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Prinavrátiť zdravie, 

ale i nádej
Asociácia pomoci postihnutým ADELI (krátko APPA) už 
od roku 2009 plní svoj základný cieľ – pomoc telesne 
postihnutým, predovšetkým tým, ktorí sú postihnutí 
neurologickými poruchami pohybu. Pomáhame deťom 
s detskou mozgovou obrnou, dospelým postihnutým po 
mozgových príhodách, či ťažkých úrazoch hlavy 
a mozgu. Prostredníctvom našich aktivít sa snažíme 

zabezpečiť pre nich nielen kvalitnú rehabilitáciu, ale aj urobiť ich 
život čo najviac plnohodnotným.

Nie je to ľahká úloha. Každý deň sa stretávame s osudmi ľudí 
a rodín, do života ktorých vstúpilo ochorenie, či nešťastná 
náhoda prevrátila ich život celkom naruby. V prvom rade sa 
samozrejme snažíme o zlepšenie zdravia. Rehabilitácia je 
v živote takto postihnutých často jedinou možnosťou ako 
zmierniť následky postihnutia. 

Veľmi dôležitá v živote rodín so zdravotne postihnutým dieťaťom 
či dospelým je však aj nádej a viera. Nádej z ďalšie zlepšenie, 
alebo aspoň stabilizáciu zdravotného stavu a viera, že sa 
v ťažkých chvíľach majú na koho obrátiť. Dúfame, že pre 
mnohých z nich to bola práve Asociácia pomoci postihnutým 
ADELI, ktorá im pomohla prinavrátiť zdravie, ale hlavne nádej 
a vieru. Pretože práve toto je zmyslom našej práce.

   Mgr. Miriam Juhanesovičová
           Predsedníčka APPA

/ APPA – Pomoc je naše poslanie. Výber je vaše právo.

2

/ APPA  – Pomoc je naše poslanie. Výber je vaše právo.

3

Obsah
— 4 —  

— 5 —   

— 6 — 

— 7 —   

— 8 —    

— 9 —   



A , ciele a aktivity v roku 2016PPA

Aktivity v roku 2016

Webová stránka 

Koho sme podporili

Ciele na rok 2017

Finančná časť

Prinavrátiť zdravie, 

ale i nádej
Asociácia pomoci postihnutým ADELI (krátko APPA) už 
od roku 2009 plní svoj základný cieľ – pomoc telesne 
postihnutým, predovšetkým tým, ktorí sú postihnutí 
neurologickými poruchami pohybu. Pomáhame deťom 
s detskou mozgovou obrnou, dospelým postihnutým po 
mozgových príhodách, či ťažkých úrazoch hlavy 
a mozgu. Prostredníctvom našich aktivít sa snažíme 

zabezpečiť pre nich nielen kvalitnú rehabilitáciu, ale aj urobiť ich 
život čo najviac plnohodnotným.

Nie je to ľahká úloha. Každý deň sa stretávame s osudmi ľudí 
a rodín, do života ktorých vstúpilo ochorenie, či nešťastná 
náhoda prevrátila ich život celkom naruby. V prvom rade sa 
samozrejme snažíme o zlepšenie zdravia. Rehabilitácia je 
v živote takto postihnutých často jedinou možnosťou ako 
zmierniť následky postihnutia. 

Veľmi dôležitá v živote rodín so zdravotne postihnutým dieťaťom 
či dospelým je však aj nádej a viera. Nádej z ďalšie zlepšenie, 
alebo aspoň stabilizáciu zdravotného stavu a viera, že sa 
v ťažkých chvíľach majú na koho obrátiť. Dúfame, že pre 
mnohých z nich to bola práve Asociácia pomoci postihnutým 
ADELI, ktorá im pomohla prinavrátiť zdravie, ale hlavne nádej 
a vieru. Pretože práve toto je zmyslom našej práce.

   Mgr. Miriam Juhanesovičová
           Predsedníčka APPA

/ APPA – Pomoc je naše poslanie. Výber je vaše právo.

2

/ APPA  – Pomoc je naše poslanie. Výber je vaše právo.

