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Ako sme pracovali 
v roku 2020

Vďaka za to!

 Aj v roku 2020 naša činnosť pokračovala. Mnohé projekty sa nezastavili ani 

počas prísnych pandemických opatrení. Práca zamestnancov občianskeho 

združenia sa uskutočňovala od marca až do konca roka prevažne formou home 

office. Chod kancelárie sme zabezpečovali službami počas pracovných dní, aby aj 

tí naši členovia, ktorí potrebovali z nejakých nevyhnutných dôvodov osobný 

kontakt s pracovníkom APPA, túto možnosť nestratili. Porady tímu sme mali 

rovnako ako doposiaľ – raz mesačne – len sa zmenila osobná účasť na online.

 Rok 2020 priniesol niečo, čo sme doposiaľ nepoznali. Celosvetová epide-

miologická kríza udrela náhle a silno. Museli sme sa vyrovnať nielen s opatreniami, 

ktoré rôznym spôsobom obmedzili naše obvyklé fungovanie, ale hlavne s násled-

kami, ktoré kríza a opatrenia s ňou súvisiace priniesli. Jednoduché to nemali ani 

zdraví ľudia. Rodiny, v ktorých žije hendikepované dieťa alebo dospelý, to však mali 

ešte oveľa ťažšie. My v APPA sme sa preto počas celého roka 2020 usilovali 

nepoľaviť v našich aktivitách a nahradiť výpadok charitatívnych akcií, ktoré sa 

pre opatrenia nemohli konať, aktivitami inými. 

 Tento ťažký rok nám však priniesol aj veľmi pozitívny poznatok - že ľudia sa 

v krízových situáciách dokážu zmobilizovať. Že súcit, spolupatričnosť a chuť 

pomáhať ani pandémia nedokázala zabiť. Ba práve naopak, že sme sa stali viac 

citlivými k problémom iných. Aspoň v našej organizácii sme to takto pocítili. 
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Ciele činnosti v roku 2020
Na rok 2020 sme si stanovili splnenie predovšetkým týchto cieľov:
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Pomoc je naše poslanie

Pokračovať v našich stabilných a úspešných 

aktivitách.

Ďalej získavať pre naše projektové aktivity 

nových partnerov a sponzorov.

Pokračovať v aktivitách Konzultačného 

centra.

Začať s prezentáciou knihy Deti s neobmedzenými 
®možnosťami a metodiky uvedomelého pohybu ABM .

Rozšíriť portfólio partnerov o nové firmy 

poskytujúce služby pre hendikepovaných.

Čo sme pre pandémiu nemohli uskutočniť

 Charitatívny aukčný salón, naše najvýznamnejšie podujatie, ktoré realizujeme za partnerskej podpory Nadácie TA3 

a televízie TA3. Aukcia sa síce nemohla naživo uskutočniť, ale s prispením Nadácie TA3 a Televízie TA3 bola realizovaná 

televízna kampaň, ktorá pomohla vyzbierať šiestim vopred vybraným rodinám na podporu z tejto akcie potrebnú sumu. 

Rodiny tak nemuseli na finančnú pomoc čakať do konania aukcie presunutej na rok 2021, ale mohli si uhradiť potrebné 

pomôcky či nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť a rehabilitácie.

 Aktivity konzultačného centra. Žiaľ, väčšina kurzov, prezentácií a školení sa v roku 2020 z dôvodu prísnych 

pandemických opatrení nemohla uskutočniť. Väčšina z plánovaných aktivít Konzultačného centra APPA, ktoré začalo 

svoju činnosť v roku 2019 sa presunula na rok 2021.

 Charitatívne podujatia projektu Búrame bariéry. Žiaľ, väčšina podujatí plánovaných v rámci tohto projektu sa 

z dôvodu pandemických opatrení nemohla uskutočniť. Financie určené na realizáciu podujatí tak boli so súhlasom 

partnera presunuté na priamu pomoc vybraným členom Klubu APPA.

 Aukcia vianočných stromčekov so spoločnosťou Normander sa takisto nemohla konať, nakoľko ide o podujatie, 

na ktorom sa tradične osobne zúčastňuje viac ako 50 dražiteľov. O mimoriadne sympatickom náhradnom riešení, ktoré 

zrealizovala spoločnosť Normander informujeme v časti Vianočné aktivity.

 Charitatívny golfový turnaj, ktorý bol plánovaný na máj 2020. Toto tradičné partnerské podujatie s Nadáciou ZSE 

pravidelne podporuje troch členov Klubu APPA na zabezpečenie potrebných pomôcok a rehabilitácií. 

Zrealizovať pilotný motivačný projekt pre 

hendikepovaných mladých ľudí.

Začať prevádzku bezbariérového skifu na lodenici 

v Piešťanoch a v lete zrealizovať prvý kemp pre 

záujemcov o tento šport z radov hendikepovaných 

detí ale i dospelých.

