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Už štvrťstoročie pomáhate  
núdznym spolu s nami
Organizácia ADRA Slovensko účinne pomáha tam, kde to najviac treba. Chu-
doba a nedôstojné životné podmienky, v ktorých žije okolo 250 miliónov ľudí 
po celom svete, sa týkajú (či chceme, alebo nie) aj nás. A pomáhať ľuďom 
v núdzi je prejavom ľudskosti, ako aj prejavom kresťanskej lásky.

V rámci siete ADRA spolu s partnerskými organizáciami poskytujeme hu-
manitárnu pomoc a realizujeme projekty rozvojovej spolupráce v post-kon-
fliktných krajinách, ktoré zasiahla občianska vojna, hlad alebo prírodné 
nešťastie. Práve posledné dve zmieňované sa čoraz častejšie skloňujú spo-
lu so zmenou klímy. Negatívne dôsledky zmeny klímy nás v Európe zatiaľ 
nedostihli tak, ako našich blížnych na vzdialených kontinentoch prevažne 
rozvojového sveta. Aby sme tieto dosahy zmiernili, vzdelávame miestne 
komunity a vedieme ľudí k sebestačnosti, čo prináša dlhodobo udržateľnú 
zmenu.

Mnohí ste spolu s nami oslávili 25. výročie existencie ADRA Slovensko v júni 
v Bratislave. Bolo to vydarené podujatie, plné vďačnosti, osobných stretnu-
tí aj predstavovania plodov našej práce. Skúsenosti z našej štvrťstoročnej 
existencie odovzdávame tým, ktorí o to stoja. Vy stojíte celé toto obdobie pri 
nás a pomáhate spolu s nami.

Za kľúčové tiež považujeme: pripravovať a vysielať mladých ľudí na svoje 
misie do rozvojového sveta. Za uplynulých päť rokov sme ich vyslali presne 
toľko, koľko rokov existujeme. K rozvojovému dobrovoľníctvu sa však pred 
rokom pridalo úspešne i humanitárne dobrovoľníctvo a ADRA Slovensko 
ako jediná organizácia na Slovensku získala v roku 2018 od Európskej ko-
misie certifikát ako dobre a bezpečne fungujúca organizácia – vysielajúca 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do zahraničia v rámci iniciatívy EU Aid volun-
teers. V roku 2019 uvidíme prvé výsledky z misií v Albánsku a Turecku, kde 
budú pôsobiť prvé nami vyškolené a vyslané dobrovoľníčky.

Meníme však životy núdznych ľudí k lepšiemu – nielen vo svete, ale i doma. 
Sme čoraz viac aktívni na Slovensku. Okrem bezplatného právneho pora-
denstva, lokálneho dobrovoľníctva a programu integrácie utečencov a ute-
čeniek pribudla pred dvoma rokmi medzi naše aktivity aj pomoc obetiam 
domáceho násilia a sexuálneho zneužívania na Slovensku. Založili sme Krí-
zový intervenčný tím – ADRA KIT. A spätná väzba od klientiek aj klientov nás 
dennodenne presviedča o tom, že to má zmysel. 

Všetkým vám ďakujeme za dlhodobú podporu, ktorú nám preukazujete (či 
už formou pravidelných finančných darov, poukázania 2% z daní, dobro-
voľníctva, verejnej podpory na sociálnych sieťach alebo modlitieb). Dáva 
nám to obrovskú silu a motiváciu v naštartovaných aktivitách pokračovať 
a nevzdať to.



ADRA Slovensko je slovenská humanitárna a rozvojová organizácia, 
ktorá v roku 2018 oslávila dvadsaťpäť rokov existencie. Je súčasťou me-
dzinárodnej siete organizácií ADRA (Adventist Development and Relief 
Agency), s ktorou aktívne spolupracuje. ADRA Slovensko realizuje svoje 
projekty v tzv. nízkopríjmových krajinách, ale čoraz viac aktívna je i doma 
na Slovensku. Je členom slovenskej Platformy mimovládnych rozvojo-
vých organizácií.

Riaditeľ ADRA Slovensko, Daniel Kaba, krája tortu pri príležitosti osláv  
25. výročia existencie našej organizácie.

