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PRÍHOVOR
PRÍHOVORRIADITEĽA
RIADITEĽA

Niekedy aj krátka správa či fotografia veľa zmení. Mal
som niekoľko dní rozpísaný príhovor do Výročnej správy
ĽUDIA ĽUĎOM, n.o., ktorý hovoril o tom, aký zásadný bol
rok 2020 v našich životoch. Asi by som ho dopísal a dnes
by ste tu čítali slová o tom ako zo dňa na deň na nás
zaútočil neviditeľný nepriateľ a zásadne nám zmenil
životy. Text, akých bolo napísaných tisíce, možno
státisíce.
Potom mi ale kolegyňa poslala fotografiu Kajky Gálikovej. Dievčaťa, ktoré som osobne videl pred
mnohými rokmi v malom novozámockom byte jej starej mamy. Keďže jej mama podľahla zvodom
tvrdých drog, babka ju vychovávala sama – od jej ôsmych mesiacov. Pani Gáliková uverejnila za
ten čas na ĽudiaĽuďom.sk 16 výziev, ktoré boli viac či menej úspešné. Aj vďaka príspevkom od ľudí
z celého sveta sa jej podarilo dievčatko vychovať v skutočne skromných podmienkach.
Na tej fotke bola Kajka po úspešných prijímacích skúškach na bilingválne gymnázium. Mladá
a sebavedomá deva, nie to zakríknuté dievča spred mnohých rokov. Na tej snímke bola svojim
spôsobom tvár portálu ĽudiaĽuďom.sk. Úspešný príbeh dieťaťa a jej starej mamy, ktoré dokázali
premôcť nepriazeň osudu a zároveň story o stovkách darcov, ktorí k tomu prispeli na diaľku bez
toho, aby niekedy Gálikovcov osobne stretli.
Akosi som nevedel pokračovať v pôvodných myšlienkach o tom, ako sme v marci či apríli 2020
nevedeli, čo pandémia urobí s darcovstvom a ĽudiaĽuďom.sk. Ako sme s údivom sledovali, že
medziročne, aj v tých ťažkých časoch, narástol počet darov o 55% percent. Že ľuďom na Slovensku
neodpadlo od chuti pomáhať tým, ktorí to potrebujú.
Akékoľvek číslo by som sem napísal, akýkoľvek graf pripojil, nič nie je tak výpovedné ako príbeh
Beatric Gálikovej a jej vnučky. Verím, že sa Kajke bude na gymnáziu dariť, že bude robiť radosť
svojej starej mame. Viem, že budú potrebovať pomoc a viem, že ju na ĽudiaĽuďom.sk nájdu.
Viem to, lebo ak mňa niečo rok 2020 naučil, tak je to viera v ľudské dobro a súdržnosť aj v tých
najťažších časoch. Nebol to až tak zlý rok...

PhDr. Roland Kyška, Ph. D.
riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.
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ČO
ČOJEJEDARCOVSKÝ
DARCOVSKÝPORTÁL
PORTÁLĽUDIAĽUĎOM.SK
ĽUDIAĽUĎOM.SK

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk je unikátnym riešením, už ôsmy rok umožňuje ľuďom v
núdzi, hendikepovaným ľuďom, autorom zaujímavých projektov, aktivistom, neziskovým
organizáciám, samosprávam či školám zaregistrovať si tzv. výzvu – žiadosť o pomoc a získať
tak podporovateľov, efektívne s nimi komunikovať a dosiahnuť stanovený cieľ.
Hlavné ciele projektu:
• rozvoj efektívnej filantropie a dobročinnosti,
•

zvyšovanie transparentnosti v neziskovom sektore na Slovensku,

•

vytváranie dlhodobých vzťahov medzi darcami a príjemcami finančnej podpory,

•

zvýšenie spoločenského povedomia v oblasti filantropie,

•

skvalitnenie využitia internetového priestoru pre rozvoj filantropie,

•

snaha o odstránenie nedôvery medzi štátom, súkromnoprávnym sektorom
a neziskovou sférou.