Čo sa nám v roku 2020 podarilo
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Asignácia 2 % z daní

 Asignácia 2 % z daní patrí k našim najdôležitejším zdrojom príjmu, preto sme jej aj v neľahkom „korona“ roku venovali 

mimoriadnu pozornosť. Asignácia sa uskutočňuje v spolupráci s členmi Klubu APPA a tak sme im počas celého roka 

poskytovali potrebnú podporu a konzultačnú pomoc v neustále sa meniacich podmienkach ekonomických opatrení 

súvisiacimi s vývojom pandemickej situácie. 2 % a činnosti súvisiace s ich získaním v roku 2020 trvali až do konca roka. 

Financie prichádzali postupne a ani do konca roka neprišli všetky. Naše občianske združenie však vďaka rezerve, ktorú 

sme mali vytvorenú z predchádzajúceho obdobia dokázalo zvládnuť tento výpadok bez toho, aby to ohrozilo chod našej 

organizácie.

Realizácia „kalendárových projektov“

 Detský kalendár sme pripravovali počas prvého polroka. Autorka projektu – fotografka Katka Rogelová-Husenicová 

fotila detských členov Klubu APPA, tentoraz hlavnou témou fotografií bola radosť zo života, ktorú sa snažíme vrátiť 

do rodín s postihnutým dieťaťom. Išlo už o 8.ročník tohto úspešného projektu. Financie získané predajom kalendára rodiny 

50 detí, ktorých fotografie sa v ňom nachádzajú, využijú predovšetkým na zabezpečenie potrebných pomôcok 

a rehabilitácií. Z kalendára sa predalo viac ako 3500 kusov.

 Asociácia pomoci postihnutým – APPA každoročne vydáva dva charitatívne kalendáre – stolový – detský a nástenný. 

Aj v roku 2020 oba projekty pokračovali. 

 Nástenný kalendár bol v tomto roku logicky aj vizuálne prepojený s myšlienkou Charitatívneho aukčného salóna, ktorý 

sa v obvyklom termíne pre pandemické opatrenia nemohol uskutočniť, napriek tomu, že bol pripravený. Vďaka 

sponzorskému príspevku sme však mohli kalendár vytlačiť a pripraviť tak aspoň krátku ochutnávku na jednu z našich 

najvýznamnejších aktivít. V kalendári boli uverejnené diela, ktoré sa budú dražiť v Charitatívnom aukčnom salóne.
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Pomoc je naše poslanie

Spoločné projekty pomoci 

s našimi partnermi
 Vďaka podpore a spolupráci s našimi dlhoročnými partnermi sme aj v roku 2020 mohli realizovať projekty zamerané 

na pomoc našim členom pri zabezpečovaní pomôcok a rehabilitácií v súkromných centrách, či domácej rehabilitácie, 

ktorá sa stala novinkou v tomto náročnom covidovom období. Mnohé rodiny stratili možnosť navštevovať rehabilitácie 

v centrách, ale keďže rehabilitačná starostlivosť je pre nich nevyhnutná počas celého roka, snažili sme sa pomáhať aj pri 

úhradách takejto formy rehabilitácie. Takisto sme zaznamenali zvýšený záujem o preplácanie rozličných rehabilitačných 

pomôcok alebo špeciálne upravených kočíkov či bicyklov. Tieto umožnia rehabilitáciu v domácom prostredí a vychádzky 

do prírody, ktoré sú pre rodiny s postihnutým dieťaťom, alebo dospelým veľmi dôležité nielen počas obmedzených 

možností vychádzania.

 V roku 2020 sme zrealizovali nasledovné spoločné projekty: Rehabilitáciou za zdravím s Nadáciou EPH, Pomáhame 

k pohybu s Nadáciou VÚB, Pomáhame srdcom s Nadáciou Jozefa Ružičku a rehabilitačný projekt s Prvou stavebnou 

sporiteľňou. Celkovo sme podporili 110 našich členov sumou 82 500 €.

Vzdelaním k integrácii

 Základné a stredné školy na Slovensku, ktoré majú medzi svojimi 

zdravými žiakmi imobilných žiakov, alebo takýchto žiakov plánujú 

prijať, mali v roku 2020 jedinečnú možnosť získať v rámci Grantového 

programu Nadácie Volkswagen Slovakia a Asociácie pomoci 

postihnutým – APPA finančný príspevok na bezbariérové riešenia. 

Finančná podpora 9 000 € pre každé školské zariadenie bola určená 

na vybudovanie stoličkového výťahu pre imobilných žiakov (8000 €) 

a na iné náklady súvisiace s pobytom imobilného žiaka na škole 

(bezbariérová úprava hygienických zariadení, vybudovanie špeciálnej 

hygienickej miestnosti, vybavenie školského zariadenia špeciálnymi 

zdravotnými pomôckami a pod.).