Zameranie organizácie ADRA Slovensko v roku 2018:

 1. Budovanie kapacít občianskej spoločnosti  
 2. Dobrovoľníctvo – lokálne, globálne 
 (humanitárne a rozvojové) 
 3. Právna a psycho-sociálna pomoc na Slovensku   
 4. Rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc 



SVET: Humanitárna pomoc 

Implementujeme projekty okamžitej humanitárnej pomoci, zväčša 
v  partnerstve s ostatnými kanceláriami ADRA siete. V poslednom 
období sme podporovali snahy ADRA International: odstrániť hlado-
mor v  Subsaharskej Afrike, obnoviť krajinu po ničivých prírodných 
katastrofách na Filipínách, zmierniť konflikt na Ukrajine, a zabezpečiť 
základné potreby pre ľudí na úteku z Afriky a Blízkeho Východu.



V oblasti humanitárnej pomoci sme prostredníctvom nášho spolu-
pracovníka, Maroša Matouška, mapovali potreby komunít v Bangla-
déši (v  záplavovej oblasti Manikganj, v chudobných štvrtiach Dhaky 
a v utečeneckých táboroch v Cox’s Bazaar). Práve tam žije približne 
740-tisíc Rohingov, ktorí museli v roku 2017 ujsť zo svojich domovov 
v Mjanmarsku (Barme) pred brutálnym zásahom miestnej armády. 
I takto môže vyzerať spolupráca s ADRA partnermi na podpore projek-
tov pomoci vysídleným ľuďom, utečencom a utečenkám. 



SVET:  
Rozvojová spolupráca – budovanie 
kapacít v Gruzínsku a na Ukrajine

Implementovali sme projekty strategickej dlhodobej rozvojovej spolu-
práce v tzv. rozvojovom svete – momentálne formou budovania kapacít 
a  odovzdávania skúseností v post-konfliktných krajinách (v Gruzínsku 
a  na Ukrajine). Vybrané regióny realizácie projektu budovania kapacít 
mimovládnych a občianskych organizácií na Ukrajine v oblasti riadenia, 
komunikácie a marketingu a fundraisingu patria medzi oblasti postihnu-
té prebiehajúcim konfliktom na Východnej Ukrajine.

Podobný projekt, takisto podporený z prostriedkov Medzinárodného 
vyšehradského fondu v spolupráci s holandským Ministerstvom zahra-
ničných vecí, sme zamerali na budovanie kapacít v oblasti tzv. mäkkých 
zručností pre komunity postihnuté vojnovým konfliktom v Gruzínsku. 
Išlo o podporu mladých ľudí zo zraniteľnej skupiny vnútorne presídle-
ných ľudí (tzv. IDP), ktorí museli pred desiatimi rokmi opustiť svoj domov 
kvôli rusko-gruzínskej vojne, no dnes chcú začať pracovať a plnohodnot-
ne podnikať. 



Zrealizované projektové aktivity  
v krajinách Východného partnerstva:

partnerských organizácií zapojených do projektu 
(4 organizácie z krajín V4 a 4 z Ukrajiny)

konferencia zorganizovaná v Kyjeve pri príležitosti štartu 
IVF projektu

zástupcov a zástupkýň z ukrajinských mimovládnych 
organizácií zapojených do projektu

tréningov organizovaných vo viacerých mestách Ukrajiny  

účastníkov a účastníčok z ukrajinských mimovládnych 
organizácií na tréningoch

mentorovaných piatimi mentormi v online mentoringu, 
poradenstve

predstavitelia a predstaviteľky ukrajinských MVO na študijnej 
návšteve (1 týždeň u 4 partnerov z V4)

účastníkov a účastníčok diskusie o aktuálnej situácii na 
Ukrajine

tréningy pre mladých ľudí vo vylúčených komunitách  
IDP-osídlí v Gruzínsku 

ľudí z Gruzínska na študijnej návšteve na Slovensku

Štyri časti projektu budovania kapacít: 

 1. Tréningový program (školenia)  
 2. Študijné cesty do partnerských organizácii v rámci V4   
 3. Online poradenstvo / Mentoring  
 4. Osvetové aktivity 
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SVET:  
Rozvojové dobrovoľníctvo  
(vďaka podpore SlovakAid)

Pripravujeme a vysielame slovenských dobrovoľníkov a dobrovoľníčky 
do nízko-príjmových krajín cez dobrovoľnícky program z dielne MZVaEZ 
SR, ktorý administruje SlovakAid. Vyslaní mladí ľudia idú na „misiu“ tam, 
kde ich je naozaj potreba – na základe dôslednej komunikácie medzi vy-
sielajúcou a prijímajúcou organizáciou, ako aj na základe potrieb lokálnej 
komunity. 

