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ÚVOD
V roku 2014 sa vďaka transparentnému financovaniu podarilo Asociácii pomoci postihnutým ADELI opäť 

zaradiť medzi najvýznamnejšie charitatívne organizácie na Slovensku. 

Finančný výťažok všetkých našich charitatívnych aktivít bol aj v tomto roku v plnej výške rozdelený na 

pomoc pre pacientov. Prostredníctvom týchto financií je možné uhradiť rehabilitáciu v ADELI Medical 

Centre slovenským pacientom, ktorí by si inak finančne náročný pobyt nemohli dovoliť. 

V roku 2014 sme zachovali a skvalitnili všetky nosné aktivity nášho občianskeho združenia. V závere roka 

sme zrealizovali avizované založenie Nadácie ADELI, ktorá v roku 2015 postupne preberie niektoré aktivity 

Asociácie pomoci postihnutým ADELI.



AKTIVITY APPA V ROKU 2014
Najvýznamnejšími aktivitami Asociácie pomoci postihnutým ADELI boli podobne ako v predchádzajúcom 

období partnerské projekty, asignácia 2% z daní, organizovanie vlastných aktivít – Charitatívneho 

aukčného salóna ADELI, Charitatívneho kalendára, individuálnych regionálnych aktivít a pomoc pri 

získavaní financií pre konkrétnych pacientov.

PROJEKTY A DARY
Projekty s partnermi

V roku 2014 bolo zrealizovaných 6 projektov s nasledovnými 

partnermi: Trnavským samosprávnym krajom, Nadáciou VÚB, 

Nadáciou SPP, Nadáciou Pontis, Nadáciou Eset a s firmou Transpetrol. 

Sme veľmi radi, že väčšina partnerov s Asociáciou pomoci 

postihnutým ADELI spolupracuje dlhodobo a opakovane podporuje 

spoločné projekty, ktoré boli jednou z prvých aktivít APPA.

Individuálne projekty a dary

Individuálne projekty na podporu jednotlivcov a získavanie darov od 

fyzických i právnických osôb je tiež jednou z ciest, ako získať finančné 

prostriedky na podporu rehabilitácie slovenských pacientov. Firmy i 

darcovia vítajú možnosť poskytnutia financií konkrétnym ľuďom 

prostredníctvom Asociácie pomoci postihnutým ADELI, pretože tak 

majú možnosť  kontroly nad poskytnutými financiami a ich využitím, 

čo nie je možné pri poskytnutí finančnej pomoci priamo na súkromný 

účet pacienta.

Už štvrtý rok bola APPA prijímateľom 2% z daní. V tomto roku sme 

prostredníctvom tejto aktivity dosiahli zatiaľ najvyšší objem financií od 

registrácie Asociácie pomoci postihnutým ADELI ako prijímateľa 2% z 

daní. Z celkového počtu 11.805 neziskových organizácií a nadácií sa 

Asociácia pomoci postihnutým ADELI umiestnila na 5. mieste.

2% Z DANÍ



NAŠE VLASTNÉ AKTIVITY
4.ROČNÍK 
CHARITATÍVNEHO AUKČNÉHO SALÓNA ADELI
Uskutočnil sa 23.októbra 2014 po druhýkrát v reprezentatívnych priestoroch piešťanského Kursalóna. 

Predaukčná výstava, na ktorej si záujemcovia o kúpu mohli dražené diela vopred pozrieť bola takisto po 

druhýkrát v Magna Gallerie v piešťanskom Auparku. 