 

  V prvom polroku 2020 končil prvý ročník projektu. Zrealizovali sa 

a do prevádzky sú pripravené tri výťahy na uľahčenie pohybu 

po školskom zariadení pre žiakov s hendikepom. V prvom ročníku 

tohto projektu boli vybrané tri školy – Základná škola na Puga-

čevovej ulici v Humennom, Základná škola Eugena Rufinyho v Dob-

šinej a Základná škola na Prokofievovej ulici v Bratislave. Napriek 

tomu, že bezbariérové riešenia sú pripravené, žiaci ich budú môcť 

naplno využiť až po úplnom návrate do škôl po skončení pande-

mických opatrení. V druhom polroku 2020 bol otvorený druhý ročník 

grantového programu. Finančnú podporu získali ďalšie tri školské 

zariadenia – Základná škola v Rejdovej, Spojená škola Okoč 

a Súkromná stredná odborná škola Pro Scholaris, ktoré splnili všetky 

podmienky pre poskytnutie grantu. Bezbariérové riešenia v týchto 

školách sa vybudujú v prvom polroku 2021.
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Charity Art

 Tesne pred príchodom pandémie COVID-19 sa 

22.2.2020 podarilo uskutočniť Charitatívny event 

CharityArt v priestoroch tetovacieho štúdia Inkfamous 

Gallery v Bratislave. Finančná podpora 4820 Eur bola 

určená pre Riška Bálinta, trpiaceho spinálnou svalovou 

atrofiou typu I, na liečbu prípravkom Zolgensma, vďaka 

ktorému získal šancu na prežitie a zlepšenie zdravotného 

stavu. Tento liek je mimoriadne drahý a je nevyhnutné ho 

podať do dvoch rokov. Riško mal v tom čase už 20 me-

siacov, preto bolo veľmi dôležité financie vyzbierať rýchlo. 

Na pomoc Riškovi sa zomklo celé Slovensko a požado-

vaná suma bola vyzbieraná. Sme radi, že aj APPA sa 

zapojila do pomoci.

Charitatívne podujatia, 

ktoré sa podarilo uskutočniť

Bežecké podujatie 

Ružinovský kolotoč

 V krátkom období uvoľnenia na začiatku septembra sa 

podarilo organizátorom zrealizovať v bratislavskom 

ružinovskom parku beh s charitatívnym zameraním. 

Podpora 1500 Eur, ktorá sa na podujatí získala, putovala 

na pomoc so zabezpečením bezbariérového motorového 

vozidla pre jedného z členov Klubu APPA – Dominika 

Rajninca.

Veslovanie pre zdravotne 

znevýhodnených

 Vďaka aktivitám APPA, spolupráci s Veslárskym 

klubom Sĺňava v Piešťanoch a Nadácii Jána Korca, sa 

v roku 2020 zakúpil prvý a zatiaľ jediný paraskif na 

Slovensku určený pre zdravotne znevýhodnených veslá-

rov. Paraskif je k dispozícii pre členov klubu APPA, ale aj 

pre ostatných záujemcov, ktorí si chcú vyskúšať veslo-

vanie alebo sa mu začať aktívne venovať. Prvým 

športovcom, ktorý na ňom aktívne trénuje, je člen Klubu 

APPA Krištof Kubala. Za jeho prítomnosti sme v auguste 

počas uvoľnenia pandemických opatrení skif slávnostne 

spustili na vodu vo veslárskom klube Sĺňava v Piešťanoch. 
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mických opatrení. V druhom polroku 2020 bol otvorený druhý ročník 

grantového programu. Finančnú podporu získali ďalšie tri školské 

zariadenia – Základná škola v Rejdovej, Spojená škola Okoč 
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podmienky pre poskytnutie grantu. Bezbariérové riešenia v týchto 

školách sa vybudujú v prvom polroku 2021.
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Charity Art

 Tesne pred príchodom pandémie COVID-19 sa 

22.2.2020 podarilo uskutočniť Charitatívny event 

CharityArt v priestoroch tetovacieho štúdia Inkfamous 

Gallery v Bratislave. Finančná podpora 4820 Eur bola 

určená pre Riška Bálinta, trpiaceho spinálnou svalovou 

atrofiou typu I, na liečbu prípravkom Zolgensma, vďaka 

ktorému získal šancu na prežitie a zlepšenie zdravotného 

stavu. Tento liek je mimoriadne drahý a je nevyhnutné ho 

podať do dvoch rokov. Riško mal v tom čase už 20 me-

siacov, preto bolo veľmi dôležité financie vyzbierať rýchlo. 

Na pomoc Riškovi sa zomklo celé Slovensko a požado-

vaná suma bola vyzbieraná. Sme radi, že aj APPA sa 

zapojila do pomoci.

