Takmer zomrel. Oživovali ho   40 minút. Dodnes lekári celkom 

presne nevedia príčinu, prečo sa tak stalo. Keď sa prebral, bol v nemocnici, nemohol sám 

dýchať, rozprávať, jesť, ani sa hýbať. Vďaka láske a opatere jeho rodiny, manželky a staršej 

dcéry všetku túto hrôzu prežil.                                  

Ostal však úplne nevládny na posteli. Zlepšenia išli len veľmi pomaly. Modré z neba mu 

pomohlo dostať sa do ADELI centra. Odvtedy sa jeho život začal meniť k lepšiemu. Po štyroch 

pobytoch dokáže sedieť, sám sa najesť,  povedať niekoľko slov a opäť môže objať svoju malú 

dcérku, ktorá sa narodila len niekoľko dní po jeho kolapse. Má pred sebou ešte dlhú cestu späť. 

Pre svoju rodinu je však rozhodnutý dokázať to a APPA mu v minulom roku pri tomto jeho 

snažení výrazne pomáhala.

Veronika má diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu. Keď bola malá, lekári jej ešte dávali 

malú nádej na samostatnú chôdzu, podstúpila aj niekoľko operácií. Jedna z nich jej stav 

dokonca ešte zhoršila, takže vyhliadky na samostatnú chôdzu boli už len minimálne. V máji 

tohto roka bola Veronika so školou na exkurzii v ADELI centre. Už dávno snívala o tom, že sa 

dostane na liečenie práve sem. 

Priamo na exkurzii učiteľky odovzdali Veronikinu zdravotnú dokumentáciu lekárom centra. 

Veronika hneď v ten deň absolvovala aj vstupnú prehliadku. Lekári potvrdili, že jej stav by 

cielená a intenzívna rehabilitácia v ADELI centre dokázala výrazne zlepšiť. Odvtedy jej túžba 

prísť sa sem liečiť bola ešte silnejšia. Bola rozhodnutá urobiť všetko, aby sa na liečenie do ADELI 

centra dostala. S pomocou APPA sa to podarilo a Veronika po prvýkrát v živote skúsila, ako je to 

stáť na vlastných nohách.

V ROKU 2013 ASOCIÁCIA POMOCI POSTIHNUTÝM ADELI  
FINANČNE PODPORILA NAPRÍKLAD 
TÝCHTO PACIENTOV



FINANČNÁ ČASŤ
SÚČASŤOU VÝROČNEJ SPRÁVY ASOCIÁCIE POMOCI 
POSTIHNUTÝM ADELI JE AJ KOMPLETNÁ 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2013 
OVERENÁ AUDÍTOROM.









































Nájdete nás Fakturačná adresa

v budove ADELI Medical Center Na medzi 2/A, 831 06 Bratislava

Hlboká 47, 921 01 Piešťany Číslo účtu: 2929826898/1100

Tel.: +421 33 79 15 917 IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898

E-mail: info@appa.eu BIC (SWIFT): TATRSKBX

APPA - Asociácia pomoci postihnutým ADELI

www.appa.eu