Vďaka spolupráci s aukčným domom SOGA má naša aukcia aj vynikajúcu umeleckú úroveň a tak sa nám 

darí získať diela od mnohých renomovaných slovenských i českých výtvarníkov. V roku 2014 to boli diela 

týchto autorov: Vladimír Vestenický, Katarína Janečková, Martin Augustín, Jozef Jankovič, Rastislav Trizma, 

Viktor Frešo, Martin Ševčovič, Andrej Dúbravský, Tamara Kolenčíková, Ladislav Teren, Ľuba Suchalová – 

Harichová, Michal Czinege, František Guldan, Koloman Sokol, Andrej Augustín, Barbora Tobolová, Ernest 

Zmeták, David Ištok, Norbert Šmondrk, Rudolf Sikora, Matej Fabian, Vladimír Gažovič, Jitka Bezúrová, Klára 

Bočkayová, František Studený, Svätozár Ilavský, Vojtech Kolenčík, Daniel Brunovský, Petr Nikl, Erik Binder, 

Vladimír Kompánek. Okrem výtvarných diel sa dražili aj šperky Stylo a starožitná porcelánová mačka. 

Charitatívny večer tradične moderoval populárny český moderátor a diskdžokej Miloš Skalka a patrónka 

projektu Soňa Müllerová. V programe vystúpila hviezda česko-slovenskej populárnej hudby – spevák 

Michal David. Nad aukciou mal záštitu primátor mesta Piešťany Ing. Remo Cicutto a aukciu viedla 

licitátorka Nina Gažovičová z aukčného domu SOGA. Výťažok bol v plnej výške rozdelený medzi vybraných 

slovenských i českých pacientov.



CHARITATÍVNY 
AUKČNÝ 
SALÓN 
ADELI



CHARITATÍVNY KALENDÁR 
,,PRIANIE Z ADELI“

Po úspešnom prvom ročníku Charitatívneho kalendára ,,Kvietky z ADELI“ sme v príprave charitatívneho 

kalendára pokračovali aj v roku 2014. V spolupráci s autorkou projektu – fotografkou Katarínou 

Rogelovou-Husenicovou – sme pripravili charitatívny kalendár na rok 2015 pod názvom ,,Prianie z ADELI“. 

V kalendári sa nachádza 55 fotografií detí, pacientov ADELI Medical Centra. Všetky fotografie detí robila 

autorka projektu bez nároku na honorár. Cieľom projektu charitatívneho kalendára bolo, podobne ako      

v prvom ročníku, aby výťažok z jeho predaja aj všetkých sprievodných aktivít umožnil deťom z kalendára 

zaplatiť intenzívnu rehabilitáciu v  rehabilitačnom centre ADELI. Krstnou mamou kalendára bola aj v tomto 

ročníku populárna slovenská moderátorka Adela Banášová.

ADELA BANÁŠOVÁ
Krstná mama kalendára Prianie z ADELI
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INDIVIDUÁLNE CHARITATÍVNE AKCIE

V roku 2014 sa Asociácia pomoci postihnutým ADELI zúčastnila, alebo samostatne zorganizovala viaceré 

charitatívne aktivity:  Opel Handy Cyklomaratón na prelome júla a augusta, športové podujatie Bežecká 

Nitra, na ktorom sa konala zbierka pre Deanku Jančovú z Nitry, Dostihový ,,ADELI“ deň na dostihovej dráhe 

v bratislavskej Petržalke či Charitatívny koncert pre Rebeccu Kališovú.

ČLENSKÁ KARTA
V roku 2014 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. Napriek zaujímavým zľavám o túto službu medzi našimi pacientmi 

nebol veľký záujem a preto v roku 2015 pripravíme nový spôsob práce s členmi Klubu Nadácie ADELI.



WEBOVÁ STRÁNKA A FACEBOOK

Pravidelná aktualizácia webovej stránky sa uskutočňovala aj v roku 2014. Stránka je pravidelne dopĺňaná    

o aktuálne 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 naďalej počas celého roka 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
Sme veľmi radi, že o našu prácu prejavujú záujem aj médiá a informujú verejnosť o našej činnosti. 

V roku 2014 sa Asociácia pomoci postihnutým ADELI  prezentovala  v nasledovných slovenských a českých 

médiách celoštátnych i regionálnych médiách: TV Markíza, Slovenská televízia, TA3, TV Joj, TV Nova, TV 

Karpaty, Pravda, Nový čas, Plus jeden deň, Denník Šport, Rodný môj kraj, Slovenka, Piešťanský týždenník, 

Vozíčkár, Revue Piešťany, Blesk, AHA, Mělnický denník, Písecký denník či Hospodárske noviny.