Charitatívne podujatia, 

ktoré sa podarilo uskutočniť

Bežecké podujatie 

Ružinovský kolotoč

 V krátkom období uvoľnenia na začiatku septembra sa 

podarilo organizátorom zrealizovať v bratislavskom 

ružinovskom parku beh s charitatívnym zameraním. 

Podpora 1500 Eur, ktorá sa na podujatí získala, putovala 

na pomoc so zabezpečením bezbariérového motorového 

vozidla pre jedného z členov Klubu APPA – Dominika 

Rajninca.

Veslovanie pre zdravotne 

znevýhodnených

 Vďaka aktivitám APPA, spolupráci s Veslárskym 

klubom Sĺňava v Piešťanoch a Nadácii Jána Korca, sa 

v roku 2020 zakúpil prvý a zatiaľ jediný paraskif na 

Slovensku určený pre zdravotne znevýhodnených veslá-

rov. Paraskif je k dispozícii pre členov klubu APPA, ale aj 

pre ostatných záujemcov, ktorí si chcú vyskúšať veslo-

vanie alebo sa mu začať aktívne venovať. Prvým 

športovcom, ktorý na ňom aktívne trénuje, je člen Klubu 

APPA Krištof Kubala. Za jeho prítomnosti sme v auguste 

počas uvoľnenia pandemických opatrení skif slávnostne 

spustili na vodu vo veslárskom klube Sĺňava v Piešťanoch. 
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Verejné zbierky
 Pri získavaní potrebných finančných prostriedkov na pomoc členom Klubu APPA využívame aj registrované verejné 

zbierky. Pandémia ovplyvnila aj túto našu aktivitu, nakoľko mnoho zbierok pre našich členov sa uskutočňuje práve 

na kultúrnych a športových podujatiach, ktoré sa v roku 2020 nekonali. Napriek tomu sa podarilo uskutočniť viacero 

zbierok, výťažok ktorých pomohol našim členom uhradiť potrebné rehabilitácie, či zakúpiť zdravotné pomôcky.

Konzultačné centrum pri APPA

 V roku 2020 pokračovali aktivity Konzultačného centra pre rodičov a odborníkov, ktorí sa starajú o deti alebo dospelých 

s telesným hendikepom. V Konzultačnom centre sa na začiatku roka do vypuknutia pandémie stihlo realizovať niekoľko 

aktivít – seminár o alternatívnej komunikácii s odborníčkami z neziskovej organizácie Komunikujme spolu, o operačnej 

metóde Ulzibat s odborníkmi z Poľska a o liečbe kmeňovými bunkami s odborníkmi zo Srbska. O všetky tieto aktivity bol 

medzi laickou i odbornou verejnosťou mimoriadny záujem a veríme, že aktivity konzultačného centra APPA budú môcť po 

skončení korona krízy opäť pokračovať.

Preklad knihy Anat Baniel Deti za hranicami možností

 Náš prvý vydavateľský počin - praktická príručka pre rodičov a všetkých, ktorí pracujú s deťmi (ale aj dospelými) so 

špeciálnymi potrebami. Jedinečná a vedecky podložená terapeutická metóda práce s deťmi so špeciálnymi potrebami, 

ktorá pomáha pri poškodeniach mozgu či autizme. Pojednáva o neinvazívnom spôsobe zlepšovania zdravia 

prostredníctvom uvedomelého pohybu. Preklad z amerického originálu sme pripravovali pomerne dlho, plánované bolo aj 

spojenie vydania knihy s workshopmi a návštevou zahraničných lektorov. Žiaľ, pandemická situácia toto neumožnila. 

Kniha, z ktorej sme vytlačili 1000 ks si postupne hľadá cestu k čitateľom.

Vianočné aktivity

 Našou tradičnou vianočnou aktivitou je Aukcia vianočných stromčekov so spoločnosťou Normander. V tomto roku sa 

z dôvodu pandemických opatrení nemohla uskutočniť. O to príjemnejšie však bolo prekvapenie, že spoločnosť Normander 

oslovila tradičných podporovateľov tejto peknej predvianočnej akcie a zorganizovala finančnú zbierku, na ktorej sa 

vyzbieralo 3.500 Eur. Financiami sme podporili jedného z členov Klubu APPA.

 Vianočný stromček splnených prianí so spoločnosťou adidas podporil darčekmi našich členov, ktorí napísali svoje 

darčekové želania a tieto im zamestnanci spoločnosti adidas zakúpili a zaslali. Prispeli tak ku krajším Vianociam v 51 

rodinách s postihnutým dieťaťom alebo dospelým.

 Groupe PSA Slovakia v zamestnaneckej akcii Zastúpme Ježiška, darujme Vianoce takisto kúpou vianočných darčekov 

pre členské rodiny APPA z Trnavského kraja urobili veľkú vianočnú radosť v 100 rodinách. 