Martin Pavelka  
(12 mesiacov v Gruzínsku): 

„Nie túžba po zisku, ale aboslútne od-
danie sa tomu, čomu človek verí, priná-
ša vždy svoje plody. Okrem raketového 
osobnostného rastu si človek vytvorí 
celkom nové sociálne prepojenia, uve-
domí si rozmanitosť života a rozšíri svoj 
obzor. Byť mimo svojej komfortnej zóny 
je dobrý tréning a zároveň aj budíček 
pre toho, kto si neuvedomuje napr. pri-
vilégiá, ktoré my vďaka EÚ dostávame.”

Barbora Šišková  
(8 mesiacov na Filipínach): 

„Napriek vysokej miere chudoby som 
sa väčšinou stretávala s veľmi radost-
nými ľuďmi. Boli presne takí, ako sa 
o nich strereotypne hovorí – láskaví, 
obetaví, pohostinní a veľmi úctiví. 
Pre nich je rodina svätá a nadovšet-
ko si cenia vzťahy, vzájomnú pomoc 
druhým.“



V roku 2018 sme úspešne ukončili dva projekty rozvojového dobrovoľ-
níctva, plus sme vyškolili a vyslali dve ďalšie dobrovoľníčky a jedného 
dobrovoľníka na svoj pobyt.

Barbora (ADRA Philippines, Filipíny, 8 mesiacov) pomáhala s  vý-
skumom v  oblasti psycho-sociálnej pomoci a  v  krízovej intervencii 
počas humanitárnych zásahov po prírodných katastrofách v krajine.

Veronika (ADRA Albania, Albánsko, 12 mesiacov) asistovala pri vzde-
lávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, participovala na 
tvorbe projektov podpory vylúčených komunít a  rómskej menšiny 
v krajine. Podarilo sa jej získať mikrogrant od Veľvyslanectva SR v Tira-
ne na podporu rekonštrukcie ihriska pri miestnej škole.

Dobrovoľníčka Veronika sa v Albánsku (ADRA Albania, na 12 mesiacov) 
naďalej venuje problémom sociálne vylúčených ľudí, ktorí migrovali za 
prácou do okolitých krajín, no po rokoch sa vracajú do Albánska.

Dobrovoľník Martin sa venuje v  Gruzínsku (organizácia For better 
Future, na 12 mesiacov) práci s vnútorne presídleným obyvateľstvom 
ako mentor a učiteľ angličtiny, podporuje chod miestneho sociálneho 
podniku, buduje kapacity mladých ľudí.

Dobrovoľníčka Veronika na Ukrajine (organizácia Insitute Respublica, 
9 mesiacov) buduje kapacity miestneho mimovládneho sektora v ob-
lasti občianskej participácie a buduje partnerstvá medzi občianskymi 
organizáciami a miestnou samosprávou na Ukrajine.



SVET:  
Humanitárne dobrovoľníctvo  
(v rámci iniciatívy EU Aid volunteers)

V 2018 sme úspešne ukončili dvojročný projekt HVM (Humanitarian Vo-
lunteering Management), ktorý sa realizoval vďaka finančnej podpore 
Európskej Únie v rámci „EU Aid Voluneers“ iniciatívy. Tento projekt bol 
zameraný na posilnenie a udržateľnosť manažmentu humanitárnych 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a bol výsledkom spolupráce dvanástich 
partnerských organizácií. Prebiehal vo forme tréningov, mentorovania 
a prípravy na certifikáciu, ktorá zabezpečila potrebný štandard pre efek-
tívne fungovanie medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou, ako aj 
bezpečný pobyt dobrovoľníka či dobrovoľníčky. Hlavný donor projektu, 
Európska komisia, svojím sloganom: „We care. We act.“, vyjadruje jeho cieľ 
dostatočne jasne – treba zasahovať všade tam, kde si prírodná katastrofa 
či spoločenský konflikt intervenciu vyžaduje.        
 

