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ÚVOD
Aj v roku 2015 Asociácia pomoci postihnutým ADELI (APPA) v plnej miere napĺňala ciele stanovené pri 

svojom vzniku – všestrannú pomoc telesne postihnutým – predovšetkým tým, ktorí sú postihnutí 

neurologickými ochoreniami pohybu. Naše občianske združenie sa opätovne zaradilo medzi 

najvýznamnejšie charitatívne organizácie na Slovensku, nepochybne aj vďaka svojmu transparentnému 

nakladaniu s finančnými prostriedkami. 

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

pacientov. Finančné prostriedky umožnili absolvovať rehabilitáciu v ADELI Medical Centre slovenským 

pacientom a umožnili tak im, ako aj ich rodinám plnohodnotnejší, kvalitnejší život.



AKTIVITY APPA V ROKU 2015
Najvýznamnejšími aktivitami Asociácie pomoci postihnutým ADELI v roku 2015 boli 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 2015 bolo zrealizovaných 9 nasledovných partnerských 

projektov: projekt s Nadáciou SPP, s Trnavským samosprávnym 

krajom, s Nadáciou VÚB, s Nadáciou Pontis, s Nadáciou TA3, 

s Nadáciou ORANGE, s firmami Ernst&Young, Transpetrol a Profi 

Credit. Väčšina partnerov s Asociáciou pomoci postihnutým ADELI 

spolupracuje dlhodobo a opakovane podporuje spoločné projekty.

Individuálne projekty a dary

Firmy a individuálni darcovia rovnako ako v predchádzajúcom období 

poskytovali individuálnu finančnú pomoc jednotlivcom. Ak firma 

alebo jednotlivec pošle finančné prostriedky na účet Asociácie pomoci 

postihnutým ADELI, získa tak možnosť kontroly nad poskytnutými 

financiami a ich využitím, čo nie je možné pri poskytnutí finančnej 

pomoci priamo na súkromný účet pacienta.

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

prostredníctvom asignácie dosiahli zatiaľ najvyšší objem financií od 

registrácie Asociácie pomoci postihnutým ADELI ako prijímateľa 

2% z daní. Naše občianske združenie sa umiestnilo zo všetkých 

registrovaných neziskových organizácií na 6. mieste. Financie získané 

týmto spôsobom sú najvýnamnejším zdrojom financovanie rehabili-

tačných pobytov pre slovenských detských aj dospelých pacientov 

ADELI Medical Centra.

2% Z DANÍ



NAŠE VLASTNÉ AKTIVITY
5. ROČNÍK 
CHARITATÍVNEHO AUKČNÉHO SALÓNA ADELI
V priestoroch piešťanského Kursalona sa 22.októbra 2015 konal jubilejný, už 5.ročník Charitatívnej aukcie 

výtvarných diel pod záštitou predsedu parlamentu Petra Pellegriniho. Samotnej aukcii predchádzala 

predaukčná výstava v Magna Gallerie v piešťanskom Auparku, kde si všetci priaznivci výtvarného umenia 

mohli prezrieť ponúkané výtvarné diela už dva týždne pred samotným podujatím. Novinkou tohtoročnej 

predaukčnej výstavy bola komentovaná prehliadka výtvarných diel, ktorú viedla naša dlhoročná 

spolupracovníčka, licitátorka aukčného domu SOGA Nina Gažovičová. Komentovaná prehliadka 

výtvarných diel sa stretla s veľkým záujmom všetkých priateľov umenia z Piešťan a okolia a stane sa novou 

tradíciou tohto podujatia.

Na 5. ročníku aukcie sme záujemcom opäť ponúkli kvalitný výber výtvarných diel, ktoré nám bezplatne 

poskytli slovenskí výtvarníci. V roku 2015 sme dražili diela týchto renomovaných slovenských i českých 

výtvarníkov: Matej Fabian, Martin Augustín, Jozef Jankovič, Ivan Csudai, Kata Sedlak, Imrich Vysočan, 

Barbora Tobolová, Sibylla Greinerová, Ildikó Pálová, Andrej Augustín, Ľuba Suchalová-Harichová, Marek 

Kvetán, Fero Guldan, Martin Ševčovič, Erik Šille, Boris Sirka, Tomáš Hřivňáč, Lucia Tallová, Svetozár Ilavský, 

David Ištok, Stano Trepač,  Veronika Gabčová, Boris Jirků, Daniel Brunovský, Peter Nikl, Vladimír Gažovič, 

Viktor Frešo, Rudolf Sikora, Juraj Dudáš, Marek Ormandík, Erik Binder, Bohdan Hostiňák. Okrem výtvarných 

diel sa dražili aj šperky Stylo od Bibiany Hallovej, autorské sklenené výrobky architekta Norberta Šmondrka 

a obraz, ktory namaľovala špeciálne pre túto príležitosť poslankyňa Iveta Lišková.