 Sú to krásne aktivity, ktoré každoročne napĺňajú jedno z poslaní APPA – prinášať radosť, úsmev a dobrú náladu tam, 

kde jej je pomenej.

 V čase Vianoc potešili traja partneri APPA viac ako stopäťdesiat členov klubu krásnym darčekom pod vianočný 

stromček alebo finančným príspevkom, a tak dokázali v mnohých rodinách rozveseliť nejednu tváričku. Spoločnosti 

Adidas, Groupe PSA Slovakia a Nordmander nám ukázali, že pomáhať sa dá vždy, aj v náročnej dobe. Veľmi si vážime ich 

sociálny prístup a ďakujeme za všetkých obdarovaných.

Môj krok vpred s APPA

 APPA prostredníctvom instagramovej súťaže #Môjkrokvpred odmenila najväčších bojovníkov, ktorí dosiahli počas 

uplynulého roka úspech, pokrok alebo sa posunuli vpred. Súťažiaci sa spoločne s nami podelili krátkym videozáznamom 

o moment, ktorý je výsledkom ich celoročnej disciplíny a sebazaprenia.

Prezentácia našich aktivít

 Nevyhnutnou súčasťou našich aktivít je aj ich mediálna prezen-

tácia. Naším stabilným mediálnym partnerom je televízia TA3. Sme 

veľmi radi, že už druhý rok je naším partnerom aj pri realizácii 

Charitatívneho aukčného salóna. Vďaka tejto spolupráci sme opäť 

mohli zrealizovať mediálnu kampaň pre vybraných členov Klubu 

APPA, ktorí mali byť podporení z jedného z našich najvýznamnejších 

podujatí - Charitatívneho aukčného salóna. Takto sa vyzbierali 

financie na ich podporu aj napriek tomu, že podujatie sa z dôvodu 

pandemických opatrení nemohlo uskutočniť. 

 Aktivity projektu Vzdelaním k integrácii sme prezentovali na portáli 

TASR - skolske.sk a v tlačovom vydaní časopisu Život.

Mediálna prezentácia

 Webová stránka mala v roku 2020 priemernú mesačnú návštev-

nosť 7391. Na nej nájdu naši členovia ale aj priaznivci všetky dôležité 

informácie, či už o prebiehajúcich projektoch, aktuálne novinky k 2 % 

z daní, ale aj články našich partnerov o nových produktoch a služ-

bách. V rubrike Pomoc potrebujú prinášame príbehy členov Klubu 

APPA a takisto poďakovania za zrealizovanú pomoc.

Webová stránka

 Počet našich fanúšikov na konci roka 2020 dosiahol počet 4060. 

Facebook je pre nás dôležitou súčasťou komunikácie. Prostred-

níctvom neho dokážeme rýchlo a aktuálne odkomunikovať všetky 

naše aktivity pre členov, ale aj pre potenciálnych darcov, sponzorov 

a partnerov.

Facebookový profil APPA

 Newsletter APPA sa v roku 2020 každý mesiac posielal priemerne 

na 1350 adries. Priemerné zobrazenie v roku 2020 bolo 29,5 %. 

Newsletter nám slúži na odkomunikovanie aktualít v našej činnosti 

a je určený nielen pre našich členov, ale aj pre našich partnerov, 

podporovateľov a záujemcov o našu činnosť.

Newsletter
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V roku 2020 sme podporili 
Okrem mnohých iných aj týchto členov Klubu APPA:

Emília Hnidzíková, stará mama

S úctou a vďakou

 Chceli by sme sa z celého srdca poďakovať Asociácií pomoci postihnutým - APPA, 

ktorá nám v spolupráci s nadáciou TA3 darovala nový vozík pre moju vnučku Lenku 

Hnidzíkovú. Sme z toho veľmi šťastní, pretože Lenka veľmi vyrástla a kočík je jej už malý. 

Z vlastných zdrojov by sme si takýto vozík, ktorý vyhovuje všetkým Lenkiným potrebám 

a je presne na jej mieru, nikdy nemohli dovoliť. Lenka sa z nového vozíka veľmi teší. Vozík 

je ľahučký, stabilný a skladný. Preto prejavujeme všetkým, ktorí nám k nemu dopomohli 

obrovskú vďačnosť.

Nový vozík pre Lenku Hnidzíkovú

 Sme aktívna rodinka a radi chodíme na výlety do prírody, preto sme potrebovali pre 

našu Nellku Benecykl, ktorý by nám uľahčil jej prepravu v náročnejšom teréne. Táto 

pomôcka je určená aj na športové aktivity typu in-line korčule, alebo sa dá pripojiť 

za bicykel. Má množstvo využití a Nellke poskytne veľa nových zážitkov a aktivít. Keďže 

pracuje len manžel, ja som na opatrovateľskom príspevku s dcérkou, bola pre nás táto 

pomôcka veľmi nákladná.

