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Milí priatelia, 

všetci sme sa tešili na rok 2022, keď už 
budeme mať za sebou ten predchádzajúci, 
plný covidu . Chceli sme sa nadýchnuť 
a neriešiť už toľko pandémiu . Nikto z nás 
však nečakal, že covid tak rýchlo zatieni vojna 
na Ukrajine . Toto určite nebol spôsob, akým 
sme chceli zabudnúť na covid…

24 . februára, niekoľko hodín po tom, 
čo Rusko napadlo Ukrajinu, sme sa zapojili 
do humanitárnej pomoci obetiam tejto vojny . 
Ohlas slovenskej verejnosti, slovenských 
firiem a partnerov až z Nového Zélandu, 
Hongkongu a Ameriky bol obrovský a ich 
dary veľmi štedré . 

Vďaka tomu sa nám doposiaľ podarilo 
poslať zhruba 500 ton pomoci utečencom 
a obetiam bojov po celej strednej a východnej 
Ukrajine . V pomoci pokračujeme a podľa 
potreby ju navyšujeme . 

Zároveň však nezabúdame na ľudí v Etiópii, 
Jemene, Južnom Sudáne či Sýrii . Pre nich 
je choroba, vojna, či strata domova a rodiny 
nekonečným príbehom . Kým my tu 
na Slovensku sa učíme žiť s covidom, oni sa 
naučili žiť s maláriou, chudobou či špinavou 
vodou, čo často deťom prináša smrť . 

Učíme sa žiť s tisíckami Ukrajincov, 
ktorých sme privítali vo svojich domovoch, 
komunitách a školách . Pamätajme však 
na obete konfliktov a milióny ďalších 
utečencov, ktorých nemá kto privítať 
na bezpečnom mieste .

Nadácia Integra je tu preto, aby sme spolu 
s vami zmiernili následky porušeného 
sveta . Ako na tom pracujeme, vám povie 
táto výročná správa . Ukáže vám, ako môžu 
komunity, ktoré podporujeme po celom 
svete, žiť v bezpečí a zdraví s nádejou 
na lepšiu budúcnosť . To všetko sa deje vďaka 
vám . Bez vás by sme to nedokázali!

Allan Bussard 
správca Nadácie Integra
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VIAC AKO ŠTVRŤSTOROČIE 
MENÍME SVET K LEPŠIEMU 
A POMÁHAME

VZDELÁVAŤ 
CHUDOBNÉ DETI 
V KENI A ETIÓPII

AFRICKÝM FARMÁROM 
K DÔSTOJNÉMU 

ŽIVOTU

ZLEPŠOVAŤ KLÍMU 
SADENÍM STROMOV 

V AFRIKE

ĽUĎOM PREŽIŤ 
VOJNY A PRÍRODNÉ 

KATASTROFY
(Ukrajina, poľsko-bieloruská hranica, Keňa, 
Etiópia, Sýria, Irak, Južný Sudán, Libanon, 
India, Bangladéš, Nepál, Jemen, Filipíny, 

Afganistan, Mozambik)
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NADÁCIA INTEGRA
2021

2017 2018 2019 2020 2021

419 433

583

724

867

počet detí, ktoré sme 
podporili pri vzdelávaní

na podporu 
vzdelávania detí 

použitých 
na humanitárnu 

pomoc 

farmárov, s ktorými 
spolupracujeme

vysadených 
stromov

252 226 € 196 508 € 23 000 1 200 000
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zapojili sme sa 
do humanitárnej pomoci:  
Sýria, Južný Sudán, Etiópia, 

Keňa, poľsko-bieloruská 
hranica, Afganistan, India
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Začiatkom tohto roka zasiahla svet správa o napadnutí 
nášho východného suseda . Milióny ľudí utiekli 
z domovov v obavách o svoje životy . Niektorí zostali 
na západe Ukrajiny, ďalší, prevažne ženy a deti, odišli 
za hranice . 

Od začiatku vojnového konfliktu sme sa zapojili 
do pomoci vojnovým utečencom . Pomáhame v štyroch 
krajinách a za štyri mesiace od vypuknutia vojny sme 
poslali na Ukrajinu 500 ton humanitárnej pomoci .

