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SAVIO O.Z. 
je občianske združenie, ktoré bolo založené v roku 2005 s cieľom podpory rozvojových projektov. 
Zameriava sa najmä na pomoc deťom a mladým ľuďom v chudobnejších krajinách a regiónoch. 
V spolupráci so Saleziánmi don Bosca pripravuje a vysiela dobrovoľníkov pre rozvojovú pomoc. 
Finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov získava z grantov a darov. 

Cieľom organizácie je aj oboznamovanie slovenskej verejnosti s problémami chudobnejších krajín, 
budovanie pocitu spolupatričnosti i spoluzodpovednosti s osudmi iných.  

Hlavným partnerom združenia na Slovensku i v zahraničí  sú Saleziáni don Bosca. SAVIO je členom 
Platformy mimovládnych rozvojových organizácií a pozorovateľom Rady mládeže Slovenska. 

 

ŠTRUKTÚRA ZDRUŽENIA 

Valné zhromaždenie 
Zasadnutie najvyššieho orgánu občianskeho združenia sa v roku 2014 konalo 1. októbra. 

Program:  schválenie Výročnej správy a Finančnej správy za rok 2014, predstavenie rámcového plánu 
na rok 2014/2015, zhodnotenie Tehličky 2014. 

 

Správna rada  
predseda a štatutárny zástupca: Peter Jacko (2012) 

členovia:  Ján Mihálik, Anna Kosnáčová, Ján Rešutík (2013) 

 

Revízorka 
Zuzana Petrášová 

 

Zamestnanci 
riaditeľ  kancelárie:   Ján Rešutík 

administratíva: Zuzana Kovaľová (od  mája 2014) 

projektová manažérka: Adriana Kerestešová (od októbra 2014) 

PR a fundraising manažérka: Zuzana Suchová 

účtovníčka: Monika Balážová 

Asistenti projektov – dobrovoľníci a stážisti 
Mária Sísová, Miroslav Takáč (dobrovoľníci - Tehlička) 

Lucia Kovaľová (stážistka - kancelária) 



Dôležité udalosti a zhodnotenie roka 2014 

V januári zorganizovalo SAVIO o.z. verejnú zbierku „Zbierka pre Južný Sudán“, ktorej cieľom bolo 
finančne pomôcť obetiam vojnového konfliktu a informovať slovenskú verejnosť o dianí v 
krajine. Do zbierky sa zapojili i viaceré slovenské organizácie.  

Tehlička 2014, bola zameraná na podporu angolského centra pre deti ulice, Kala-Kala. Výnos zbierky 
dosiahol sumu 86 520,74 EUR. 

Na príprave dobrovoľníkov, ktorá je každoročne realizovaná Saleziánmi dona Bosca, participovalo 
i SAVIO. Do rozvojových krajín boli vyslaní 5 dobrovoľníci, z toho 1 dobrovoľníčka vďaka projektu 
Ministerstva zahraničných vecí. 

V novembri podniklo SAVIO o.z. pracovnú cestu do Kene, vďaka ktorej boli vypracované podklady 
k príprave ďalšieho projektu oficiálnej rozvojovej pomoci pre centrum Bosco Boys v Nairobi.  

Dôležitá pre činnosť SAVIA bola tiež práca dobrovoľníkov; v kancelárii organizácie pravidelne 
pomáhali dvaja dobrovoľníci a jedna stážistka. 

 

Spolupráca 
V zahraničí sa spolupráca rozvíjala prostredníctvom realizácie projektov s partnerskými organizáciami 
v (Južnom) Sudáne - Bosco Aid a v Keni - Don Bosco Development Office - Nairobi a Centrum Bosco 
Boys, ako aj s ďalšími saleziánskymi združeniami. Vo vysielaní dobrovoľníkov SAVIO spolupracovalo 
s Caritas v Azerbajdžane.  

Na Slovensku SAVIO kooperovalo so svojim hlavným partnerom - Saleziánmi don Bosca, 
predovšetkým v oblasti prípravy a vysielania dobrovoľníkov pre rozvojovú pomoc, pri realizácii 
rómskeho tábora v osade Rakúzy, pri Tehličke a ďalších. Spolupráca sa rozvíjala aj s inými 
saleziánskymi organizáciami, napr. so združením DOMKA. 