Rodina Gavaľová

 Nellka je krásna, 15-ročná slečna s veľkými hnedými očami. Navštevuje 8. ročník 

špeciálnej ZŠ v Humennom. Narodila sa predčasne, v 32. týždni, spolu so svojou 

sestričkou, dvojičkou Emmkou. Majú ešte o dva roky mladšiu sestričku Sofinku.

Ďakujeme!

 Emmka a Sofinka sú zdravé, na Nellke však predčasný pôrod, nedokysličenie mozgu 

a infekcia zanechali následky na celý život. Má DMO – spastickú kvadruparézu, 

samostatne nesedí ani nechodí. Jej nôžky nahradil invalidný vozík. Napriek svojej 

diagnóze je veľmi vnímavá a šikovná. Komunikuje, rozpráva, učí sa čítať, písať, počítať, 

rada spieva, maľuje, kreslí, hrá sa na počítači a s pomocou rodičov sa vozí aj 

na špeciálnej trojkolke. Veľmi by chcela chodiť. S pomocou g–aparátu dokáže urobiť 

pár krokov. Vtedy sa jej očká rozžiaria, že chodí „sama“ ako jej sestričky. Tie nám 

s Nellkou pomáhajú, berú ju von, k rovesníkom. 

Športové zážitky s Benecyklom pre Nellku aj jej rodinu

 Naskytla sa nám možnosť liečby kmeňovými bunkami v Nemocnici Malacky, ktorú je 

potrebné kombinovať s rehabilitáciami. Liečba kmeňovými bunkami má až 70 %  

úspešnosť, no podmienkou je začať s ňou čo najskôr, kým defekt na mieche nie je úplne 

zhojený a zjazvený. Mnohí pacienti vďaka pokrokovej liečbe dosahujú v pomerne 

krátkom čase úžasné výsledky, a tak sa pomaličky približujú k svojmu cieľu. Častokrát 

však nepostačuje jeden, či dva pobyty a rehabilitácie s procedúrami je potrebné 

opakovať. Aplikácia kmeňových buniek a rehabilitácie, ktoré by môjmu bratovi vedeli 

pomôcť, sú veľmi nákladné, nakoľko ich poskytujú súkromné centrá, na ktoré sa 

nevzťahuje zdravotné poistenie. 

 Jozef Matys, ktorý má len 37 rokov, utrpel vážny úraz. Stalo sa to 17. 8. 2019, kedy sa 

mu po skoku do bazéna zlomili 2 krčné stavce a toto mu spôsobilo ochrnutie. Stratil cit 

v nohách a čiastočne aj v rukách. V momente sa zmenili životy mnohým ľuďom, jeho 

manželke, dvom dcérkam, rodičom, súrodencom, rodine, priateľom... Ten strach, bolesť 

a bezmocnosť, ktorá nás všetkých zasiahla, sa nedá ani opísať. My sme si však povedali, 

že to nevzdáme a urobíme všetko preto, aby sme mu pomohli postaviť sa opäť 

na vlastné nohy.

Dana Karetková, sestra

V mene celej rodiny Vám všetkým ďakujem!

Liečba kmeňovými bunkami dá Jozefovi šancu 

postaviť sa znova na nohy

Ciele činnosti na rok 2021
Na rok 2021 sme si stanovili splnenie predovšetkým týchto cieľov:

Rýchlo reagovať na meniace sa podmienky realizácie aktivít v období zhoršenia pandemickej situácie (promptne 

presúvať do online priestoru všetky aktivity, ktoré nebude možné uskutočniť “naživo”).

Pripraviť a zrealizovať mediálnu kampaň zameranú na získavanie 2 %, aby sme aj takto podporili našich členov 

Klubu APPA.

Pokračovať v stabilných a úspešných aktivitách.

Ďalej získavať pre naše projektové aktivity nových partnerov a sponzorov.

Upraviť a skvalitniť webovú stránku.

Pripraviť a spustiť do testovacej fázy charitatívnu aplikáciu.

Rozšíriť portfólio partnerov o ďalšie nové firmy poskytujúce služby pre hendikepovaných.

Zrealizovať pilotný motivačný projekt pre hendikepovaných mladých ľudí, ktorý sa z dôvodu pandémie nemohol 

uskutočniť v roku 2020.

/11



/10

Pomoc je naše poslanie

V roku 2020 sme podporili 
Okrem mnohých iných aj týchto členov Klubu APPA:

Emília Hnidzíková, stará mama

S úctou a vďakou

 Chceli by sme sa z celého srdca poďakovať Asociácií pomoci postihnutým - APPA, 

ktorá nám v spolupráci s nadáciou TA3 darovala nový vozík pre moju vnučku Lenku 

Hnidzíkovú. Sme z toho veľmi šťastní, pretože Lenka veľmi vyrástla a kočík je jej už malý. 

