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SAVIO o.z. 
 

je občianske združenie, nepolitické, dobrovoľné, neziskové. Svoju činnosť vyvíja 

na území Slovenska i v zahraničí. Oficiálne bolo združenie zaregistrované v roku 2005.  

 

Hlavným poslaním združenia je vyvíjať činnosť sociálneho a humanitárneho 

charakteru, národného i medzinárodného dosahu, participovať na projektoch rozvojovej 

pomoci, napomáhať rastu solidárnosti medzi ľuďmi a vychovávať k zodpovednosti za osudy 

sociálne slabých a ohrozených. 

 

Združenie úzko spolupracuje so Saleziánmi dona Bosca, mládežníckymi 

organizáciami – DOMKA, eRko (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí) a ZKSM 

(Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže). Je pozorovateľom Rady mládeže Slovenska 

a členom platformy MVRO. 

 

 

 

Priority 
 

 

1. Vypracovanie a spolupráca na projektoch rozvojovej pomoci miestneho 

a medzinárodného charakteru. 

2. Zvyšovanie zodpovednosti ľudí za osudy sociálne slabých a ohrozených. 

3. Zvyšovanie citlivosti verejnosti voči problémom ľudí, najmä detí a mládeže 

v rozvojových oblastiach a krajinách. 

4. Rozvoj solidárnosti medzi ľuďmi. 

5. Tvorba, rozvoj, ochrana a obnova duchovných a kultúrnych hodnôt. 

 

 

 

Štruktúra SAVIO o.z. 

Zhromaždenie 

Najvyšší orgán SAVIO o.z. je Zhromaždenie. V prvom roku existencie organizácie sa 

konalo 24. januára 2006 v Bratislave, na ktorom prebehla voľba Správnej rady, voľba 

predsedu a voľba riaditeľa kancelárie. Dňa 6. decembra sa konalo druhé Zhromaždenie, 

na ktorom sa hodnotila činnosť organizácie. 

Štatutárny zástupca 

 Mgr. Jozef Pravda 



  

Správna rada 

 Mgr. Jozef Pravda 

 Ing. Karol Maník 

 Zuzana Petrášová 

Revízor 

 Ing. Zuzana Kosková 

Zamestnanci SAVIO o.z. 

 Bc. Ján Rešutík, riaditeľ kancelárie 

 Mgr. Mária Lacková, projektový manažér 

 Mgr. Michaela Sokolíková, koordinátor dobrovoľníkov 

 

Spolupráca 
  

 Združenie úzko spolupracuje s rímsko-katolíckou kongregáciou - Saleziáni don Bosca 

a organizáciami, ktoré sú vystavané na saleziánskej tradícií. Medzi tieto organizácie patria 

združenia DOMKA, LAURA, Združenie saleziánskych spolupracovníkov don Bosca. 

Naďalej blízko spolupracuje mládežníckymi organizáciami eRko – Hnutie kresťanských 

spoločenstiev detí a ZKSM – Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže. 

 Čo sa týka spolupráce s organizáciami v oblasti rozvojovej pomoci, SAVIO je členom 

MVRO – Platformy a úzko spolupracuje s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce 

Sv. Alžbety. 

Ďalej v tomto roku boli urobené niektoré kroky v komunikácií so zahraničnými 

organizáciami Don Bosco Network, J1W (Rakúsko) a J3W (Nemecko). Absolvovali sa 

služobné cesty do Českej republiky – organizácia SADBA a do Poľska - Osrudek saleziansky 

misijny. 

 

 

Aktivity 

Slovensko 

Putovná výstava 

Výstava fotografií s krátkym predstavením činnosti saleziánskych misijných diel. Príprava 

začala v máji. Prvá výstava sa objavila na septembrovej púti v Šaštíne. Výstava prebehla v 7 

saleziánskych strediskách. Projekt momentálne ešte pokračuje. 

 

Propagácia pomoci rozvojovým krajinám 

Informačné stretnutia, workshopy s mladými ľuďmi, ktorých hlavnými cieľmi bolo šírenie 

myšlienky dobrovoľníctva a pomoci rozvojovým krajinám. Cieľovou skupinou bola mládež 



  

a verejnosť. Stretnutia sa uskutočnili na vysokých školách, podujatiach ANEM, festivaloch 

gospelovej hudby LUMEN a Verím Pane. Zaujímavou skúsenosťou boli aj misijné trhy 

na Miletičovej, účasť na SALMINEDE v Šaštíne a na FESTE v Poprade. 

 

Misijný krúžok 

Pravidelné týždenné stretnutia mladých, ktorých cieľom je pomôcť rozvoju misií a misijnej 

myšlienky na Slovensku. V rámci stretnutí majú mladí možnosť nadobudnúť poznatky 

o životných podmienkach v rozvojových krajinách. 