Z najvýznamnejších elektronických médií to boli napríklad: topky.sk, sme.sk, pn.ky, ahaonline.cz. 

Naše tlačové správy pravidelne uverejňovali TASR aj SITA.

Okrem toho sme sa samozrejme prezentovali na vlastnej webovej stránke a na Facebooku.



CIELE NA ROK 2015
1. Pokračovanie, skvalitňovanie a 

rozšírenie spoločných projektových 

aktivít s našimi partnermi.

Aj naďalej budeme pokračovať v spolupráci na 

spoločných projektoch s významnými nadáciami 

a sponzormi, nakoľko tieto finančné príspevky 

nadácií, sponzorov a partnerov  projektov sú pre 

slovenských pacientov významnou finančnou 

pomocou, prostredníctvom ktorej môžu 

absolvovať rehabilitačné pobyty v ADELI 

Medical Centre a hyperbarickú oxygenoterapiu  

v centre OXYMED.

2. Pokračovanie v systéme oslovovania 

potenciálnych darcov 2% z daní

Predpokladáme, že táto finančná pomoc bude aj 

v roku 2015 najdôležitejšou časťou financovania  

pomoci pre našich pacientov a preto jej budeme 

venovať opäť mimoriadnu pozornosť.

3. Pokračovanie v príprave vlastných 

aktivít na pomoc členom Klubu APPA

Pr ipravíme 5 . ročník Char i tat ívneho 

aukčného salóna ADELI, a takisto sa budeme 

venovať aj pokračovaniu charitatívneho 

česko-slovenskému kalendára. 

Okrem týchto dvoch nosných aktivít APPA sa 

opäť  budeme venovať  a j  menš ím 

regionálnym charitatívnym aktivitám.  

4. Nové aktivity  

V roku 2015 zahájime činnosť Nadácie 

ADELI, ktorá postupne preberie niektoré 

aktivity Asociácie pomoci postihnutým 

ADELI.



PRÍBEHY PODPORENÝCH PACIENTOV

Súrodenci Šubovci 
Pani Šubová je matkou troch detí: 22-ročnej Kristíny, 16-ročného Andreja a 10-ročného 

Viktora. Žiaľ, všetky tri deti trpia závažnými zdravotnými problémami. Najstaršia dcéra 

Kristína má ťažkú formou skoliózy. Napriek tomu je to sympatické mladé dievča, ktoré je 

mame veľkou oporou nielen v starostlivosti o domácnosť, ale aj o oboch chlapcov, ktorí sú 

na tom, žiaľ, zdravotne ešte oveľa horšie. Obaja trpia detskou mozgovou obrnou. Andrej sa 

narodil predčasne – v 33. týždni tehotenstva. Má za sebou viaceré operácie a opakované 

rehabilitačné pobyty. Aktívne sa venoval plávaniu, zúčastnil sa dokonca aj Majstrovstiev 

sveta v plávaní v Bratislave. Od septembra je žiakom Špeciálnej strednej školy na 

Mokrohájskej ulici v Bratislave. Andrej je veľmi príjemný mladý chlapec, ktorý túži opäť sa 

vrátiť závodne k športu. Viktor pri príchode na svet prežil ťažkú pôrodnú traumu a na tento 

svet si priniesol okrem fyzického aj závažné psychické postihnutie. Lieči sa na epilepsiu        

a žiaľ, postupne prichádza o zrak. Jeho mama vkladá veľké nádeje do transplantácie 

šošovky, ktorú Viktor absolvoval v tomto roku v Martine. Napriek tomu všetkému, alebo možno práve preto berie život s ľahkosťou     

a svojim svojským humorom drží rodinu nad vodou. Samotná pani Šubová je vážne chorá, má cukrovku a berie silné lieky. Jej bývalý 

manžel, otec detí sa o svoju rodinu nezaujíma a ani finančne neprispieva a tak sa matka s tromi deťmi musí pretĺkať ako sa dá. 