VOJNA 
NA UKRAJINE
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AKO 
POMÁHAME

•  pomáhame ubytovať ľudí na úteku
•  posielame kamióny s humanitárnou pomocou zo Slovenska
•  finančne a materiálne podporujeme viaceré centrá, ktoré 

ubytovávajú ľudí
•  podporujeme kyvadlový autobus, ktorý priváža ľudí z Ukrajiny 

na Slovensko
•  distribuovali sme potraviny, hygienické potreby a základné 

lieky ukrajinským rodinám v Bratislave
•  organizujeme koncerty a zbierky na podporu Ukrajiny

•  odosielame kamióny s humanitárnou pomocou 
z Rumunska na Ukrajinu 

•  plníme sklady potravinami a ďalším tovarom potrebným 
pre ľudí na Ukrajine

•  zabezpečujeme ubytovanie, jedlo a psychosociálnu 
podporu pre rodiny z Ukrajiny

•  podporujeme prevoz humanitárnej pomoci na Ukrajinu 
a odvoz utečencov z Ukrajiny do Poľska

•  zabezpečujeme dočasné bývanie pre vnútorne vysídlených 
ľudí na Ukrajine a poskytujeme im humanitárnu pomoc 
v spolupráci s miestnymi organizáciami

•  otvorili sme na 7 miestach sklady s humanitárnou pomocou, 
odkiaľ distribuujeme potravinový a nepotravinový tovar 

•  zabezpečujeme psychosociálnu podporu pre ľudí, ktorí 
zostali na Ukrajine

SLOVENSKO

RUMUNSKO

POĽSKO

UKRAJINA
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Tieto deti pochádzajú z veľmi chudobných 
pomerov . Bývajú v biednych plechových 
domoch v slumoch spolu s rodičmi 
a viacerými súrodencami . Bežné sú osamelé 
matky, ktoré sa samy starajú o rodinu . Príjmy 
rodiny sú veľmi nízke a zaplatiť výdavky 
spojené so školou je nad ich možnosti . Deti 
preto zostávajú doma a často pomáhajú 
s mladšími súrodencami . Niektoré už nemajú 
rodičov, starajú sa o nich príbuzní, alebo 
žijú na ulici . Ich život sa zásadne zmení, keď 
môžu chodiť do školy, majú pravidelný režim, 
pomoc a podporu . 

Program Podpory vzdelávania detí umožňuje chudobným deťom 
v Keni a Etiópii chodiť do školy a získať vzdelanie . Základom 
tejto podpory je spolupráca s darcami, ktorí pravidelne mesačne 
prispievajú sumou 25 eur na vzdelanie konkrétneho dieťaťa . 
Vďaka tomu môže dieťa chodiť do školy, má zabezpečené školské 
pomôcky, v škole denne výživné jedlo, zdravotnú starostlivosť 
a v prípade potreby aj bývanie . 

PODPORA 
DETÍ
Lucia Pagáčová
koordinátorka
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ETIÓPIA

KEŇA

CENTRUM 
BISHOFTU

ŠKOLA 
BEACON 
OF HOPE

PODPORA 
DETÍ 

V AMBO

DETSKÝ 
DOMOV 
PRAISE 
GATE

ŠTIPEN-
DIJNÝ 

PROGRAM 
KEŇA 

ŠKOLA 
SV . ANNY

ŠKOLA 
SHALOM

ŠKOLA 
TAPA

NAŠE 
PROJEKTY
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Nadácia Integra sa zapája do humanitárnej 
pomoci ľuďom v rôznych kútoch sveta . 
Spolupracujeme pri tom s medzinárodnou 
Alianciou Integral, ktorej sme súčasťou . Jej 
členmi je 21 humanitárnych organizácií, ktoré 

pôsobia priamo v teréne na 100 miestach 
vo svete . Vďaka koordinácii dokážu jednotlivé 
záchranárske tímy zasiahnuť do 24 hodín 
od vypuknutia katastrofy . 

Milióny ľudí na celom svete trpia následkami vojny alebo prírodných 
katastrof, ako je zemetrasenie, sucho alebo záplavy . Prídu o svoje 
domovy, stratia rodinu, priateľov . Ocitnú sa bez jedla, čistej vody 
a zdravotnej starostlivosti . Sami si nedokážu pomôcť a potrebujú 
podporu iných . 