SAVIO sa aktívne zapájalo do činnosti strešného združenia Platformy mimovládnych rozvojových 
organizácií (PMVRO). Združenie pri svojich domácich aktivitách a projektoch spolupracovalo aj 
s množstvom ďalších inštitúcií a združení, škôl, farností a podobne.  



ČINNOSŤ ZDRUŽENIA 
 

TERAZ V SUDÁNE 
SAVIO o.z. zorganizovalo v januári verejnú zbierku „Zbierka pre Južný Sudán“. Hlavným cieľom 
bolo priniesť informácie o životnej situácii ľudí v Južnom Sudáne, ktorí boli zasiahnutí vojnovým 
konfliktom v celej krajine a zároveň ponúknuť finančnú pomoc. 

Na tejto zbierke participovali na Slovensku viaceré organizácie, ako Saleziáni dona Bosca, Dobrá 
novina, eRko, Vysoká škola sv. Alžbety, Domka - Združenie saleziánskej mládeže, Laura - 
Združenie mladých, FMA – Dcéry Márie Pomocnice, ASC – Združenie saleziánov 
spolupracovníkov, Združenie exallievov don Bosca na Slovensku. Pre lepšiu komunikáciu 
posolstva a informácií sme zriadili webovú stránku www.terazvsudane.sk, a využili stránky 
organizácií, ktoré komunikovali posolstvo verejnej zbierky a kampane, a zároveň uverejňovali 
vyzbierané prostriedky, ktoré boli darované. Zbierka prebiehala od 22. januára 2014 do 1. júna 
2014. 

Hrubý výnos zbierky predstavoval sumu 84 579,54 EUR. Náklady na konanie zbierky boli 3,42 
percenta. Čistý výnos 81 722,00 EUR bol použitý na humanitárny projekt zameraný na pomoc 
ľuďom postihnutým konfliktom. Miestna saleziánska komunita bola zárukou, že finančné 
prostriedky boli správne použité.  

 

 

TEHLIČKA 2014 
 

Tehlička 2014 mala za cieľ podporiť centrum pre deti ulice Kala-Kala v Angole. Zapojilo sa do nej 148 
materských, základných a stredných škôl a takmer 25 mládežníckych a ďalších organizácií v obciach 
a mestách na celom Slovensku. Dobrovoľníci SAVIO o.z. pre nich pripravili sprievodné aktivity 
a materiály. Široká verejnosť sa mohla zapojiť darovaním online prostredníctvom www.tehlicka.sk, 
zaslaním DMS, vkladom či prevodom finančného daru na bankový účet. 

Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 86 520,74 EUR. Náklady na konanie zbierky tesne presiahli 16 
percent. Čistý výnos 72 626,20 EUR  na podporu aktivít, vzdelávacieho programu a dobudovanie 
centra pre deti ulice Kala-Kala bol odoslaný na účet partnerov projektu, ktorými sú Saleziáni dona 
Bosca. 

 



 

Projekty 

Projekt MZV na vysielanie dobrovoľníkov, Slovensko 
Grantový program MZV, Vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej 
rozvojovej pomoci, nám umožnil financovať vyslanie jednej dobrovoľníčky, Zuzany Kňažekovej, ktorá 
vycestovala do Kene a pracovala v rehabilitačnom centre pre deti ulice v Nairobi – Langata.  

 

Adopcia 
 

Adopcia detí 

Chlapcom z ulice, ktorí našli nový domov v saleziánskom centre Bosco Boys v Nairobi, 
pomáhajú mnohí darcovia zo Slovenska prostredníctvom projektu Adopcie detí v Keni. Ich 
počet v priebehu štvrtého roka fungovania projektu je 83 darcov – jednotlivcov, rodín, 
stretiek, farností a iných skupín. Koncom roka spolu umožňovali výchovu a vzdelávanie 116 
chlapcov v centre Bosco Boys, z toho 18 absolventov tunajšej školy, ktorí pokračovali v štúdiu 
na stredných školách. Počet chlapcov v centre klesol. Mnoho z nich dokončilo základnú školu 
a odišli na štúdium, niektorí sa vrátili späť k svojim rodinám. Výška mesačného príspevku je 
33 EUR. Táto suma predstavuje priemerné náklady na základné potreby chlapca - 
ubytovanie, oblečenie, stravu, zdravotnú starostlivosť, školské pomôcky, uniformu atď. 