Portál je charakteristický vysokou transparentnosťou, prináša zjednodušenie procesu registrácie
a publikovania výzvy, sprehľadnenie finančných tokov a vysokú úroveň kvality kontroly pre
darcov. ĽudiaĽuďom.sk je adresný, darca sa sám rozhodne, ktorú konkrétnu výzvu a v akej sume
si želá podporiť. Finančné prostriedky sú teda prideľované priamo darcami, nie rozdeľované
portálom.
ĽudiaĽuďom.sk sa od podobných projektov zásadne odlišuje funkcionalitou tzv. overenia výzvy.
Overenie vykonáva overovateľ - osoba, ktorá je dostatočne dôveryhodná a je akousi autoritou v
prostredí potenciálnych darcov. Overovateľ certifikuje príjemcu, čím potvrdzuje, že údaje
uvádzané príjemcom sú dôveryhodné, kvantifikuje jeho potrebu a účelnosť. Overovateľom sa
môže stať ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba, na základe schválenia prevádzkovateľom
portálu. Keďže portál je plne otvorený pre všetkých, ktorí finančnú pomoc potrebujú, overenia sú
veľmi dôležitou súčasťou celého systému.
Používateľovi v pozícii darcu portál ĽudiaĽuďom.sk umožňuje:
• prehľadnú databázu výziev fyzických aj právnických osôb,
• jednoduchú orientáciu podľa geografických, alebo tematických kritérií,
• možnosť výberu výzvy na základe ďalších kritérií, akými sú textový, fotografický,
či audiovizuálny obsah výzvy,
• okamžitú možnosť podpory vybranej výzvy prostredníctvom elektronického bankovníctva,
• vygenerovanie darcovskej zmluvy, ktorá ho oprávňuje o. i. aj dožiadať si vyúčtovanie
darovaných prostriedkov od príjemcu,
• možnosť výberu jednej alebo viacerých výziev, pričom si ich navolí ako do „košíka“ a
podporí ich naraz jednou platbou.
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Používateľovi v pozícii príjemcu portál ĽudiaĽuďom.sk umožňuje:
• zaregistrovať si výzvu – žiadosť o podporu a osloviť potenciálnych darcov,
• uverejniť dostatok informácií o sebe alebo o svojom projekte,
• stanoviť si cieľ a pokúsiť sa získať podporovateľov pre jeho naplnenie,
• získať overenie od overovateľa.
Súčasťou darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk je platobná infraštruktúra, pomocou ktorej sa
automaticky spracovávajú platby medzi darcami a príjemcami. Darca môže použiť platobné
tlačidlo väčšiny bánk na Slovensku, či zaplatiť prostredníctvom platobnej karty. V pravidelných
časových intervaloch (spravidla každých 14 dní, na začiatku mesiaca a následne v jeho polovici) sú
nakumulované dary zaslané príjemcovi na jeho bankový účet, ktorý uviedol do systému pri
registrácii.
Darujme.sk
Platobnú infraštruktúru darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk využíva aj systém Darujme.sk.
Prostredníctvom samostatných widgetov, platobných nástrojov, umožňuje neziskovým
organizáciám prijímať dary cez svoje webové stránky.
Celú sumu, ktorú sa darca rozhodne venovať v prospech výzvy, dostáva príjemca. Bankové
poplatky, ktoré súvisia s preposielaním darov od darcov k príjemcom hradí organizácia ĽUDIA
ĽUĎOM, n. o.
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ĎALŠIE SAMOSTATNÉ PLATFORMY Z DIELNE ĽUDIAĽUĎOM.SK