Cieľom HVM bolo posilnenie organizácií v oblastiach:

 1. Bezpečnosti v rámci humanitárnej pomoci pre organizáciu,  
 ako aj pre dobrovoľníka, dobrovoľníčku; 
 2. Analýzy potrieb a logistiky s cieľom zabezpečiť splnenie  
 humanitárnej misie dobrovoľníka, dobrovoľníčky;  
 3. Manažmentu dobrovoľníka, dobrovoľníčky;  
 4. Zabezpečenia trvalého vplyvu na riadenie humanitárneho  
 dobrovoľníctva prostredníctvom on-line platformy;  
 5. Globálneho šírenia výsledkov projektov a motivovania  
 organizácií, smerujúceho k vytvoreniu rozsiahlej  
 platformy s metódami a nástrojmi pre pracovanie  
 s dobrovoľníkmi, dobrovoľníčkami; 

Humanitarian 
Volunteering 
Management

HVM HVA
Humanitarian 

Volunteers 
in Action



Naša organizácia ADRA Slovensko ako jediná organizácia zo Slovenska 
získala certifikáciu od Európskej komisie ako dobre a bezpečne fun-
gujúca organizácia, vysielajúca mladých ľudí na dobrovoľnícke pobyty 
do nízko-príjmových krajín. Aj vďaka tomu sme mohli koncom roka 
pokračovať v nadväzujúcom dvojročnom projekte HVA (Humanitarian 
Volunteers in Action), zameranom už na samotnú prípravu a vysiela-
nie konkrétnych humanitárnych dobrovoľníčok a dobrovoľníkov do 
post-konfliktných krajín. V roku 2019 vycestujú prví EU Aid volunteers 
do oblastí, postihnutých prírodnou katastrofou či spoločenským kon-
fliktom aj zo Slovenska.



Slovensko:  
Lokálne dobrovoľníctvo,  
stáže a nadväzovanie spoluprác

Celoročne organizujeme množstvo lokálnych dobrovoľníckych aktivít 
– od mobilných odberov krvi, cez recykláciu šatstva a obuvi, až po let-
né tábory s cieľom obnovy konkrétneho priestoru. V roku 2018 sme 
spoločne obnovili nemocnicu v Kráľovskom Chlmci. 

Peter Milko  
(DC ADRA Košice):

„Po štyroch mesiacoch aktivizmu a ak-
cie sa skupina dobrovoľníkov z DC ADRA 
Košice mohla tešiť z výsledkov letného 
dobrovoľníckeho projektu ‘Vylepšime 
spolu nemocnicu‘: Vynovené priestory 
NsP Kráľovský Chlmec sú opäť pripra-
vené slúžiť svojmu účelu – starostlivosti 
o zdravie ľudí.“



ADRA Slovensko sa zároveň snaží dať priestor stážistom a stážistkám 
– mladým ľuďom, ktorých vysokoškolské štúdium sa prepája s víziou 
a misiou našej organizácie. Zapájame ich do našich každodenných ak-
tivít a realizácie projektov, čím sa snažíme nielen využiť ich potenciál, 
ale zároveň im poskytnúť cenné skúsenosti, ktoré budú môcť využiť 
v budúcnosti. V roku 2018 sme takto spolupracovali so štyrmi mladý-
mi ľuďmi (Dominika, Rodolfo, Martin, Nikoleta).

V novembri bolo v Bratislave podpísané Memorandum o spolupráci 
(MoU) medzi našou organizáciou a najmladšou fakultou Univerzity 
Komenského – Fakultou sociálnych a ekonomických vied (FSEV UK). 
Účelom memoranda je dlhodobá spolupráca, a to najmä v oblastiach, 
ako: participácia na mimo-kurikulárnych aktivitách a neformálnom 
vzdelávaní, prehlbovanie teoretických a získavanie praktických skúse-
nosti z oblasti humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a mana-
žérskych zručností na konkrétnych projektoch v podobe praxe, stáží, 
dobrovoľníckych pobytov, ako aj konzultácie pri tvorbe zaverečných 
prác študentov, ale i podpora vedecko-výskumných aktivít v teréne 
a riešenie konkrétnych globálnych výziev či problémov v podobe prak-
tických projektov.