Moderátormi boli - patrónka projektu Soňa Müllerová a český moderátor a diskdžokej Miloš Skalka. 

V programe jubilejného 5.ročníka aukcie vystúpila hviezda svetového operného neba Adriana Kučerová 

a populárny spevák Robo Opatovský. Aukciu viedla naša odborná spolupracovníčka - licitátorka Nina 

Gažovičová z aukčného domu SOGA. Výťažok bol rovnako, ako každý rok, v plnej výške rozdelený medzi 

vybraných slovenských i českých pacientov.



CHARITATÍVNY 
AUKČNÝ 
SALÓN 
ADELI



CHARITATÍVNY KALENDÁR 
,,POKROKY Z ADELI“

Po úspešných dvoch ročníkoch charitatívneho kalendára sme v roku 2015 pripravovali ďalší, v poradí už 

tretí charitatívny kalendár na rok 2016 pod názvom Pokroky z ADELI.  Autorka projektu, fotografka 

Katarína Rogelová-Husenicová nafotila detských pacientov ADELI Centra a jej krásne, citlivo spracované 

fotografie sa stali základom stolového týždenného česko-slovenského kalendára. Všetky fotografie detí 

robila autorka projektu bez nároku na honorár. Výťažok z predaja kalendára a zo sprievodných aktivít, 

rovnako, ako v predchádzajúcich ročníkoch umožní deťom z kalendára zaplatiť intenzívnu rehabilitáciu 

v rehabilitačnom centre ADELI. Krstnou mamou kalendára bola ako každoročne populárna slovenská 

moderátorka Adela Banášová a za českú stranu sa úlohy krstného otca ujal populárny spevák zo skupiny 

Olympic Petr Janda. Kalendár sa krstil na koncerte Integrácia.
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INDIVIDUÁLNE CHARITATÍVNE AKCIE

Okrem vlastných aktivít sa Asociácia pomoci postihnutým už tradične zúčastňuje aj ďalších aktivít – buď 

ako partner iných charitatívnych aktivít a projektov, alebo ako garant podujatí, ktoré si organizujú pacienti 

ADELI Centra.V roku 2015 sa Asociácia pomoci postihnutým ADELI zúčastnila, alebo samostatne 

zorganizovala viaceré charitatívne aktivity. Ako partner sme sa na začiatku septembra zúčastnili koncertu 

Integrácia, na ktorom bol pokrstený aj charitatívny kalendár Pokroky z ADELI.  Partnersky sme podporili aj 

akciu Opel Handy Cyklomaratón na prelome júla a augusta, pri ktorom sme boli jedným z priechodzích 

bodov, Dostihový ,,ADELI“ deň na dostihovej dráhe v bratislavskej Petržalke viaceré menšie podujatia pre 

našich pacientov.



WEBOVÁ STRÁNKA A FACEBOOK

Webová stránka Asociácie pomoci postihnutým bola pravidelne počas celého roka. Bola dopĺňaná 

predovšetkým o informácie o možnostiach financovania – či už prostredníctvom projektov, o našich 

charitatívnych podujatiach,  o podujatiach našich partnerov, mediálne prezentácie APPA, o aktuálne 

informácie o 2% z daní a pod. Facebookový profil ADELI Centra je obľúbeným fórom pre výmenu názorov, 

informácií a skúseností rodičov, alebo príbuzných osôb s telesným postihnutím. Je obľúbené a využívané a 

to nielen našimi pacientmi, partnermi, ale aj našimi sympatizantmi.

MEDIÁLNA PREZENTÁCIA NAŠICH AKTIVÍT
V roku 2015 sa Asociácia pomoci postihnutým ADELI prezentovala v nasledovných slovenských 

celoštátnych i regionálnych médiách: TA3 (táto televízia výrazne podporuje naše charitatívne aktivity 

a stala sa našim mediálnym partnerom), TV Markíza, Slovenská televízia, TV Joj, TV Karpaty, Nový čas, Plus 

jeden deň, Trnavské echo, Slovenka, Zdravie, Inak obdarení, Piešťanský týždenník, Smoleničan, Vozíčkár.