Z vlastných zdrojov by sme si takýto vozík, ktorý vyhovuje všetkým Lenkiným potrebám 

a je presne na jej mieru, nikdy nemohli dovoliť. Lenka sa z nového vozíka veľmi teší. Vozík 

je ľahučký, stabilný a skladný. Preto prejavujeme všetkým, ktorí nám k nemu dopomohli 

obrovskú vďačnosť.

Nový vozík pre Lenku Hnidzíkovú

 Sme aktívna rodinka a radi chodíme na výlety do prírody, preto sme potrebovali pre 

našu Nellku Benecykl, ktorý by nám uľahčil jej prepravu v náročnejšom teréne. Táto 

pomôcka je určená aj na športové aktivity typu in-line korčule, alebo sa dá pripojiť 

za bicykel. Má množstvo využití a Nellke poskytne veľa nových zážitkov a aktivít. Keďže 

pracuje len manžel, ja som na opatrovateľskom príspevku s dcérkou, bola pre nás táto 

pomôcka veľmi nákladná.

Rodina Gavaľová

 Nellka je krásna, 15-ročná slečna s veľkými hnedými očami. Navštevuje 8. ročník 

špeciálnej ZŠ v Humennom. Narodila sa predčasne, v 32. týždni, spolu so svojou 

sestričkou, dvojičkou Emmkou. Majú ešte o dva roky mladšiu sestričku Sofinku.

Ďakujeme!

 Emmka a Sofinka sú zdravé, na Nellke však predčasný pôrod, nedokysličenie mozgu 

a infekcia zanechali následky na celý život. Má DMO – spastickú kvadruparézu, 

samostatne nesedí ani nechodí. Jej nôžky nahradil invalidný vozík. Napriek svojej 

diagnóze je veľmi vnímavá a šikovná. Komunikuje, rozpráva, učí sa čítať, písať, počítať, 

rada spieva, maľuje, kreslí, hrá sa na počítači a s pomocou rodičov sa vozí aj 

na špeciálnej trojkolke. Veľmi by chcela chodiť. S pomocou g–aparátu dokáže urobiť 

pár krokov. Vtedy sa jej očká rozžiaria, že chodí „sama“ ako jej sestričky. Tie nám 

s Nellkou pomáhajú, berú ju von, k rovesníkom. 

Športové zážitky s Benecyklom pre Nellku aj jej rodinu

 Naskytla sa nám možnosť liečby kmeňovými bunkami v Nemocnici Malacky, ktorú je 

potrebné kombinovať s rehabilitáciami. Liečba kmeňovými bunkami má až 70 %  

úspešnosť, no podmienkou je začať s ňou čo najskôr, kým defekt na mieche nie je úplne 

zhojený a zjazvený. Mnohí pacienti vďaka pokrokovej liečbe dosahujú v pomerne 

krátkom čase úžasné výsledky, a tak sa pomaličky približujú k svojmu cieľu. Častokrát 

však nepostačuje jeden, či dva pobyty a rehabilitácie s procedúrami je potrebné 

opakovať. Aplikácia kmeňových buniek a rehabilitácie, ktoré by môjmu bratovi vedeli 

pomôcť, sú veľmi nákladné, nakoľko ich poskytujú súkromné centrá, na ktoré sa 

nevzťahuje zdravotné poistenie. 

 Jozef Matys, ktorý má len 37 rokov, utrpel vážny úraz. Stalo sa to 17. 8. 2019, kedy sa 

mu po skoku do bazéna zlomili 2 krčné stavce a toto mu spôsobilo ochrnutie. Stratil cit 

v nohách a čiastočne aj v rukách. V momente sa zmenili životy mnohým ľuďom, jeho 

manželke, dvom dcérkam, rodičom, súrodencom, rodine, priateľom... Ten strach, bolesť 

a bezmocnosť, ktorá nás všetkých zasiahla, sa nedá ani opísať. My sme si však povedali, 

že to nevzdáme a urobíme všetko preto, aby sme mu pomohli postaviť sa opäť 

na vlastné nohy.

Dana Karetková, sestra

V mene celej rodiny Vám všetkým ďakujem!

Liečba kmeňovými bunkami dá Jozefovi šancu 

postaviť sa znova na nohy

Ciele činnosti na rok 2021
Na rok 2021 sme si stanovili splnenie predovšetkým týchto cieľov:

Rýchlo reagovať na meniace sa podmienky realizácie aktivít v období zhoršenia pandemickej situácie (promptne 

presúvať do online priestoru všetky aktivity, ktoré nebude možné uskutočniť “naživo”).