Dominika Lorencová:

„Zdokonalila som sa v základoch 
fundraisingu, PR, spoluorganizácii 
viacerých podujatí (aj 25. Výročia 
ADRA), manažmente projektov. Zo 
skúseností, ktoré som za mesiac 
skvelej spolupráce nadobudla, bu-
dem čerpať ešte mnoho rokov.“



Slovensko:  
Vzdelávanie a organizovanie  
podujatí

V rámci budovania interných kapacít sa venujeme aj osobnostnému ras-
tu v organizácii a vzdelávaniu v pálčivých témach. V lete sme absolvovali 
workshop z oblasti rozvojovej žurnalistiky, na jeseň prednášku o dezin-
formáciách v online priestore a výchove ku kritickému mysleniu. Pred-
nášku o zodpovednom mediálnom pokrývaní globálnych tém (vrátane 
zobrazovania zraniteľných skupín) v médiách viedla naša kolegyňa Boba 
Markovič Baluchová. Podelila sa o pozitívne a negatívne príklady z pra-
xe, ukážku existujúcich etických kódexov, ako aj o zručnosti mediálnej 
a informačnej gramotnosti v rámci práce s mládežou. Prednášku o ma-
nipulácii na internete viedol lektor kritického myslenia Ján Markoš, ktorý 
sa zasa podelil sa o rady z oblasti gramotnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií, ako aj bezpečnej komunikácie vo virtuál-
nom priestore.

Ďalšie dva interné vzdelávacie semináre sa týkali projektového ma-
nažmentu a napĺňaniu požiadaviek na organizácie zo strany donorov: 
SlovakAid, EuropeAid, ECHO v rámci projektov oficiálnej rozvojovej spo-
lupráce. 



Účasť a spoluorganizácia tematických podujatí:

 • Účasť na FSEV fest-e  
 • Spoluorganizácia Seminára o ľudských právach  
 • 4 tematické prednášky s workshopmi pre ADRA tím  
 • 1 teambuilding v Tatrách  
 • Aktívna účasť na behu Od Tatier k Dunaju  
 • Organizácia stretnutia programových riaditeľov zo siete  
 ADRA v SR  
 • Nedeľná paráda a Dáždnikový pochod pri príležitosti  
 • Svetového dňa utečencov a utečeniek  
 • Zbierka ADRA špajza pre verejnosť  
 • Organizácia 3 diskusií na tému prevencie domáceho násilia  
 • Úcasť na piatich odborných podujatiach k téme násilia  
 • Úcasť na piatich rodových tréningoch pre naše pracovníčky  
 • Účasť na konferencii EMS o nútenej migrácii  
 • Realizácia Soboty s „adrou“ v zboroch CASD po celej SR  
 • Organizácia 5 tematických ADRA večerov o situácii  
 v krajinách  Globálneho Juhu – v Albánsku, na Filipínach  
 i na Ukrajine  
 • Organizácia 25. Výročia ADRA Slovensko 

V decembri bol na pôde FSEV v našej 
réžii realizovaný Seminár o ľudských 
právach v oblasti humanitárnej pomoci. 
Hlavnou témou podujatia bolo spoznať 
a diskutovať – Ako EÚ a OSN ochraňujú 
ľudské práva a dôstojnosť prostred-
níctvom humanitárnych a rozvojových 
projektoch mimovládnych organizácií. 

Počas všetkých absolvovaných predná-
šok získavame nové vedomosti, počas 
zorganizovaných podujatí sa spoločne 
ako tím učíme ďalším (nielen mäkkým) 
zručnostiam.



Slovensko:  
Integračný projekt (STEP 3) 

Spolu v partnerstve s občianskym združením Marginal, realizujeme in-
tegračný projekt STEP 3, ktorý je spolufinancovaný EÚ z „Fondu pre azyl, 
migráciu a integráciu (AMIF)“, „Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí“. 
Hlavným cieľom projektu je integrácia osôb s udelenou medzinárodnou 
ochranou na území SR (azyl a doplnková ochrana). Ide o začlenenie sa do 
spoločnosti s udržaním si vlastnej kultúry, a zároveň o prispôsobenie sa 
kultúre Slovenska ako prijímajúcej krajiny so zámerom vyhnúť sa ich asi-
milácii, separácii a marginalizácii s ohľadom na ich individualitu a mieru 
zraniteľnosti prostredníctvom poskytovania komplexných služieb.