 

Vzdelávanie dobrovoľníkov 

Od augusta začalo SAVIO o.z. prípravu misijných dobrovoľníkov v spolupráci s misijným 

oddelením a prípravným tímom dobrovoľníkov. Koordinátorkou tohto projektu bola Michaela 

Sokolíková. Na túto činnosť SAVIO získalo finančné prostriedky z grantu NDS. Okrem toho 

SAVIO získalo akreditáciu vysielajúcej organizácie programu Mládež v akcii (EDS). 

Do formačnej prípravy bolo zapojených viac ako 70 účastníkov, z ktorých 11 budú pôsobiť 

v tomto roku ako dobrovoľníci v Keni, Angole, Azerbajdžane a na Sibíri. Ďalší sa zúčastnia 

letných podujatí pre mladých ako animátori na Ukrajine. 

 

Letenky pre dobrovoľníkov 

Aj v tomto roku vďaka spolupráci s Univerzitou sv. Alžbety sa podarilo získať letenky 

pre dobrovoľníkov v hodnote 845 298,-Sk. 

 

Tehlička pre misie 2007 - Sibír 

V mesiacoch február až apríl SAVIO organizovalo celoslovenskú verejnú zbierku, ktorej 

cieľom bolo šíriť myšlienku rozvojovej pomoci medzi mladými ľuďmi. Adresátmi finančného 

výťažku zbierky bolo Saleziánske mládežnícke stredisko v mestách Jakutsk a Aldan. Projekt 

bol realizovaný na prevažne na cirkevných školách a v mládežníckych strediskách 

v spolupráci s organizáciami DOMKA a LAURA. 

 

Azerbajdžan 

Medzinárodná výmena 

V rámci celoslovenského stretnutia mladých - FESTA, boli hosťami i mladí z Azerbajdžanu. 

SAVIO sa organizačne podieľalo na ich pobyte (pozvania). 

 

 



  

Sudán 

Propagácia a zbierka na pomoc Sudánu 

Projekt bol realizovaný predajom odznakov, tričiek, zbierkou  a propagáciou činnosti 

saleziánskych diel v Južnom Sudáne v rámci workshopov a informačných stretnutí, misijných 

trhov, ako aj medializáciou (webstránka a články v časopisoch). 

Satelitné školy v Tonj 

Cieľom projektu je financovanie výstavby 10-tich satelitných škôl, platy pre učiteľov, 

technické zabezpečenie v Tonj,  Južný Sudán  spolupráci s eRkom. Momentálne prebieha 

2. ročník tohto projektu. 

 

Stavba školy v Bresche 

V spolupráci s J1W sa podarilo zrealizovať tento projekt. Okrem toho sa podarilo nadviazať 

aj dôležité kontakty s Bosco Aid v Sudáne. 

 

 

Keňa 

Dielne pre deti ulice v Bosco Boys - Nairobi 

SAVIO získalo finančné prostriedky na výstavbu technickej školy pre chlapcov z ulice, ktoré 

boli zaslané na projekt. 

 

Posilnenie mladých v Južnej Afrike /Keňa, Tanzánia/ 

Projekt sa nepodarilo zrealizovať. 

 

 

Publikačná činnosť 

www.savio.sk 

Internetová stránka pre verejnosť, na ktorej možno nájsť užitočné informácie. Okrem údajov 

o organizácii, plánovaných a uskutočnených akciách, je možné nájsť odkazy na stránky 

mládežníckych organizácií, nadácií a iných neziskových organizácií. 

 

Médiá 

SAVIO počas roka propagovalo svoju činnosť v Slovenskom rozhlase, vo viacerých 

časopisoch (Katolícke noviny, SME, AHA, Don Bosco dnes, Nahlas), na web-stránkach 

(www.sdb.sk, www.mladez.sk, www.erko.sk, www.dobrovolnictvo.sk). 

 



  

Propagačné materiály 

Počas tohto roka sa podarilo pripraviť propagačný materiál o Saleziánskej dobrovoľníckej 

službe a tiež propagačný zakladač. 

 



  

Prehľad hospodárenia SAVIO o.z. za rok 2007 
 

  Príjem Suma (Sk) % 

F
in

a
n

č
n

é
 

prijaté finančné prostriedky od organizácií (SDB, NDS, firmy) 1 023 251 18,3 

prijaté finančné prostriedky od fyzických osôb 3 576 750 64,1 

prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 2% 104 017 1,9 

N
e

fi
n

a
n

č
n

é
 

letenky  845 298 15,1 

PC 30 000 0,5 

kancelárske potreby 3 000 0,1 

  Celkové príjmy 5 582 316 100 

      Výdaj Suma (Sk) % 

F
in

a
n

č
n

é
 

projekty na Sudán 383 025 6,9 

projekty v Jakutsku 443 973 8,0 

projekty v Aldane 219 161 3,9 

projekt Keňa 269 019 4,8 

réžia projektov 178 189 3,2 

mzdy zamestnancov (mzda, odvody, stravné lístky) 1 089 320 19,5 

réžia kancelárie 277 250 5,0 

N
e

fi
n

. 

      

letenky 845 298 15,1 

  Celkové výdaje 3 705 235 66,4 

  Zostatok 1 877 081 33,6 
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