Celkový systém darcovského portálu dopĺňajú aj pridružené sekcie, ktoré fungujú ako
samostatné platformy:
•
•
•
•

blogová platforma
elektronické benefičné aukcie
dobrovoľníci
kamoši z webu

BLOG
Má za cieľ zaujať a motivovať existujúcich aj nových návštevníkov nášho webu. Využívajú ho často
samotní príjemcovia, ktorým dáva možnosť poskytnúť viac informácií o svojom osude či výzve,
o nových udalostiach v ich životoch. Ďalšia skupina blogerov zase zverejní svoj blog v prospech
konkrétnej výzvy, na ktorú sa snaží upozorniť tým, že na jeho konci čitateľ nájde odkaz priamo na
konkrétnu výzvu na darcovskom portáli. Blog je teda prostriedkom podpory, možnosťou ako
pútavým spôsobom šíriť výzvu ďalej.
ELEKTRONICKÉ BENEFIČNÉ AUKCIE
Predstavujú výborný spôsob podpory výzvy inou ako finančnou formou, a to dražbou zaujímavého
predmetu, umeleckého diela, služby alebo zážitku. Celá vydražená suma putuje v prospech výzvy
príjemcu. Vďaka vzájomnému prepojeniu celého ekosystému sú e-aukcie a blogy týkajúce sa
konkrétnej výzvy pri nej aj zobrazené.
DOBROVOĽNÍCI
Prostredníctvom tejto platformy majú fyzické aj právnické osoby príležitosť pomôcť
verejnoprospešným organizáciám či rodinám a jednotlivcom v núdzi formou dobrovoľníckej práce.
Tým, ktorí dobrovoľníkov hľadajú, umožňuje zase využiť ich pomoc na základe databázy ich
profilov a konkrétnych dobrovoľníckych ponúk, či na základe zverejnenia vlastných konkrétnych
žiadostí o pomoc.
KAMOŠI Z WEBU
Projekt vznikol na podporu vzdelávania a rozvoja talentu detí zo sociálne slabých skupín a
vylúčených spoločenstiev, pozostáva z 2 častí. Prvá časť „Veľkí kamoši“ dáva možnosť registrácie
špecifického druhu výzvy, ktorú registruje inštitúcia pracujúca s dieťaťom, tá je aj príjemcom
finančných darov a zodpovedá za ich využitie. Z príspevkov darcov sú hradené náklady na
vzdelávanie, napr. úhrada cestovných nákladov, kúpa učebníc, zaplatenie hodín v umeleckej škole
a pod. Druhá časť „Malí kamoši“ je akousi sociálnou sieťou, ktorá umožňuje komunikáciu detí
nielen s darcami, ale aj s ďalšími používateľmi, najmä rovesníkmi. Vzdelávacie moduly aktívne
zapájajú dieťa, majú za cieľ zlepšovať jeho vyjadrovacie schopnosti, všeobecnú i digitálnu
gramotnosť. Mnohé sú nielen individuálnym, ale aj kolektívnym dielom detí. Dieťa pod dozorom
vytvára on-line profil, blogy, fotogalériu, galériu svojich prác a pod. Spájaním používateľov z
rôznych sociálnych vrstiev podporujeme sociálnu inklúziu a zabezpečenie základných práv dieťaťa.
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Celkový prehľad od vzniku portálu k 31. 12. 2020
Počet darov
Počet darcov
Suma darov (v eur)
Počet výziev

576 849
189 299
12 991 963,71
5 691

Počas uplynulého roku sme prostredníctvom nášho portálu prerozdelili neuveriteľných
4 441 748 eur, čím sme pomohli ľuďom v núdzi, zdravotne znevýhodneným, ale aj mimovládnym
či cirkevným organizáciám.

