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 SAVIO o.z. 

 
je občianske združenie, založené v roku 2005 s cieľom podpory rozvojových a humanitárnych 
projektov. Zameriava sa najmä na pomoc deťom a mladým ľuďom v chudobnejších krajinách 
a regiónoch.  
SAVIO získava finančné prostriedky, najmä prostredníctvom darov fyzických a právnických 
osôb na Slovensku, ktoré používa na túto pomoc.   
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.  
 
Š T R U K T Ú R A    Z D R U Ž E N I A 
 
Zhromaždenie 
 
Zasadnutia najvyššieho orgánu občianskeho združenia sa v roku 2008 konali: 
28. februára –  schválenie Správy o činnosti za rok 2007 a Ročnej účtovnej uzávierky za rok   
                         2007,  Plánu činnosti  na rok 2008 a Rozpočtu na rok 2008, odstúpenie Karola   
                        Maníka a zvolenie  Tibora Reimera za člena  Správnej rady. 
16. októbra –  odsúhlasenie Výročnej správy za rok 2007, schválenie Plánu činnosti na rok  
                        2009 a Rozpočtu na rok  2009, schválenie Juraja Janta za riaditeľa kancelárie. 
 
Správna rada  
 
Jozef Daniel Pravda – predseda, štatutárny zástupca organizácie  
Zuzana Petrášová 
Karol Maník   (do februára 2008) 
Tibor Reimer  (od marca 2008) 
 
Revízor 
 
Zuzana Kosková 
 
 
Zamestnanci 
 
riaditeľ  kancelárie:           Ján  Rešutík  (do júla 2008) 
                                           Juraj Janto  (od septembra 2008) 
projektová manažérka:      Mária Lacková 
ekonómka:                         Alena Vojenčiaková   
 
 
Spolupráca 
SAVIO spolupracuje so Saleziánmi don Bosca, organizáciami DOMKA, Laura a Združením 
saleziánskych spolupracovníkov.  Medzi  ďalšie partnerské organizácie patrí  eRko – Hnutie 
kresťanských spoločenstiev detí, Vysoká škola sv. Alžbety, Fórum kresťanských inštitúcií, 
Slovenská katolícka charita a iné.  
SAVIO je riadnym členom Platformy mimovládnych rozvojových organizácií 
a pozorovateľom Rady mládeže Slovenska.  
V zahraničí sa spolupráca rozvíjala s českou organizáciou SADBA, rakúskou Jugend eine 
Welt, azerbajdžanskou Caritas a sudánskou BOSCO AID, kenskou Don Bosco Planning  a 
Development Office Nairobi. 
 



  
 
 
Č I N N O S Ť   Z D R U Ž E N I A 
 
Slovensko 
 
Vlastné aktivity združenia 
 
Putovná výstava 
Výstava fotografií spolu s informačnými textami z Angoly, Azerbajdžanu, Kene a z Jakutska 
(Rusko – Sibír). Počas roku 2008 bola výstava inštalovaná v mládežníckych strediskách 
v Šaštíne, v Košiciach, v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Novej Dubnici a v Námestove. 
Výstava bola väčšinou spojená besedami o živote a podmienkach v spomínaných krajinách, 
činnosti dobrovoľníkov a pod. 
 
Tehlička pre Angolu 
Tretí ročník verejnej zbierky prebiehal v takmer 90 mestách a obciach na Slovensku 
a zapojilo sa doňho 140 materských, základných a stredných škôl a 50 mládežníckych stredísk 
a ďalších organizácií. Výťažok verejnej zbierky bol venovaný na podporu projektov v Angole 
(82 %) a Azerbajdžane (18 %).   
 
Benefičný koncert 
V spolupráci s miešaným speváckym zborom CANTUS a farnosťou Bratislava – Ružinov 
sme uskutočnili 30. novembra 2008 v kostole sv. Vincenta de Paul benefičný koncert na 
podporu mobilnej ambulancie v južnom Sudáne. 
 
Besedy o rozvojovej spolupráci  
Združenie prostredníctvom svojich zamestnancov a tiež v spolupráci s bývalými 
dobrovoľníkmi, ktorí pôsobili v zahraničí zrealizovalo niekoľko prednášok, besied 
a workshopov o rozvojovej pomoci, živote v jednotlivých krajinách a pôsobení v nich.  
 
Spoluúčasť združenia na iných aktivitách 
Informačné stretnutia, besedy a workshopy, ktoré oboznamovali s projektmi združenia, 
myšlienkou pomoci rozvojovým krajinám a dobrovoľníckou službou v nich sa uskutočnili na 
festivaloch gospelovej hudby Lumen (jún), Verím Pane a na festivale Pohoda.  
17. októbra sa naša organizácia aktívne zúčastnila na Dni rozvojovej pomoci, ktorú 
organizovala Platforma MVRO v Univerzitnej knižnici v Bratislave (vlastný propagačný 
stánok, prezentácia krajín dobrovoľníkmi, beseda s dobrovoľníkom) a tiež na podujatí 
organizovanom v rovnaký deň Fórom kresťanských inštitúcií v budove Tatracentra (vlastný 
propagačný stánok). 
SAVIO sa spolupodieľalo na putovnej výstave fotografií venovanej problematike boja proti 
AIDS, ktorú organizovala Slovenská katolícka charita.   
Združenie nominovalo dobrovoľníkov, ktorí pôsobili v zahraničí na dobrovoľnícke ocenenia 
udeľované Radou mládeže Slovenska (podujatie MOST) a organizáciou C.A.R.D.O a aktívne 
sa zúčastnilo na slávnostnom oceňovaní aj prezentáciou svojej činnosti.  
Projekty SAVIO podporili aj ďalšie organizácie samostatnými aktivitami - benefičné koncerty 
na podporu mobilnej ambulancie v Sudáne organizované v Ivánke pri Dunaji ( 23.8.), Zlatých 
Moravciach (27.12.), Misijný jarmok ZŠ Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši (30.11.) a i.  
 