V rámci projektu STEP 3 sme poskytovali tieto 
poradenstvá, služby a asistencie: 

 • sociálne  (nájdenie ubytovania, práce, lekárskej  
 starostlivosti, zaradenie do škôl atď.)  
 • psychologické  
 • právne  
 • kurzy Slovenského jazyka  
 • oblasť neformálneho vzdelávania a voľnočasových aktivít  
 • materiálna pomoc (získanie oblečenia, vybavenia  
 do domácnosti, nábytku, hračiek atď.)



Poskytujeme kvalifikovanú pomoc a komplexné služby približne 120 
ľuďom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Pomáhame im v snahe 
začať nový život v bezpečí Slovenska a čo najskôr sa postaviť na vlast-
né nohy. Cieľom klientov a klientiek je v prvom rade osamostatnenie 
sa, schopnosť zabezpečiť si základné životné potreby a začleniť sa do 
diania v spoločnosti. Jedným z kľúčových poradenstiev je pracovné 
poradenstvo, v rámci ktorého pomáhame klientom a klientkám zo-
rientovať sa na trhu práce, pripraviť si životopis, sprevádzame ich na 
pracovných pohovoroch. Všetkým klientom, s ktorými sme túto oblasť 
riešili, sa podarilo nájsť zamestnanie.

Štatistiky v rámci integračného projektu STEP 3:

nových klientov a klientiek 

klientov a klientiek v našej starostlivosti 

našich klientov a klientiek získalo štátne občianstvo SR  

študenti vykonali u nás odbornú prax v rámci štúdia sociálnej 
práce na VŠ

zahraničný stážista absolvoval u nás 2-mesačnú stáž 

aktívna účasť na príprave a realizácii 25. výročia ADRA 
Slovensko formou prezentácie jedál svojich národných kuchýň.
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550

Slovensko:  
Právna pomoc  

Pomáhame ľuďom v núdzi na Slovensku, ktorí nepoznajú svoje práva 
alebo potrebujú právnu pomoc, no nemôžu si ju dovoliť zaplatiť. Venu-
jeme sa najmä rodinnému právu, nakoľko sme v tejto oblasti identifi-
kovali najväčšie lokálne potreby. Často ide o pomoc najviac zraniteľnej 
cieľovej skupine – deťom. 

Počas minulého roka sme poskytli právne poradenstvo 
dohromady v 550 prípadoch. 



Oblasti, ktorým sme sa venovali  
v rámci projektu Právna pomoc 2018: 

 • civilné právo  
 • rodinné právo, dedičské konanie, majetkové  
 vysporiadanie, majetkovo-právne vyporiadanie medzi  
 tretími osobami,  
 • záväzkové vzťahy  
 • bezdôvodné obohatenie  
 • exekučné konania  
 • susedské spory  
 • pracovno-právne nároky  
 • starostlivosť o maloleté deti, rozvody, bezpodielové  
 spoluvlastníctvo manželov, zvýšenie alebo zníženie  
 výživného, náhradné výživné  
 • medicínske právo  
 • trestné právo 



Slovensko:  
Komplexná pomoc obetiam  
domáceho násilia a sexuálneho 
obťažovania 

Poskytujeme komplexnú právnu, psychologickú aj sociálnu pomoc obe-
tiam domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku. Robíme prevenciu 
v tejto oblasti pomocou osvety a mediálnych výstupov pre širokú verej-
nosť. Budujeme ADRA KIT - Krízový intervenčný tím, ktorý ako prvý na 
Slovensku poskytuje aj pomoc priamo v teréne.     

KIT zastrešoval všetky potrebné oblasti:

 1. Prevencia (vzdelávanie a osveta o problematike násilia cez  
 prednášky, školenia, konferencie, diskusie a workshopy  
 pre laickú aj odbornú verejnosť)  
 2. Krízová intervencia (formou poradne, krízovej telefonickej  
 linky a výjazdov do terénu za obeťami)  
 3. Sociálna rehabilitácia a adaptácia (opätovné zaradenie  
 obetí násilia do spoločnosti, tiež pracovné zaradenie,  
 získanie zručností, budovanie sebaúcty a sebadôvery,  
 psychoterapia a organizovanie stretnutí obetí na výmenu  
 dobrých skúseností) 
 4. Advokácia (presadzovanie záujmov obetí a ochrana ich  
 práv, presadzovanie legislatívnych zmien. 