3

Obsah
— 4 —  

— 5 —   

— 6 — 

— 7 —   

— 8 —    

— 9 —   



/ APPA – Pomoc je naše poslanie. Výber je vaše právo.

4

/ APPA  – Pomoc je naše poslanie. Výber je vaše právo.

5

Asociácia pomoci postihnutým ADELI bola založená v máji 2009. Je zameraná na pomoc deťom aj dospelým s telesným 
postihnutím (predovšetkým s neurologickými poruchami pohybu) a ich rodinám. Jej prioritou je zlepšenie života tejto 
skupiny postihnutých a ich rodín, predovšetkým absolvovaním kvalitnej rehabilitácie. Terapia prináša zlepšenie pohybu, 
mentálnych schopností, sebaobsluhy, zvýšenie sebavedomia a viery v seba samého a následne umožňuje lepší život 
celým rodinám.

Asociácia pomoci postihnutým ADELI
APPA

ź Vykonávať aktivity zamerané na získanie financií na 
liečbu detí a dospelých s neurologickými poruchami 
pohybu, predovšetkým na zabezpečenie kvalitnej 
a špecializovanej rehabilitácie

ź Pomôcť pri začleňovaní sa do života - predovšetkým 
zlepšením zdravotného stavu, ale aj nadväzovaním 
kontaktov, či prístupom k informáciám.

ź Vyhľadávať potenciálnych partnerov pre realizáciu 
spoločných aktivít.

Ciele činnosti APPA 
v roku 2016

Najvýznajnejšie aktivity 
roka 2016

%

€

Asignácia 2% z daní

Partnerský projekt

% Asignácia 2% z daní
Predstavujú najväčší príjem Asociácie pomoci postihnutým ADELI. Vhodnou propagáciou tejto aktivity sa 
možnosť venovať svoje 2% z daní dostáva do povedomia fyzických osôb i konateľov právnických osôb. 
Ušľachtilý cieľ pomoci – pomoc telesne postihnutým pri zlepšovaní a prinavrátení zdravia oslovil veľký počet 
ľudí, ktorí sa rozhodli venovať svoje 2% práve Asociácii pomoci postihnutým ADELI.

Partnerský projekt
Asociácia pomoci postihnutým ADELI pripravila v roku 2016 partnerský projekt s Nadáciou VÚB. Pri výbere 
vhodných kandidátov sa zúčastňoval partner poskytujúci finančný príspevok na liečbu i Asociácia pomoci 
postihnutým ADELI. Partner sa zameral predovšetkým na posúdenie sociálnej otázky žiadateľa a Asociácia 
pomoci postihnutým ADELI dohliadala na celý proces priebehu a vyhodnotenia projektu. 

Charitatívne aktivity
Po úspešných predchádzajúcich troch ročníkoch charitatívneho kalendára, sa APPA aj v roku 2016 podieľala 
na v poradí už štvrtom charitatívnom kalendári na rok 2017. Fotografie vytvárala autorka projektu, fotografka 
Katarína Rogelová-Husenicová. Všetky fotografie detí robila bez nároku na honorár. Výťažok z predaja 
kalendára bol určený na rehabilitačnú liečbu. Krstnou mamou kalendára bola opäť populárna slovenská 
moderátorka Adela Banášová a krstným otcom český moderátor Martin Zach.                                                                                                                                                                   
APPA sa v roku 2016 podieľala aj na viacerých charitatívnych podujatiach organizovaných našimi 
dlhoročnými partnermi.pomoci postihnutým ADELI. Partner sa zameral predovšetkým na posúdenie 
sociálnej otázky žiadateľa a Asociácia pomoci postihnutým ADELI dohliadala na celý proces priebehu 
a vyhodnotenia projektu. 

€ Získavanie darov
Darovanie financií pre potreby členov Klubu APPA je aktivitou, ktorú podporujeme a rozvíjame. Financie 
z darov od fyzických i právnických osôb sú pomocou predovšetkým pre konkrétnych ľudí – detí aj dospelých, 
ktorých príbehy si darcovia nájdu na webovej stránke.