Propagácia a médiá 
V roku 2008 bol pripravený a vytlačený samostatný propagačný materiál pre dva projekty 
v južnom Sudáne – Mobilná ambulancia a Mládežnícke stredisko v Juba – Gumbo.  



  
Správy z činnosti združenia, rozhovory boli zverejnené v televízii LUX, Slovenskom 
rozhlase, rádiu Lumen, ďalej v tlačených periodikách Katolícke noviny, AHA, Don Bosco 
dnes, Katolícky učiteľ. Prostredníctvom agentúry SITA bola správa zverejnená na webovom 
portáli denníkov SME, Pravda, a iných. 
 
 
Zahraničie 
 
Azerbajdžan 
Škola na kolesách – projekt tréningov a formácie učiteľov a dobrovoľníkov, ktorí vzdelávajú 
v obciach v okolí Baku. Finančné prostriedky na podporu projektu boli získané z výnosu 
verejnej zbierky Tehlička.  
 
SAVIO prevzalo administráciu projektu činnosti mládežníckeho centra Miriam v Baku od 
partnerskej organizácie Jugend eine Welt. 
 
Sudán 
Satelitné školy Tonj – SAVIO v projekte zabezpečilo platy pre učiteľov v 10 školách. 
Projekt sa realizoval v spolupráci s eRkom. 
Mobilná ambulancia v Juba-Gumbo – niekoľkoročný projekt organizácie na podporu 
zakúpenia a prevádzky mobilnej ambulancie. Automobil pre ambulanciu sa zakúpil na konci 
roka. Projekt sa realizoval    v spolupráci s Univerzitou sv. Alžbety. 
Mládežnícke stredisko v Juba – Gumbo – niekoľkoročný projekt organizácie, ktorého 
cieľom je podpora výstavby polyfunkčnej budovy. Tá bude slúžiť na formálne a neformálne 
vzdelávanie. Prostriedky boli poukázané a budova je v procese výstavby 
Školiace stredisko vo Wau – podpora realizácie zdravotníckeho kurzu pre budúcich 
zdravotníckych  pracovníkov. 
Poľnohospodárske tréningy v Tonj – projekt na podporu tréningov základných 
poľnohospodárskych zručností pre miestne rodiny. Prostriedky boli odoslané a samotné kurzy 
sú v štádiu realizácie. 
Škola St. Gorazd College – cieľom projektu bolo  vzdelávanie. Zo získaných prostriedkov za 
zakúpili  školské potreby a nábytok. 
 
Keňa 
Počítače pre Bosco Boys -   10 počítačových zostáv pre základnú školu v centre pre deti z 
ulice (Nairobi) pre približne 300 žiakov a pre večerné počítačové kurzy pre starších z 
priľahlého slumu Kuwinda.   
 
Angola 
Škola Calulo –  Vybudovanie piatich nových tried pre miestnu školu, ktoré slúžia na výučbu 
detí, vzdelávanie dospelých a rôzne voľnočasové aktivity a výstavba materskej školy. Projekt 
bol podporený z výnosu verejnej zbierky Tehlička pre Angolu. 
 
Jakutsko, Republika Sacha (Sibír, Ruská federácia) 
Mládežnícke stredisko v Jakutsku – príspevok na opravu mládežníckeho centra. Na 
financovanie sa použila časť výnosu z 2%, ktoré získala organizácia za rok 2007.  

 

 
 
 
 



  
 

Prehľad hospodárenia v roku 2008 
 
 
PríjmyPríjmyPríjmyPríjmy    Suma (Sk)Suma (Sk)Suma (Sk)Suma (Sk)    

dary fyzických a právnických osôb 4,423,061 

verejná zbierka Tehlička  992,792 

prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 2%  158,469 

finančný dar na letenky  500,000 

SpoluSpoluSpoluSpolu    6,074,3226,074,3226,074,3226,074,322    

prenos z roku 2007 1,877,081 

Celkové príjmyCelkové príjmyCelkové príjmyCelkové príjmy    7,951,4037,951,4037,951,4037,951,403    

 
 

VýdavkyVýdavkyVýdavkyVýdavky    Suma (Sk)Suma (Sk)Suma (Sk)Suma (Sk)    

projekty v Angole 656,220 

projekty v Azerbajdžane 151,655 

projekty v Keni 170,000 

projekty na Sibíri 150,275 

projekty v Južnom Sudáne 3,306,140 

réžia projektov 297,423 

Spolu projektySpolu projektySpolu projektySpolu projekty    4,731,7124,731,7124,731,7124,731,712    

letenky pre dobrovoľníkov 539,307 

SpoluSpoluSpoluSpolu    5,271,0195,271,0195,271,0195,271,019    

mzdy zamestnancov (mzdy, odvody, stravné) 1,048,591 

réžia kancelárie  (nájom, členské) 226,960 

Spolu kanceláriaSpolu kanceláriaSpolu kanceláriaSpolu kancelária    1,275,5511,275,5511,275,5511,275,551    

Celkové výdavkyCelkové výdavkyCelkové výdavkyCelkové výdavky    6,546,5706,546,5706,546,5706,546,570    

Rozpracované projekty (prenos do roku 2009) 1,404,833 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
SAVIO o.z. 
Miletičova 7,  821 01 Bratislava,  tel.č.: 02/556 404 09,  e-mail: savio@savio.sk, 

www.savio.sk,  IČO: 30799562, č.ú.: 2626853119/ 1100 