HUMANITÁRNA 
POMOC
Ivana Čorbová
koordinátorka
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V ROKU 2021 SME 
POMOHLI ZABEZPEČIŤ

•  ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
•  LIEKY
•  PODPORA ZDRAVOTNÝCH CENTIER

•  BUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA 
VODNÝCH ZDROJOV

•  VZDELÁVANIE O ZDRAVÍ A PREVENCII

• JEDLO
• PITNÁ VODA
• LIEKY 

•  POTRAVINY
•  VODA
•  HYGIENICKÉ POTREBY

•  ZDRAVOTNÍCKE A HYGIENICKÉ POTREBY
•  DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY
•  JEDLO A PITNÁ VODA

•  POTRAVINY
•  HYGIENICKÉ POTREBY

•  POTRAVINY
•  PITNÁ VODA
•  MATRACE, PRIKRÝVKY A HRNCE NA VARENIE
•  PSYCHOLOGICKÁ POMOC

JUŽNÝ 
SUDÁN

SÝRIA

JEMEN

ETIÓPIA

INDIA

AFGANISTAN

POĽSKO-
BIELORUSKÁ 

HRANICA

Projekt podporil

Projekt podporil
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Popri zabehnutom férovom výkupe 
a spracovaní makadamových orieškov 
sme v Keni v minulom roku začali stavať 
novú kešu fabriku . Nadácia Integra v rámci 
projektu obnovy pestovania kešu orechov 
na kenskom pobreží koordinuje podobne ako 
pri makadamoch celý hodnotový reťazec - 
od sadenicových škôlok, cez farmárov, výkup, 
spracovanie, až po export ku zákazníkom 
v Európe a Severnej Amerike . 

Aby sme pomohli drobným kávovým 
farmárom, ktorých živobytie ohrozuje zmena 
klímy, pokračujeme v zavádzaní makadámií 
ako novej plodiny v Etiópii . Ďalšie zvýšenie 
príjmu pre rodiny etiópskych kávových 
a teraz už aj makadamových farmárov 
môže poskytnúť včelárstvo . Modernizujeme 
ho v spolupráci s Univerzitou Bule Hora 
a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou 
v Nitre . 

Na Slovensku sme predstavili originálny 
zero waste koncept - férová káva z našej 
bratislavskej pražiarne je zodpovedná počas 
celej cesty kávového zrnka od farmára 
až do vašej šálky .

Mnohí obyvatelia afrického vidieka žijú v extrémnej chudobe . 
Nemajú dostatok potravín, pitnej vody, chýba im zdravotná 
starostlivosť, vzdelanie . Na to, aby sa vymanili zo začarovaného 
kruhu chudoby, humanitárna pomoc nestačí . Preto im pomáhame 
aj cez spravodlivý obchod a udržateľné sociálne podnikanie . 
Už 23-tisíc farmárov môže vďaka našej spolupráci uživiť seba i svoju 
rodinu za dôstojných podmienok .

FAIR TRADE 
A EKONOMICKÝ 
ROZVOJ
Alojz Macsai
manažér
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SLOVENSKO

ETIÓPIA

KEŇA

KEŇA

FÉROVÁ 
KÁVA BEZ 
ODPADU 

PODPORA 
DROBNÝCH 
KÁVOVÝCH 
FARMÁROV 

ZAVÁDZANIE 
MAKADÁMIÍ 
AKO NOVEJ 

PLODINY 

MODERNI-
ZÁCIA VČE-

LÁRSTVA 

FÉROVÉ 
MAKADAMOVÉ 

ORECHY 

OBNOVA 
PESTOVANIA 

KEŠU 
ORECHOV 

A NOVÁ 
FABRIKA

NAŠE 
PROJEKTY
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Dlhoveké úžitkové stromy, vysadené v Afrike, 
dokážu absorbovať významné množstvo 
emisií uhlíka, čím zmenšujú aj našu 
ekologickú stopu . Okrem toho sú prevenciou 
erózie pôdy, zlepšujú biodiverzitu, poskytujú 
tieň pre rastliny i živočíchy, udržiavajú vlahu 
v období sucha . Makadamové a kešu orechy 
majú pre farmárov väčšiu hodnotu než drevo, 
ktoré by sa po vyrúbaní týchto stromov 
použilo ako palivo . Farmári a ich rodiny majú 
preto motiváciu starať sa o tieto stromy . Náš 
projekt pôsobí ako prevencia rozširovania 
púšte v oblasti rovníka . 

Okrem výsadby stromov v Afrike sme 
v minulom roku realizovali aj vzdelávací 
projekt na Slovensku . Sériou podujatí 
a výstavou “EKO, nie EGO” sme priblížili 
tému klimatickej (ne)spravodlivosti . Spolu 
s Ekonomickou univerzitou v Bratislave sme 
pripravili klimatickú kalkulačku . Vzdelávacie 
materiály sme obohatili o metodickú 
príručku, videoportréty farmárov a kartovú 
hru EcoDiversophy .