Z elektronických médií to boli napríklad: topky.sk, sme.sk, regionálne médiá pn.ky, nový portál zpiestan.sk. 

Tlačové správy o našich podujatiach pravidelne uverejňovali TASR aj SITA.

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



CIELE NA ROK 2016
V roku 2014 vznikla Nadácia ADELI, ktorá má rovnaké zameranie ako Asociácia pomoci postihnutým 

ADELI. V roku 2015 Nadácia ADELI začala rozvíjať svoju činnosť a takisto sa zaregistrovala na asignáciu 2%. 

Preto predpokla-dáme, že v roku 2016 bude mať Asociácia menší príjem z asignácie 2% a teda aj aktivity 

nebudú také rozsiahle ako v r.2015. 

V roku 2016 už neplánujeme registrovať Asociáciu ako príjemcu 2% z daní a v roku 2017 plánujeme 

postupné utlmovanie činnosti Asociácie pomoci postihnutým a prebratie väčšiny jej aktivít Nadáciou 

ADELI.



PRÍBEHY PODPORENÝCH PACIENTOV

Sabínka Fajnorová, 2 roky

Sabínka je druhorodené vytúžené dieťatko. Rodičia sa rozhodli dať 

synovi súrodenca. Keď sa dozvedeli, že čakajú dievčatko, boli veľmi 

šťastní. Bol deň pred Vianocami, keď im lekár povedal, že vidí na 

mozgu rozšírenú komoru. Nasledovalo mnoho vyšetrení, lekári však 

nevedeli povedať, aký bude osud malej princeznej. Sabínka sa 

narodila v máji 2013 cisárskym rezom s mierami 47cm a 2900g. 

Magnetická rezonancia ukázala, že má 3-komorový hydrocefalus 

a hypotonický syndróm. Rodičia s ňou začali poctivo cvičiť Vojtovu 

metódu a absolvovali aj niekoľko rehabilitačných pobytov. Sabínka 

začala pomaly napredovať. Potom sa dozvedeli o ADELI Medical 

Centre. Odvtedy ho navštívili už 3-krát a z ležiaceho dievčatka sa 

postupne stáva silná bojovníčka, ktorá sa snaží sedieť a v poslednom 

čase aj stáť na vlastných nôžkach. Viera a nádej rodičov posúvajú 

vpred a veria, že Sabínka bude čoskoro sama chodiť.

Adrián Beško, 14 rokov

Adrián má 14 rokov a býva v Trnave. Žiaľ, nebolo mu dopriate ani 

zdravie, ani rodina. Má detskú mozgovú obrnu a mentálnu retardáciu. 

Do deviatich rokov vyrastal v detskom domove. Keď mal 7 rokov, 

spoznal svoju novú mamu, ktorá sa nebála jeho choroby. Prekonal veľa 

operácií a liečení, ktoré mu však veľmi nepomohli. Až kým neprišiel do 

Adeli, kde mu za dva týždne pomohli viac ako za 5 rokov doterajšej 

liečby. Jeho náhradná mamina sa preto usiluje zo všetkých síl, aby 

takýchto pobytov mohol absolvovať čo najviac. Darí sa jej to 

predovšetkým s pomocou Asociácie pomoci postihnutým ADELI.

Marián Šulka, 33 rokov

Marián Šulka je mladý muž, ktorý už od detstva trpí DMO. Od malička 

cvičil, liečil sa v kúpeľoch a učil sa chodiť. V desiatich rokoch, po úraze 

a zlomeninách oboch nôh nad členkami, bola celá snaha o chôdzu 

zrazu preč. Ani operácia šliach v štrnástich rokoch nepriniesla 

zlepšenie. Nasledovalo znovu cvičenie, kúpele ...

Na rekondičnom pobyte v Piešťanoch sa rodičia dozvedeli o ADELI. 

Majko ihneď zareagoval: „Chcem cvičiť, posunúť sa ďalej a byť čo 

najviac samostatný!“  Prvý pobyt v ADELI bol pre neho naštartovaním 

do ďalšieho boja za dosiahnutie čo najväčšej samostatnosti a chôdze 

aspoň pomocou špeciálneho chodítka. Vždy po prvom dni v ADELI 

hovorí: „Mám pocit, akoby som lietal!“ A tohto pocitu sa už nechce 

vzdať.

V ROKU 2015 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 2015 
OVERENÁ AUDÍTOROM.













































Nájdete nás 

v budove ADELI Medical Center

Hlboká 45, 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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