Rast sumy sprostredkovaných darov za obdobie 2010-2020

Nárast darov sme zaznamenali aj v porovnaní s rokom 2019 o viac ako 55%. Oproti roku 2018 ide
dokonca o 161% nárast.
Sprostredkovaná pomoc by však nebola možná bez darcov, ktorý sa opakovane na náš portál
vracajú a podporujú fyzické, či právnické osoby. Za rok 2020 v priemere mesačne prišlo na výzvy
na portáli 370 tisíc eur od viac ako 13 tisíc darcov. Predstavuje to o 45% darcov viac ako v roku
2019.
Dôležitým posolstvom roku 2020 je solidarita a spolupatričnosť Slovákov. Pandémia COVID-19
negatívne zasiahla mnohých z nás, najviac však tých, ktorých život nebol jednoduchý ani pred ňou.
Aj v tomto krízovom roku Slováci podali pomocnú ruku a opätovne sa na náš portál vracali viac
než v predchádzajúcom roku. Aj na základe tohto vidíme, že koronavírus nedokázal zabiť ľudskosť
a spolupatričnosť v nás.
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KOMU SME SPROSTREDKOVALI POMOC

V roku 2020 bolo na našom portáli publikovaných 998 výziev. O pomoc žiadali jednotlivci, či
organizácie. Výzvy jednotlivcov boli podporené sumou 1 714 670,60 eur a výzvy organizácií
sumou 2 727 077,40 eur.

Záujem a spolupatričnosť verejnosti sa prejavili aj pri výzve s
názvom „Pomoc pre Alexka“. Alexovi bola krátko po pôrode
diagnostikovaná Spinálna svalová atrofia. Diagnóza, pri ktorej
postupne dochádza k odumieraniu svalových buniek a pri
neliečení nastáva smrť. Jeho jedinou záchranou bol liek
Zolgensma, ktorý nie je na Slovensku podávaný a je veľmi
finančne nákladný. Alexovi sa liečbu podarilo podstúpiť len
vďaka štedrým darcom, ktorý ho cez náš portál podporili
neuveriteľnou sumou 206 151 €. 6 mesiacov a 9 324 darov
dalo Alexovi a jeho rodine nádej na uzdravenie.

„Miliónová Lívia“. Tak znel názov výzvy na našom portáli, ktorý
sa dostal do povedomia nejedného Slováka. Malá Lívia trpela
zriedkavou Cavanovou chorobou, ktorá sa považuje za
nevyliečiteľnú. Deti sa pri nej zvyčajne nedožijú 10. roka svojho
života. Svitala však nádej ako pre Líviu, tak aj pre jej rodičov
a známych. Existovali terapie v USA, ktoré pomohli podobným
deťom. Na to, aby sa tam Lívia dostala, bolo nutné vyzbierať viac
ako milión dolárov. 6210 ochotných darcov na našom portáli
podporilo Líviu a jej liečbu 134 536 eurami. Len vďaka
dobrosrdečnosti ľudí sa Lívií podarí absolvovať veľmi potrebnú
liečbu už v septembri 2021.
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V roku 2020 sa prostredníctvom benefičných elektronických aukcií
podarilo v prospech výziev z portálu ĽudiaĽuďom.sk získať 20 277,9
eur. Za celú dobu existencie aukčnej platformy darcovského portálu
ĽudiaĽuďom.sk až do konca roku 2020, bolo prostredníctvom aukcií
vydražených 65 647,2 na pomoc jednotlivcom a organizáciám. Aukcie môžu vyhlasovať samotní
príjemcovia, alebo aukciu v ich prospech zorganizuje tretia osoba.

Najvýznamnejšou aukciou nášho portálu bol projekt Ženy Ženám,
prostredníctvom ktorého sa vydražilo neuveriteľných 19 422 eur.
Celá suma poputovala 10 matkám samoživiteľkám, ktoré v dôsledku
pandémie prišli o príjem, alebo sa ich finančná situácia značne
zhoršila.

Rok 2020, ktorý sa niesol v znamení pandémie COVID-19 sa
odrazil aj v dražbách na našom portáli. Olejový obraz s názvom
„Corona“ získal víťazné podanie v sume 60 eur. Práve tieto
financie pomohli zdravotníkom ako ochrana štítmi v boji proti
pandémií.

57 eur sa objavilo pod aukciou s dámskymi a pánskymi
rúškami. Touto sumou bola podporená výzva nehovoriaceho
autistického chlapčeka Nikiho, ktorý potrebuje mnoho terapií
na zlepšenie jeho stavu.