Nadácia Integra dosiahla vlani svoj cieľ – v Keni a Etiópii sme 
vysadili milión stromov! Do pestovania makadámiových a kešu 
stromov sme zapojili farmárov, ktorým sa cez pravidelnú úrodu 
orechov otvorili dvere k dôstojnejšiemu životu . Pomáhame 
tým aj našej planéte Zem . Milión stromov pohltí toľko emisií 
uhlíka, koľko vyprodukujú obyvatelia jedného menšieho mesta 
na Slovensku . Vo výsadbe stromov pokračujeme aj naďalej .

KLÍMA 
A SADENIE 
STROMOV
Jana Široká
koordinátorka
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sadenicové 
škôlky

stredných škôl, 
ktorým sme 

rozdali 30 000 
sadeníc stromov

nových  
vzdelávacích nástrojov  

a materiálov

drobných 
farmárov, 

ktorí sa zapojili 
do pestovania 

sadeníc

podujatí  
o klimatickej  

zmene

vysadených 
makadámiových 
a kešu stromov

účastníkov  
podujatí

CO2, ktoré každý 
rok zachytia 

vysadené stromy

4 100

6

23 000 

10

1 200 000

1 223

57 mil. kg 

AFRIKA

VÝSADBA 
STROMOV 
V AFRIKE

VZDELÁVANIE 
NA SLOVENSKU

SLOVENSKO
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PLÁNY NA ROK 
2022

UKRAJINA

ETIÓPIA

SÝRIA

JUŽNÝ 
SUDÁN 

•  HUMANITÁRNA POMOC
•  OBNOVA VOJNOU ZNIČENÝCH 

DOMOV 

•  HUMANITÁRNA POMOC: ĽUĎOM 
ZASIAHNUTÝM SUCHOM

•  PODPORA VZDELÁVANIA DETÍ
•  VÝSADBA MAKADÁMIOVÝCH 

STROMOV A OBNOVA 
VYKLČOVANÉHO LESA

•  VÝROBA A DISTRIBÚCIA VČELÍCH 
ÚĽOV, ŠKOLENIA PRE FARMÁROV

•  KURZY V KRAJČÍRSKEJ DIELNI

•  BUDOVANIE STUDNÍ

•  ZABEZPEČENIE ZDRAVOTNEJ 
STAROSTLIVOSTI 
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JEMEN

KEŇA

UGANDA

SLOVENSKO

•  JEDLO, PITNÁ VODA, LIEKY

•  PODPORA VZDELÁVANIA DETÍ
•  VÝSTAVBA NOVEJ BUDOVY 

DETSKÉHO DOMOVA
•  PROGRAM PSYCHOLOGICKEJ 

POMOCI V PRAISE GATE A ŠKOLE 
SV . ANNY

•  SPUSTENIE NOVEJ PREVÁDZKY 
NA SPRACOVANIE KEŠU ORECHOV

•  VÝSADBA KEŠU STROMOV, 
ŠKOLENIA PRE FARMÁROV

•  DISTRIBÚCIA SADENÍC 
MAKADÁMIOVÝCH STROMOV

•  VZDELÁVANIE O FAIR TRADE 
A ZODPOVEDNEJ SPOTREBE

•  PODPORA UTEČENCOV 
Z UKRAJINY
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Pár dní pred vypuknutím vojny na Ukrajine 
sa moja mamička vrátila z nemocnice 
po veľmi ťažkom priebehu covidu . Bola 
vyslabnutá, nedokázala sama chodiť, dýchala 
len s kyslíkovým prístrojom a potrebovala 
neustálu starostlivosť . Náš otec má tiež 
srdcovocievne ochorenia, veľmi ťažko chodí 
aj na krátke vzdialenosti . Tak som opatrovala 
oboch .

Počas náletov sme museli zostať doma

Na Ukrajine vypukla vojna 24 . februára . 
Mnohé mestá začali bombardovať, ľudia sa 
skrývali v úkrytoch a zostali bez svetla, tepla 
a jedla . Každý deň bolo zničených niekoľko 
domov a zomierali jednoduchí, mierumilovní 
ľudia . V meste, kde sme žili, zatiaľ nedošlo 
k výbuchom, avšak vo všetkých okolitých 
mestách áno .

V našom meste sa ozýval niekoľkokrát 
denne letecký poplach a bolo treba 
utekať do úkrytu . Pre moju rodinu to bola 
nerealizovateľná výzva . Najbližší úkryt bol 
vo vzdialenosti asi 300 metrov od nášho 
domu . Zobrať moju ležiacu mamu a otca, 

ktorý ledva chodil, niekoľkokrát denne 
do úkrytu, bolo jednoducho nemožné . A tak 
sme počas náletov zostávali doma .