Finančná podpora prostredníctvom aukcie obom chlapcom umožnila absolvovať rehabilitáciu v ADELI Centre a tak sa posunúť         

o hodný kus vpred.

Monika Ščevovichová 
Pred osudným augustom 2008 žila Monika dynamický a rýchly život novinára. Cesta do Hurbanova 

jej však v zlomku sekundy zmenila celý život od základov. Veľmi ťažká  autonehoda spôsobila Monike  

krvácanie do mozgu, prepichnuté pľúca, zlomené rebrá    a panvu, kómu, stratu pamäte a identity, 

množstvo poúrazových komplikácií, pripútanie na lôžko. Lekári jej nedávali takmer žiadnu šancu na 

prežitie. Po niekoľkotýždňovej kóme, čo vôbec nikto nepredpokladal, urobila Monika prvé 

samostatné kroky.  Nasledovali dva roky tvrdého cvičenia a rôznych rehabilitácií. Jej pevné 

odhodlanie bojovať a obrovská beznádej bola jej hnacím motorom. Na prvom pobyte v ADELI 

Medical Center sa postavila a začala skúšať prvé kroky bez opory francúzskych barlí. Išlo to! Za dva 

týždne rehabilitácie v Adeli dokázala úplne sama prejsť pomalým krokom 10 metrov. Každý deň 

robila neuveriteľné pokroky. Pravidelné rehabilitácie a Monikina pevná vôľa dopomohli k tomu, že sa 

z vozíčka definitívne postavila. Po autonehode začala opäť pracovať. Rehabilitácia v ADELI Centre jej 

život výrazne skvalitnila.

Kristián Kredátus
Kristiánko Kredátus sa narodil v r. 2010 ako zdravý donosený chlapček. Pôrod však bol veľmi 

komplikovaný, chlapčeka museli oživovať. Bol prevezený na detské ARO. O dva týždne dostal ťažkú 

otravu krvi, zlyhali mu takmer všetky orgány, bol na dialýze, odumierala mu koža. Po mesiaci mu 

transplantovali kožu na oboch nôžkach a pravej rúčke. V dôsledku nekrózy mu bola amputovaná časť 

pravej dlane a časť ľavého chodidla. Dlho mu dávali minimálnu šancu na prežitie, ale Kristiánko je 

veľký bojovník a tak v novembri 2010 konečne mohol ísť domov. Kým ostatní jeho rovesníci sa chodili 

na prechádzky do parku, on chodil na kontroly do nemocnice. Každý deň mu bolo potrebné  

preväzovať a ošetrovať transplantovanú kožu, aby nedostal infekciu. Užíval kopec liekov. Pravú nôžku 

nevie v členku dať hore, zrejme má v nej poškodený nerv. Nôžka sa začala deformovať, preto rodičia  

s Kristiánkom začali chodiť za uznávaným ortopédom do Viedne. Ten mu nôžku dlahoval špeciálnou 

sadrou, vhodnou aj na transplantovanú kožu. Stále však na nej musí nosiť dlahu, aby sa mu achilovka 

neskracovala. Operáciu si rodičia z finančných dôvodov nemohli dovoliť. Kvôli jazvám sa Kristiánkovi 

skracujú šľachy, tuhnú svaly a obmedzuje mu to rast kostí. Súrne potreboval  rehabilitáciu, aby sa čím skôr začal hýbať, dostal sa na 

kolienka, aby mu jazvy povolili a nebránili v raste. Rehabilitácia v ADELI bola pre neho  jednoducho  šancou na lepšiu budúcnosť.

V ROKU 2014 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 2014 
OVERENÁ AUDÍTOROM.













Nájdete nás 

v budove ADELI Medical Center

Hlboká 47, 921 01 Piešťany

Tel.: +421 33 79 15 917

E-mail: info@appa.eu

Fakturačná adresa

Na medzi 2/A, 831 06 Bratislava

Číslo účtu: 2929826898/1100

IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898

BIC (SWIFT): TATRSKBX

APPA - Asociácia pomoci postihnutým ADELI

www.appa.eu
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