Za deväť rokov fungovania portálu sa podarilo dostať tento nástroj efektívnej pomoci do
povedomia ako neziskových organizácií, tak aj mnohých pomáhajúcich komunít i bežných ľudí, čo
dokumentuje jeho sledovanosť na sociálnych sieťach či referencie v publikáciách (projekt je
spomínaný vo viacerých publikáciách týkajúcich sa inovatívnych riešení v neziskovom sektore).
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VÝZNAMNÉ PROJEKTY A PARTNERSTVÁ

FOND VZÁJOMNEJ POMOCI

V roku 2020 sa portál ĽudiaĽuďom.sk stal partnerom Fondu
vzájomnej pomoci, zriadeným na Úrade vlády SR. Jeho cieľom je
pomôcť ľuďom, ktorí sa v dôsledku šírenia pandémie COVID-19
dostali do náročnej životnej situácie.

V roku 2020 bolo cez Fond vzájomnej pomoci publikovaných 175 výziev. Išlo najmä o ľudí, ktorí
prišli o prácu, museli ostať doma s deťmi, alebo sa im zvýšili ich mesačné náklady, ktoré nemali
ako pokryť. Tieto výzvy boli finančne podporené financiami zo štátnej pokladnice, alebo ochotnými
darcami. Celkovo bolo v roku 2020 úradom vlády zaslaných 72 337 eur darov.

O pomoc musela požiadať aj pani Silvia, ktorá je matka
samoživiteľka. Kvôli opatreniam nemohla dať svojho syna
do škôlky, a tak nemohla pracovať ani na čiastočný
úväzok. Mesačne sa jej snažila pomáhať rodina, no ani tá
to po čase už nezvládala. Silvia potrebovala pomôcť pri
platení nájmu, stravy a splácaní pôžičky. Úrad vlády
a darcovia ju podporili 1 154 eurami.

„Pomôžme nepočujúcej Danke a jej nepočujúcej dcére Laure“ tak znel názov výzvy pani Danky.
Pred vypuknutím pandémie COVID-19 pracovala a nemala problémy postarať sa o seba a svoju
dcéru. No keď prišla o prácu bola odkázaná na invalidný dôchodok, z ktorého nebola schopná
zaplatiť všetky účty a postarať sa o dcéru. Vyzbierané dary v hodnote 1000 eur jej pomohli
prekonať náročnú situáciu.
Pandémiou COVID-19 boli negatívne ovplyvnené nie len
matky samoživiteľky, ale aj ľudia na dôchodku, ktorí si
museli privyrábať rôznymi brigádami, aby si mohli dovoliť
zaplatiť svoje mesačné výdavky a všetky lieky. Pani Oľga
prišla o všetky svoje brigády a bola odkázaná na pomoc
iných pri kúpe všetkých liekov, bez ktorých by nemohla
ďalej žiť. V roku 2020 ochotní darcovia spoločne
s úradom vlády podporili pani Oľgu sumou 555 eur.
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ŽENY ŽENÁM

Projekt „Ženy Ženám“ vznikol s úmyslom
pomôcť ženám, ktoré sa v dôsledku pandémie
COVID-19 dostali do zúfalej situácie.
Prostredníctvom
internetovej
aukcie
umeleckého diela slovenskej umelkyne Janky
Brisudovej sme mohli získať finančné
prostriedky pre 10 žien. Išlo o osamelé matky,
alebo staré matky samoživiteľky.