Mama po chorobe nepretržite dýchala 
pomocou špeciálneho kyslíkového prístroja . 
Ešte viac ako raketového požiaru sme sa teda 
obávali výpadku elektriny, ktorý je počas 
vojny v krajine bežný .

Myslela som, že sa nedá odísť

Každý deň a noc sme sa modlili za ochranu 
našej krajiny, za každého človeka v núdzi 
a za zachovanie a ochranu našej rodiny .

Pravdupovediac, nevedela som si predstaviť, 
ako by bolo možné odísť s dvoma takto 
chorými rodičmi do zahraničia . Keď som 
zhodnocovala zdravotný stav mojich 
najbližších, pripadalo mi to nemožné . Preto, 
keď nám pracovníci organizácie „Mládež 
pre Krista“ (MPK) ponúkli možnosť odísť 
na Slovensko, odmietli sme .

Raz večer, pri ďalšom nálete, sme si 
pri modlitbe sľúbili, že ak máme počas vojny 

Oľga je na Slovensku pár týždňov . Z Ukrajiny utiekla so svojou 
rodinou, hoci to vyzeralo beznádejne . Zdanlivo nemožný plán sa 
uskutočnil . Teraz sú všetci v bezpečí na ranči v Kráľovej Lehote, kde 
podporujeme ubytovanie utečencov z Ukrajiny . Aká bola cesta Oľgy 
na Slovensko, porozprávala v tomto príbehu .

NEMOŽNÉ SA STALO  
SKUTOČNOSŤOU

UKRAJINA
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odísť do inej krajiny, a ak nám tú možnosť 
opäť ponúknu, budeme už súhlasiť .

Na druhý deň ráno sme mali telefonát a opäť 
nám ponúkli ísť na Slovensko . Súhlasili sme .

Ťažká cesta a pokazený prístroj

Pre našu rodinu to bola veľmi náročná 
cesta, rovnako aj pre všetkých ľudí, ktorí 
nám pomáhali s presunom . Spolu s našimi 
známymi sme hľadali spôsob, ako v autobuse 
zapojiť kyslíkový prístroj, aby mama dokázala 
počas cesty dýchať . Nefungoval však dobre 
a mamin stav sa zhoršoval . Bála som sa . 

Na Slovensku nás už čakali pracovníci MPK . 
Keď zistili, že akútne potrebujeme kyslíkový 
prístroj, začali nám ho rýchlo zháňať . 
Vieme, že je veľmi drahý . Nedokázali sme si 
predstaviť, ako zaplatíme za jeho prenájom 

alebo kúpu, aby ho mama mohla používať 
dlhodobo .

Zázraky sa dejú

Ľudia z MPK však rozhodili siete a to, čo sa 
nám zdalo úplne nereálne, sa naozaj podarilo . 
Dostali sme zadarmo prístroj, ktorý môže 
mama používať tak dlho, ako ho bude 
potrebovať .

Od nášho sťahovania ubehlo pár dní, únava 
z cesty trošku pominula a mamin zhoršený 
zdravotný stav sa aj vďaka slovenským 
zdravotníkom stabilizoval . Veľmi ďakujem 
všetkým, ktorí nám v tomto zdanlivo 
nemožnom pláne úteku pomohli . Postarali 
sa o našu rodinu akoby sme boli ich rodinou, 
akoby sme patrili medzi nich . Nech Boh 
žehná našu Ukrajinu, ochraňuje všetkých a dá 
nám spoločné víťazstvo a mier .
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UKRAJINA

Život v bojovej zóne na východe Ukrajiny

Dmytro s manželkou Nastasiyou pochádzajú 
z ukrajinského Mariupoľa . Majú dvoch synov, 
starší odišiel študovať do Kanady a tam aj 
zostal . Zvyšok rodiny žije v Mariupole, oblasti 
poznačenej konfliktom z roku 2014 .

Koncom februára tohto roka sa však vojna 
vrátila tam, kde pred ôsmimi rokmi začala . 
Chvíle hrôzy vystriedali pokojný život 
obyvateľov . Slovami ani nedokážu opísať 
všetky tie strašné veci, ktoré sa udiali . 
Dmytro, Nastasiya a ich syn Mykola zostali 
50 dní ukrytí s ďalšími 127 ľuďmi v suteréne  
nemocnice . Za ten čas sa tu narodilo 
27 bábätiek .