Klientka Zuzana:

„Svoj príbeh odovzdávam v rámci 
verejných diskusií KIT-u ďalej ako 
motiváciu aj inšpiráciu pre ostat-
ných s tým, že pomoc existuje a že sú 
tu ľudia, ktorým na nás záleží. Len 
ich pomoc treba vyhľadať.“

Klientka Dominika: 

„Už len to, že zrazu tu bola nejaká kon-
krétna osoba, ktorá Vám chce pomôcť, 
bolo pre mňa neuveriteľné. Z telefonic-
kého rozhovoru s právničkou KIT-u som 
mala pocit, že tejto žene môžem dôve-
rovať. Dala mi pocítiť, že nie som vôbec 
zbytočná, že sa to celé nedeje mojou 
vinou, a že i ja mám právo voľby.“



Poskytovanie služieb, poradenstva  
a podpory obetí v rámci KIT-u v roku 2018:

klientov (z toho 4 boli muži) prijatých ambulantnou formou 

telefonátov prijatých dištančnou formou 

emailov od klientov a klientiek prijatých  
a riešených mailovou komunikáciou cez kit@adra.sk 

výjazdov v rámci terénnej služby 

pojednávaní úspešne absolvovaných a ukončených 

tematických článkov publikovaných na internetových 
portáloch

uzatvorená dohoda o spolupráci s internetovým portálom 
zdravie.sk

zrealizovaná kampaň za Dôstojný život (Povedz násiliu NIE) 
a kampaň ku Thanksgiving Tuesday. 

zorganizované diskusie o prevencii domáceho násilia  
pre verejnosť 

získaný projekt MVSR: Prevencia kriminality. 
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SPRÁVA  NEZÁVISLÉHO  AUDÍTORA 

 

 Pre správnu radu  a riaditeľa občianskeho združenia ADRA – Adventistická agentúra pre 
pomoc a rozvoj :   
 
            Názor 

Uskutočnili sme audit priloženej  individuálnej účtovnej závierky občianskeho združenia ADRA 
–  Adventistická  agentúra  pre  pomoc  a  rozvoj      (ďalej  len  „občianske  združenie“),  ktorá 
obsahuje  zostavenú  súvahu  za  účtovné  obdobie    končiace  sa  k    31.  decembru  2018,  výkaz 
ziskov a  strát    za  rok, ktorý  sa  skončil k uvedenému dátumu a   poznámky vrátane prehľadu 
významných účtovných zásad a účtovných metód.   
 
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie občianskeho združenia ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj   ku dňu 
 31. decembru  2018 a  výsledku  jej hospodárenia  za  rok  končiaci  sa  k uvedenému dátumu 
podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov . 

 
Základ pre názor 
Audit sme vykonali podľa Medzinárodných auditorských štandardov  (International Standards 
on  Auditing,  ISA).  Naša  zodpovednosť  podľa  týchto  štandardov  je  uvedená  v odseku 
Zodpovednosť  auditora  za  audit účtovnej  závierky. Od občianskeho  združenia  sme nezávislí 
podľa ustanovení zákona  č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona  č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov týkajúcich sa etiky, vrátane Etického 
kódexu  auditora,  relevantných  pre  náš  audit  účtovnej  závierky  a  splnili  sme  aj  ostatné 
požiadavky  týchto  ustanovení  týkajúcich  sa  etiky.  Sme  presvedčení,  že  auditorské  dôkazy, 
ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.  

 
Zodpovednosť  štatutárneho  orgánu  občianskeho združenia  za účtovnú závierku 
Štatutárny orgán občianskeho združenia   zodpovedá za zostavenie   a vernú prezentáciu tejto 
účtovnej  závierky  v súlade  so  slovenským  zákonom  o  účtovníctve  a  postupmi  účtovania. 
Súčasťou tejto zodpovednosti je návrh, zavedenie a udržiavanie vnútornej kontroly relevantnej 
pre  zostavenie  a  vernú  prezentáciu  účtovnej  závierky,  ktorá  neobsahuje  významné 
nesprávnosti,  či  už  v dôsledku  podvodu  alebo  chyby,  výber  a  uplatňovanie  vhodných 
účtovných pravidel a uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.  
 