Aktivity 
v roku 2016
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Ako aj pri iných subjektoch, webová stránka Asociácie pomoci postihnutým ADELI je určená ako miesto informácií pre 
verejnosť, ale aj pre členov Klubu APPA o aktivitách a možnostiach pomoci. Členovia Klubu APPA tam pridávajú svoje 
príbehy, na základe ktorých sa často darcovia rozhodnú o podpore. Samostatnou časťou je členská zóna, ktorá je určená 
výlučne členom Klubu APPA, aby mali rýchly prístup k dôležitým informáciám. Verejnosť sa prostredníctvom webovej 
stránky dozvie o aktivitách APPA i o tom, akými formami je možné pomôcť. 
Jednoducho, stránka  spája tých, ktorí pomoc potrebujú s tými, ktorí chcú a môžu pomôcť.www.appa.sk

Webová stránka

Peťkovi rodičia sa veľmi tešili na bábätko, ale v 20. týždni tehotenstva dieťatku diagnostikovali 
bráničnú prietrž. Ihneď po narodení musel byť Peťko v umelom spánku, na prístrojoch a liekoch, 
ktoré zabezpečovali základné životné funkcie. Prvá operácia prišla po týždni, potom ešte niekoľko 

ďalších. Do jedného roka mal za sebou zo desať operácií, prekonal niekoľkokrát ťažkú sepsu. No 
bojovník Peťko to všetko zvládol. Po troch mesiacoch mu urobili tracheostómiu a jeho stav sa začal 

postupne zlepšovať. Po pár týždňoch ho pripájali na pľúcnu ventiláciu hlavne v noci. A tak je to dodnes. Po 
viac ako desiatich mesiacoch Peťka pustili. Dôsledky týchto ťažkých prvých mesiacov však zostali a bojujú s nimi dodnes. 
Rodičia s Peťkom pravidelne na rehabilitácie, ktoré ho posúvajú dopredu najlepšie. Peťko má tri roky a občas sa už dokáže 
otočiť na bok a chvíľku sa udrží v sede. Mentálne je v poriadku, všetko krásne vníma, všetkému rozumie. Vidí rozdiel medzi 
sebou a zdravými detičkami a je z toho smutný. Rodičia veria, že Peťko sa jedného dňa postaví na nožičky a bude chodiť.

Koho sme podporili
S pomocou partnerov a darcov APPA pomohla 
s úhradou rehabilitačných pobytov aj týmto deťom

Peťko Prcin

Rodičia Ondrejka a Sárinky sa v 5. týždni tehotenstva dozvedeli, že budú mať dvojičky. V 32. týždni sa 
po komplikovanej sekcii narodili naše deti. Ťažký pôrod na nich však zanechal následky. Dva týždne 
boli v inkubátore a z toho 8 dní intubované a dva dni na podpornom kyslíku. Počas všetkých 

vyšetrení, ktoré absolvovali, lekári zistili, že Ondrejko mal cysty na mozgu, k tomu krvácanie, 
apnoické pauzy, mikrocefalus a Sárinka mala rozšírené mozgové komory a retinopatiu. Po príchode 

domov sa pridružili ďalšie zdravotné ťažkosti, silné koliky, reflux a dráždivosť. 
Rodičia začali s Ondrejkom a Sárinkou hneď, ako to bolo možné, intenzívne cvičiť Vojtovu metódu. U Ondrejka už teraz 
lekári predpokladajú DMO a potrebuje intenzívne rehabilitácie. Sárinke lekári odporučili špeciálne rehabilitácie na 
zlepšenie motorického a psychomotorického vývinu. 
V júli a novembri 2016 deti absolvovali rehabilitačné pobyty, ktoré ich posunuli o veľký kus vpred. Sárinka sa naučila sama 
sedieť, štvornožkovať a urobila svoje prvé krôčiky s prednou oporou. Ondríkovi to ide pomalšie, ale naučil sa držať 
hlavičku, prenášať váhu sprava doľava, spredu dozadu a nájsť ťažisko tela.

Sárka a Ondrejko Koščákovci

6
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Adamko je z predčasne narodených dvojčiat. Jeho braček je zdravý, Adamko to šťastie nemal. Má 
svalovú hypotóniu a tá ho obmedzuje v pohybe. Čoskoro bude mať 3 rôčky a stále nechodí a nevie 
sa sám najesť.