Jedlom šetrili

Pre všetkých ľudí v Mariupole to boli ťažké 
časy . Ruská armáda neustále bombardovala 
mesto, bomby vybuchovali každú chvíľu . 
Delostrelectvo a lietadlá strieľali do obytných 
budov, nemocníc, škôlok, jednoducho všade . 
Nemocnicu zbombardovali dvakrát, všetky 
okná tam boli vybité . Len v suteréne tejto 
zničenej budovy bol život .

Ľudia jedli dvakrát denne, aj to len trošku . 
Nebola voda, elektrina, kúrenie . Najskôr 
chodil Mykola a jeho priatelia do skladov 
supermarketu, kde dostali jedlo . Majitelia 
supermarketov otvorili počas vojny pre ľudí 
sklady potravín, tí to vďačne využívali . Robili 
si zásoby na dlhšie obdobie, keďže všade 

Dmytro, Nastasiya a ich syn Mykola strávili 50 dní v pivnici 
nemocnice v Mariupole . Vďaka tomu, že je Tatyana zdravotná 
sestra, mohli byť v tomto úkryte . Zažili ostreľovanie, bombardovanie, 
stretávali sa so smrťou, bezcitnosťou . Stáli v rade na potraviny 
aj vodu, zápasili s nedostatkom liekov pre otca rodiny . V súčasnosti 
sú v Ľvovskom teologickom inštitúte, ktorý podporujeme v rámci 
pomoci Ukrajine .

MARIUPOĽ  
50 DNÍ V PIVNICI

JEDLO PRIPRAVOVALI NA OHNI PRED BUDOVOU, 
AJ KEĎ POČULI BOMBY.
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v meste sa strieľalo a bombardovalo . Napriek 
tomu, že počuli bomby, si pripravovali 
jedlo na ohni pred budovou . Neskôr museli 
návštevy obchodov výrazne obmedziť .

Nedostatok vody a smrť v uliciach

Veľmi zlá bola situácia s vodou . Ľudia museli 
chodiť po vodu a čakať v rade, hoci sa strieľalo 
a bombardovalo . Niektorí pri tom prišli o 
život, dokonca aj lekári z pôrodnice . Mnoho 
ľudí zomrelo priamo na ulici . Zraneným 
a tehotným ženám dávali pracovníci 
nemocnice piť fyziologický roztok .

Pri budove pôrodnice bolo veľa veľkých dier 
od bômb . Niekedy boli výbuchy také silné, že  
tlaková vlna otvorila aj ťažké železné dvere 
v suteréne . Napriek týmto podmienkam si 
veľa ľudí myslelo, že ich život v pivnici je lepší 
ako život ľudí v susednej nemocnici . Tam 
veľa zranených ľudí a detí len tak ležalo na 
podlahe, nebolo dosť matracov pre všetkých . 

Lekári liečili len tých, ktorí mali šancu prežiť . 
Chýbali lieky . Keď niektorí pacienti zomreli, 
uložili ich telá do čiernych vriec .

V podzemí bez liekov

Pre 60-ročného Dmytra bolo extrémne 
náročné prežiť v tejto situácii . Je po operácii 
srdca a potrebuje pravidelne brať lieky . Na 
začiatku ich aj mal, ale po mesiaci sa začali 
míňať . Po nejakom čase bez liekov mu začali 
opúchať nohy a ťažko sa mu dýchalo . Bolo to 
ťažké a ani jeho manželka, zdravotná sestra, 
mu nedokázala pomôcť .

Jedného dňa ruská armáda vytlačila 
ukrajinských vojakov z časti mesta a oni 
mohli vidieť ruský svet . Rusi hľadali ľudí, 
vyhrážali sa a vyháňali ich z úkrytov . Niekedy 
dokonca pripravili jedlo, ale bolo to iba 
pre videokamery, aby natočili pre divákov 
televízie pekné obrázky…
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ETIÓPIA

Naša Kalkidan . Aj takto jej hovoríme . Pred desiatimi rokmi sme 
ju prijali do nášho programu Podpora detí . Drobné etiópske 
dievčatko, ktoré sa ocitlo v núdzi . Stačilo tak málo a jej život sa úplne 
zmenil . Máme radosť, keď sa dnes pozeráme na jej usmiatu fotku . 
A spomíname na časy, kedy sa jej ujala podporovateľka Janais, 
známa speváčka . Spojilo nás to na desať rokov a výsledok stojí za to .

BLAHOŽELÁME 
K UKONČENIU ŠKOLY!