Pripraviť a zrealizovať mediálnu kampaň zameranú na získavanie 2 %, aby sme aj takto podporili našich členov 

Klubu APPA.

Pokračovať v stabilných a úspešných aktivitách. 

Ďalej získavať pre naše projektové aktivity nových partnerov a sponzorov.

Upraviť a skvalitniť webovú stránku.

Pripraviť a spustiť do testovacej fázy charitatívnu aplikáciu.

Rozšíriť portfólio partnerov o ďalšie nové firmy poskytujúce služby pre hendikepovaných.

Zrealizovať pilotný motivačný projekt pre hendikepovaných mladých ľudí, ktorý sa z dôvodu pandémie nemohol 

uskutočniť v roku 2020.

/11



Pomoc je naše poslanie

Finančná

časť

Prehľad príjmov Asociácie pomoci postihnutým - APPA 

za rok 2020 podľa zdrojov a ich pôvodu

1. Prijaté príspevky od iných organizácií

2. Prijaté príspevky od fyzických osôb    

3. Členské príspevky                              

4. Príspevky z podielu zaplatenej dane:          

    Počiatočný stav z roku 2019:           

    Prírastky v roku 2020:                      

    Z toho poskytnuté príspevky v roku 2020:

    Z toho nevyčerpané príspevky v roku 2020:   

5. Príspevky z verejných zbierok                   

6. Tržby za kalendáre a knihy                                 

7. Tržba za služby                                        

 185 899,82 €           

17 244,58 €

4 760,00 €

1 394 401,74 €

763 592,91 €

    630 808,83 €

808 886,51 €

 585 515,23 €         

23 460,67 €

22 126,47 €

10 459,35 €

Prehľad o darcoch, ktorých dary prevýšili 331 €

APPA

Nadácia Jozef Ružička

pavličko s.r.o.

Pavol Prokopovič

Západoslovenská Energetika, a.s.

Komerčná Banka

Budúcnosť deťom, n.f.

Nadácia VUB

Nadácia EPH

APPA

Nadácia TA3

VELCON spol. s.r.o.

COOP Jednota Trnava, spotr. družstvo

Happy Move o.z.

CUI BONO OZ

KUBKO, n.o.

                                   

Nadácia Volkswagen Slovakia

Bella Ivan

VGD Slovakia, s.r.o.

Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s.

Bio OIL Developmend s.r.o. & co., k.s.

ZPA Bratislava a.s.

Delta Property BA II s.r.o.

BONA FIDES

Celimed

Hörle wire s.r.o.

VELCON spol. s.r.o.

KUBKO, n.o.

Nadácia TA3   

                                   

9 040,00 €

10 000,00 €

500,00 €

1 000,00 €

20 000,00 €

8 200,00 €

500,00 €

15 000,00 €

60 000,00 €

2 000,00 €

20 000,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

400,00 €

1 065,00 €

2 300,00 €

                                   

29 000,00 €

750,00 €

500,00 €

5 000,00 €

4 300,00 €

350,00 €

400,00 €

4 432,46 €

2 500,00 €

1 620,00 €

1 941,00 €

2 300,00 €

13 710,00 €
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Asociácia pomoci postihnutým - APPA poskytla finančný príspevok 

fyzickým osobám , ktoré boli využité v celkovej výške 589 374,33 €

predovšetkým na zakúpenie pomôcok a úhradu rôznych druhov 

rehabilitácií, na ktoré neprispieva zdravotná poisťovňa ani ÚPSVaR.

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

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám      

Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám  

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane   

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky                  

Výdavky

 138 998,25 €                                 

38 040,00 €                       

589 374,33 €              

20 159,43 €          

Náklady na ostatné služby                                                                                                                                                                                

Mzdové náklady                                                 

Cestovné náhrady         

Náklady na reprezentáciu      

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie  

Zákonné sociálne náklady    

Spotreba materiálu        

Bankové poplatky                       

Ostatné dane a poplatky      

PZP, havarijné poistenie, poistenie hnuteľných vecí

Opravy a udržiavanie

Daň z príjmu                           

Režijné náklady

61184,59 €                           

161315,28 €           

4083,79 €               

3441,46 €           

56358,55 €          

4570,79 €           

6907,83 €           

1190,15 €

77,18 €         

926,88 €

2208,70 €                                                   

3324,29 €               

Dary od fyzických osôb

Petr Hlošek                   

Mária Šinaľová                

Mally Judit Eva                   

Norbert Trompisch               

Jan Harvilko                         

Marek Ormandík             

Bronislava Chrappa         

                                   

   500,00 €

1 300,00 €

 869,00 €

825,00 €

1 000,00 €

333,00 €

360,00 € 

                                   

Dary od fyzických osôb bez identifikácie

Sumy: 500,00 €; 500,00 €; 
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Asociácia pomoci postihnutým - APPA
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