Na základe umeleckého diela s názvom „Nádej“ vznikla
limitovaná edícia strieborných unikátnych brošní, ktoré autorka
chcela venovať na podporu príbehov uverejnených na našom
portáli. Za každou brošňou a každým príbehom stála jedna verejne
známa žena, ktorá sa stala ambasádorkou projektu a tak mohli byť
aj matky, či staré matky samoživiteľky chránené. Medzi
ambasádorky projektu patrili: Danka Barteková, Veronika Cifrová
Ostrihoňová, Mariana Čengel-Solčanská, Mária Čírová, Monika
Hilmerová, Adriana Kučerová, Anastazia Kuzminová, Soňa
Müllerová, Aneta Parišková a Silvia Šarköziová. Brošne sa podarilo
vydražiť za neskutočných 19 422 eur. Získaná suma putovala na
pomoc desiatim osamelým ženám a ich deťom
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DETSKÝ ČIN ROKA

Jubilejný 20. ročník projektu prebehol pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany
Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Projekt Detský čin roka už po niekoľko rokov dokazuje, že deti sú schopné urobiť veľké veci. Deti
vedia, čo hľadajú a s naliehavosťou na to upozorňujú. S vierou v dobro pomáhajú známym i
neznámym, všímajú si svoje okolie, premýšľajú ako spraviť všedné dni krajšími. Tešia sa, že
pomohli rodine, kamarátom, cudzím ľuďom, či ľuďom bez domova.

Aj napriek náročnosti roka 2020 sa potvrdilo, že deti
chcú šíriť dobro. Dokázali to aj cez online priestor,
vďaka ktorému tento rok vznikla aj nová kategóriaDobrý čin na nete. Výberová komisia tak mala možnosť
vybrať 35 nominovaných skutkov až zo 7 kategorií.

Druhou a veľmi dôležitou etapou projektu je čítanie
príbehov s deťmi na vyučovacích hodinách. Spoločne sa
rozprávajú
a zdieľajú
o príbehoch,
hodnotách
a myšlienkach, ktoré detské skutky prinášajú. Až 21 874
detí z 305 slovenských škôl sa rozhodlo, ktoré skutky
získajú ocenenie v jednotlivých kategoriach.

Už je to ôsmy rok, odkedy je náš portál ĽudiaĽuďom.sk partnerom projektu Detský čin. Cena
ĽudiaĽuďom.sk tento rok poputovala Adamovi a Marekovi, ktorým sa podarilo chytiť zlodeja
peňazí osemdesiatročnej pani. Okrem pochvaly v škole dostali aj cenu ĽudiaĽuďom.sk. Adam
a Marek sú vášniví futbalisti, a preto mali možnosť sa stretnúť s ich inšpiráciou a jedným
z najúspešnejších slovenských futbalistov- Marekom Hamšíkom. „Chcel by som vám poďakovať
za neskutočný hrdinský čin, aký ste spravili. Boli ste skvelí a ja som na vás nesmierne hrdý a pyšný,“
hovorí Marek Hamšík.
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH
Ročná účtovná závierka neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2020, teda súvaha, výkaz
ziskov a strát, ako aj prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM,
n. o. za rok 2020, je súčasťou správy nezávislého audítora z auditu účtovej závierky neziskovej
organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Nachádza sa od strany č.15 tejto výročnej správy
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PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH
Súvaha, výkaz ziskov a strát, ako aj prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch neziskovej organizácie
ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2020, je súčasťou správy nezávislého audítora z auditu účtovej závierky
neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Súvaha, výkaz ziskov a strát, ako aj prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch neziskovej organizácie
ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2020, je súčasťou správy nezávislého audítora z auditu účtovej závierky
neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.

ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE, KU KTORÝM DOŠLO V PRIEBEHU
ROKA
V roku 2020 neprišlo ku žiadnym personálnym zmenám v orgánoch neziskovej organizácie.
Správna rada
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Mgr. Jaroslav Ferianec
Mgr. Martin Holák Doc. ThLic.
Mgr. Miloš Lichner, D.Th.
Mgr. Boris Strečanský
Dozorná rada
Ing. Karol Pipta - predseda
Mgr. Zuzana Thullnerová
Mgr. Marcel Zajac
Riaditeľ
PhDr. Roland Kyška
ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.
Borská 6, 841 04 Bratislava
IČO: 42166683
Tel.: +421 950 505 050

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 24.6.2021 skontrolovala hospodárenie neziskovej organizácie
ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2020 a nemá pripomienky k výročnej správe ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok
2020
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