 
Adopcia tried  

Žiakov na saleziánskych školách v Sudáne a Južnom Sudáne podporujú slovenskí dobrodinci 
prostredníctvom projektu Adopcie tried od konca roka 2009. Aj napriek stálym občianskym 
nepokojom, v krajine 90 darcov podporuje žiakov a študentov na štyroch osemročných 
základných školách v mestách Juba, Tonj a Wau, dvoch malých vidieckych školách so štyrmi 
ročníkmi v osadách Mori a Kuelčok, na strednej škole v Tonj a odbornej škole vo Wau. 
V severnom Sudáne Saleziáni don Bosca naďalej spravujú odborné školy v hlavnom meste 
Chartúm a v meste El-Obeid, ktoré zo Slovenska podporuje spolu 12 darcov – jednotlivcov 
aj skupiniek. 



FINANČNÁ SPRÁVA 2014 
 

    

 
Prehľad majetku a zdrojov jeho krytia k 31.12.2014 

  
    

 
SAVIO o.z. 2014 

 
 

Dlhodobý majetok (netto) 0.00 € 
 

 
Financie 346 775.29 € 

 
 

Pohľadávky (vrátane časového rozlíšenia) 8 786.35 € 
 

 
Majetok (Aktíva) 355 561.64 € 

 
 

HV minulých období 252 287.98 € 
 

 
Hospodársky výsledok -32 369.84 € 

 
 

Záväzky (vrátane časového rozlíšenia) 135 643.50 € 
 

 
Zdroje krytia (Pasíva) 355 561.64 € 

 

    

 
Prehľad nákladov a výnosov za rok 2014 

  
    

 
SAVIO o.z. 2014 

 
 

Náklady celkom 444 313.98 € 
 

 
z toho Tehlička - Angola 86 451.77 € 

 
 

z toho Pomoc pre Sudán 86 502.80 € 
 

 
z toho Projekt pre Sudán 34 594.00 € 

 
 

z toho Projekt pre Keňu 18 281.23 € 
 

 
z toho Dobrovoľnicke projekty 12 385.16 € 

 
 

z toho Adopcia tried Sudán 109 265.00 € 
 

 
z toho Adopcia detí Keňa 37 561.55 € 

 
 

z toho Réžia - Mzdové náklady a odvody 38 992.01 € 
 

 
z toho Réžia - Ostatné náklady (cestovné, služby, materiál, ...) 20 280.46 € 

 
 

Výnosy celkom 411 944.14 € 
 

 
z toho Tehlička - Angola 86 520.74 € 

 
 

z toho Pomoc pre Sudán (zbierka; darcovia mimo zbierky) 86 502.80 € 
 

 
z toho Projekt pre Sudán 34 594.00 € 

 
 

z toho Projekt pre Keňu 18 281.23 € 
 

 
z toho Dobrovoľnicke projekty 12 385.16 € 

 
 

z toho Adopcia tried Sudán 117 467.00 € 
 

 
z toho Adopcia detí Keňa 40 719.85 € 

 
 

z toho Ostatné (individuálni darcovia, "2%", úroky, ...) 15 473.36 € 
 

 
Hospodársky výsledok -32 369.84 € 

 

 

 
 
 

  



 
Prehľad peňažných tokov za rok 2014 

  
    

 
SAVIO o.z. 2014 

 
 

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia 276 341.91 € 
 

 
Hospodársky výsledok -32 369.84 € 

 
 

Odpisy 0.00 € 
 

 
Zmena stavu HV min. období 116 087.69 € 

 
 

Zmena stavu pohľadávok 16 959.57 € 
 

 
Zmena stavu záväzkov -30 244.04 € 

 
 

Zmena stavu dlh. majetku 0.00 € 
 

 
Peňažný tok za obdobie celkom 70 433.38 € 

 
 

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia 346 775.29 € 
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