Pomoc pre dieťa

Dmytro a Nastasiya videli, ako ruský tank 
prišiel k obývanej budove a začal do nej 
strieľať . Zranil pri tom malého chlapca . Ten 
išiel v bolestiach za vojakmi a prosil ich 
o pomoc pre svojich blízkych, otca a sestru, 
ktorí boli v budove . Muži v uniformách sa 
začali smiať…

Chlapcovi pomohla Nastasiya, ktorá ho 
zobrala do nemocnice . Ošetrila ho, ale ranu 
na duši ošetriť nevedela . Chlapcova rodina 
zostala v budove a všetci tam zomreli .

Odchod z Mariupoľa

Koncom apríla vyzvali ruskí vojaci všetkých 
ľudí v suteréne nemocnice, aby odišli .

Dmytro s manželkou sa rozhodli prejsť 
zeleným koridorom na Ukrajine . Mali 
auto, starú Ladu . Akoby zázrakom zostala 
pojazdná, len okná na aute boli zničené .

Počas dlhej cesty videli veľa zničených áut 
a ľudí, ktorí zomreli na ceste do bezpečia . 
Bolo veľmi ťažké prejsť cez miesta, ktoré 
kontrolovali ruskí a čečenskí vojaci, ale cestu 
nakoniec zvládli a prežili . Dostali sa do Ľvova 
a v miestnom teologickom seminári našli 
pomoc .

Dmytro so svojou rodinou dnes býva v byte, 
kde môžu zostať zadarmo . 50 dní života 
v pivnici a cesta na západ krajiny, kedy boli 
svedkami krutej vojny, na nich zanechalo 
stopy . Niekedy ešte plačú, ale už sa začínajú 
mať lepšie . Chcú najmä rozprávať o tom, 
čo videli a zažili .
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Kalkidan urobila vlani záverečné skúšky 
a ukončila tak štúdium účtovníctva . Vďaka 
dlhoročnej podpore a povzbudzovaniu 
mohla chodiť do školy, vzdelávať sa a kráčať 
za svojím snom . Celé roky až do dospelosti 
ju sprevádzala rodina slovenskej speváčky 
Janais . Písali si listy, posielali fotografie .

Vďaka pravidelnej podpore mohla Kalkidan 
doštudovať a získala diplom . Pred dvoma 
rokmi začala pomáhať ako učiteľka v 
škôlke Shalom a od ukončenia štúdia tam 
pracuje naplno . Je veselá, priateľská a deti 
ju milujú . Svoju prácu má veľmi rada . Určite 

však využije aj svoje vedomosti z oblasti 
účtovníctva . Pretože okrem práce s deťmi 
pomáha aj s organizačným chodom škôlky .

Podpora mení život

Kalkidan má už roky aj nový domov . Keďže 
jej mama zomrela, adoptovala si ju rodina 
riaditeľa školy Bishoftu . Mladá slečna je veľmi 
šikovná, obľúbená v kolektíve a veríme, že má 
pred sebou dobrú budúcnosť . Už teraz to 
dotiahla ďaleko . Podpora, vzdelanie a vôľa 
nevzdávať sa jej navždy zmenili život .

AKO VNÍMA JANAIS 
TO, ŽE KALKIDAN 
SKONČILA ŠKOLU?

Ako dieťa dostala príležitosť 
chodiť do školy, čo dodnes 
v mnohých krajinách nie je 
samozrejmosťou. Napriek 
ťažkým životným situáciám, 
keď nepoznala otca, stratila 
mamu, časom i starú 
mamu, ju využila najlepšie 
ako vedela. Teraz mi síce 
tečú krokodílie slzy, lebo sa 
končí naša spoločná cesta. 
Ale veľmi sa z nej teším 
a som na ňu hrdá.
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Čo Ťa inšpirovalo k podpore 
vzdelania dieťaťa z Afriky?

Mám šťastný a vyrovnaný život s ľuďmi okolo, 
ktorí ma majú radi, s prácou, ktorá ma rozvíja 
a napĺňa a možnosťou splniť si v podstate 
akýkoľvek sen . Preto sa mi zdá prirodzené 
podeliť sa s tými, ktorí také šťastie nemajú . 

Keď som náhodou natrafila na článok 
o projekte Podpora detí, neváhala som . Zistila 
som, že viem veľmi jednoducho pomôcť 
dieťaťu vyrastajúcom na mieste, kde ľudí 
spája s nádejou len veľmi krehká niť .