Nevyhnutne potreboval a stále potrebuje komplexnú intenzívnu rehabilitačnú liečbu. Pomôže mu to 
k zníženiu prejavov neuroortopedickej a pohybovej poruchy, ako aj k lepšej koordinácii reči. Adamko 

má neskutočnú chuť behať za svojím bračekom a hrať sa s ním, ale rúčky a nôžky ho stále nepočúvajú. Rodičia však veria, 
že raz to príde.

Adam Vasičkanin
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má neskutočnú chuť behať za svojím bračekom a hrať sa s ním, ale rúčky a nôžky ho stále nepočúvajú. Rodičia však veria, 
že raz to príde.

Adam Vasičkanin



APPA bude v roku 2017 naplno rozvíjať svoje aktivity. Z občianskeho združenia, ktoré sa orientovalo predovšetkým na 
pomoc s úhradami rehabilitačných pobytov sa stane občianske združenie, ktoré bude okrem rehabilitácií pomáhať 
s úhradami rozmanitých potrieb telesne postihnutých – vozíky, pomôcky, bezbariérové riešenia bývania, kúpa a úprava 
špeciálnych automobilov, lieky, špeciálne operácie atď.

Budeme pokračovať v asignácii 2% za daní. Oslovíme partnerov na realizáciu nových spoločných projektov, požiadame 
o registráciu verejných zbierok a darcovských SMS. Budeme realizovať naše tradičné charitatívne aktivity – stolový aj 
nástenný kalendár, golfový turnaj aj charitatívny aukčný salón. Našim členom budeme pomáhať s realizáciou vlastných 
charitatívnych aktivít v mieste svojho bydliska.

Okrem toho plánujeme rozvíjať vzdelávacie aktivity rodičov a opatrovateľov telesne postihnutých, aby sme im pomohli 
uľahčiť a zjednodušiť každodennú starostlivosť o svojich blízkych.

A naďalej budeme rozvíjať aj aktivity, ktoré prinášajú radosť a smiech do života telesne postihnutých a ich rodín – 
športové a spoločenské aktivity, špeciálne aktivity pre členov Klubu APPA k rôznym sviatkom (Deň detí, Mikuláš, Vianoce, 
Deň matiek, začiatok školského roka a pod.)

Ciele 
na rok 2017

Finančná
časť
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1. Prijaté príspevky od iných organizácií        

2. Prijaté príspevky od fyzických osôb             

3. Členské príspevky                                        

4. Príspevky z podielu zaplatenej dane         

5. Tržby za kalendáre                                 

Prehľad príjmov 
Asociácie pomoci postihnutým ADELI za rok 2016 
podľa zdrojov a ich pôvodu

60010,00 Eur

12865,15 Eur

1460,00 Eur

771171,14 Eur

41414,99 Eur

PREDIC o.z.

Nadácia SPP

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. 

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. 

Nadácia VUB

Ekoltech

Ľudia ľuďom

Reha-Care                    

Prehľad o darcoch,
ktorých dary prevýšili 331,- Eur

1 150,00 Eur

40 000,00 Eur

500,00 Eur

500,00 Eur

15 000,00 Eur

1 500,00 Eur

410,00 Eur

750,00 Eur

Asociácia pomoci postihnutým ADELI poskytla finančný príspevok
fyzickým osobám v celkovej výške , ktoré boli 806214,43 Eur
využité na úhradu rehabilitačných pobytov.

Výdavky podľa jednotlivých druhov činností
Asociácie pomoci postihnutým ADELI 
vrátane výdavkov na správu

Celkové výdavky

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám  

Režijné náklady

Spotreba materiálu a tovaru

Ostatné služby    

Notárske služby 

Audítorské služby 

Bankové poplatky 

Daň z príjmu                       

820 655,87 Eur

806 214,43 Eur

 

5202,13 Eur

254,49 Eur

68,09 Eur

800,00 Eur

197,97 Eur 

7918,76 Eur 
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Asociácia pomoci postihnutým ADELI
Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Nitrianska 20, 921 01 Piešťany

Tel.: +421 33 381 34 99
E-mail: info@appa.sk

www.appa.sk