Pri zostavovaní účtovnej závierky  je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti 
občianskeho  združenia  nepretržite  pokračovať  vo  svojej  činnosti,  za  opísanie  skutočností 
týkajúcich  sa  nepretržitého  pokračovania  v činnosti,  ak  je  to  potrebné  a  za  použitie 
predpokladu  nepretržitého  pokračovania  v činnosti  v účtovníctve,  ibaže  by  mal  v úmysle 
občianske  združenie  zlikvidovať  alebo  ukončiť  jeho  činnosť,  alebo  by  nemal  inú  realistickú 
možnosť než tak urobiť.  

 
Zodpovednosť  auditora za audit účtovnej závierky 
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, že účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné  nesprávnosti,  či  už  v dôsledku  podvodu  alebo  chyby  a  vydať  správu  auditora, 
vrátane názoru. Primerané uistenie  je uistenie vysokého  stupňa, ale nie  je  zárukou  toho,  že 
audit  vykonaný  podľa  medzinárodných  auditorských  štandardov  vždy  odhalí  významné 

Posúdili sme,  či výročná správa občianskeho združenia ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc 
a rozvoj   obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.  

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:  

‐ informácie  uvedené  vo  výročnej  správe  zostavenej  za  rok  2018  sú  v súlade  s účtovnou 
závierkou za daný rok,  

‐ výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

 

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas 
auditu účtovnej závierky sme povinní uviesť, či  sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, 
ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, 
ktoré by sme mali uviesť. 
 
 
Bratislava,  dňa 12. mája  2019 
 
 
Okrem časti „Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe“, pre účely ktorej je dátum 
našej správy 31. mája  2019. 

 

 

 

 

 

                       
                                                       ______________________ 
           DOMINANT AUDIT s.r.o.                                                                 Ing. Jana Tomšíková,CA 
           J.Zemana 99, 911 01  Trenčín                                                        štatutárny audítor                              
           Licencia SKAu č. 319                          Licencia SKAu č. 454         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finančná správa

Výnosy 
344 575 €

Verejné 
zdroje 

169 125 €

Súkromné 
zdroje 

175 450 €

Náklady 
385 897 €

prostriedky zo štátneho rozpočtu

prostriedky z poukázaných  
2% dane z príjmov FO, PO 

dary

verejné zbierky

prostriedky z fondov, nadácií, 
partnerov

ostatné výnosy

budovanie kapacít na Ukrajine, 
v Gruzínsku

EU Aid volunteers: budovanie 
kapacít a vysielanie dobrovoľníkov

právna pomoc ľuďom v núdzi 
a pomoc obetiam domáceho 
násilia na Slovensku

dobrovoľníctvo v SR a v zahraničí

integrácia osôb s poskytnutou 
medzinárodnou ochranou v SR

iné projekty a činnosti

167 001 €

2 124 €

15 010 €

603 €

153 612 € 

6 225 €

47 934 € 

53 186 € 

13 899 € 
 

18 327 € 

144 121 € 

108 430 €



Podporiť naše aktivity môžete: 

• Zaslaním finančného daru na náš účet 
• Príspevkom do verejnej zbierky či do zbierky v zboroch CASD 
• Venovaním 2 % z vašich daní 
• Aktívnym dobrovoľníctvom a stážovaním 
• Darovaním mediálneho priestoru 
• Zdieľaním svojho know-how 
• Venovaním svojho času do spoluorganizácie našich podujatí 
• Zapojením sa do charitatívnych zbierok  
 (oblečenia, obuvi, potravín pre núdznych) 
• Účasťou na našich podujatiach, diskusiach, ADRA večeroch 
• Verejnou podporou našich aktivít na sociálnych sieťach 
• Modlitbami a morálnou podporou

Ak nás chcete podporiť v našej práci, môžete hocikedy zaslať finančný 
príspevok na náš transparentný účet SK69 0200 0000 0030 0447 8451. 
Nemusíte vycestovať do tzv. rozvojových krajín, pomáhať sa dá účinne 
aj doma na Slovensku. Ďakujeme.

office@adra.sk 
www.adra.sk