Som človek, ktorému musia dávať 
veci zmysel . Podporovať prístup detí 
k vzdelaniu na miestach, kde vedomosti 
predstavujú jeden z najúčinnejších nástrojov 
na prelomenie chudoby, mi dáva obrovský 
zmysel . Pomáhať sa má . A ja som si vybrala 
tento spôsob .

Predstav nám 
„svoje dieťa“

Miriam je úžasná . Skrátka úžasná . Z jej listov 
cítim lásku k životu a vďaku za to, čo od života 
dostáva, vrátane možnosti študovať . 

Je to šikovná, kreatívna a húževnatá 
16-ročná dievčina z Kene, už pomaly 
mladá žena . V škole jej to naozaj ide a robí 
všetko pre to, aby štúdium dokončila . 
Má rada hudbu a zo všetkého najradšej 
tancuje . S kamarátkami dokonca založili 
tanečnú skupinu a učia sa tancovať rôzne 
choreografie . 

V poslednom liste mi napísala krásnu správu 
- snaží sa o čo najlepšie výsledky, pretože 
uvažuje o univerzite! Neskutočne som sa 
potešila a veľmi jej držím palce . Som si istá, 
že s jej cieľavedomosťou to dokáže .

Lucia Pekaríková je naša podporovateľka a so svojou PR agentúrou 
KOMUNIKA pripravila pre Nadáciu Integra pro bono komunikačnú 
kampaň s názvom Srdce pre Afriku . V článkoch a rozhovoroch 
v slovenských médiách sa Slováci dozvedeli o programe Podpory 
detí a spoznali mnohé krásne príbehy . Vďaka tejto kampani chodí 
dnes do školy ďalších 125 detí, ktoré dostali šancu na nový život . 

SLOVENSKO ROBÍM ZMYSLUPLNÚ 
A SPRÁVNU VEC 
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S Miriam si vymieňate aj listy, 
buduje to vzťah?

Listy od Miriam pre mňa znamenajú veľmi 
veľa . Vždy si ich prečítam niekoľkokrát, 
skúmam kresby, písmo a snažím si predstaviť 
si, ako a za akých podmienok list píše . Všetky 
jej listy mám odložené a najnovší je pripnutý 
na mieste, kde ho každý deň vídam . 

Projekt podpory vzdelávania vytvára vzťah 
medzi ľuďmi, ktorí sa síce osobne nepoznajú, 
ale robia pre seba veľmi veľa . Ja podporujem 
vzdelanie pre Miriam, čo jej mení život 
k lepšiemu . A to, že robím tak zmysluplnú 
a skvelú vec, mi zase dodáva pocit naplnenia . 
Je to teda obojstranné, a tak to má byť .

Aké bolo doposiaľ 
toto obdobie?

Veľmi zaujímavé a pekné :)

Do života Miriam som vstúpila až v jej 
tínedžerskom veku, pretože práve vtedy prišla 

o svojho podporovateľa . Aj keď moja pôvodná 
predstava bola, že podporím vzdelanie 
dieťaťa od úplného začiatku jeho štúdia, 
uvedomila som si, že práve v tínedžerskom 
veku sa človek formuje a začína spoznávať 
svet taký, aký naozaj je . Že toto je obdobie 
dieťaťa, kedy si podporu reálne uvedomuje 
a dáva si ciele do života . A tak som 
s podporou vzdelania pre Miriam súhlasila .

Pamätám si na môj prvý list, ktorý som 
Miriam napísala . Bol veľmi dlhý a snažila som 
sa jej ukázať, čo všetko je vďaka vzdelaniu 
možné a čo by jej v živote mohlo priniesť . 
Tiež mi od nej prišiel dlhý list, dostala som 
ho tesne pred Vianocami . Taký vianočný 
darček . Dozvedela som sa z neho všetko 
možné, ale najviac ma potešilo nakreslené 
srdiečko na záver . To pôvodné bolo menšie, 
ale vygumovala ho a nakreslila dvakrát väčšie . 

Prečo ma to tak potešilo? Tak si totiž 
predstavujem fungovanie života . Keď niekoho 
pozitívne ovplyvníte, zväčší sa srdce vás 
oboch . 

Projekt podpory vzdelávania 
vytvára vzťah medzi 
ľuďmi, ktorí sa síce osobne 
nepoznajú, ale robia pre seba 
veľmi veľa. Ja podporujem 
vzdelanie pre Miriam, čo 
jej mení život k lepšiemu. 
A to, že robím zmysluplnú 
a skvelú vec, mi zase dodáva 
pocit naplnenia. Je to teda 
obojstranné, a tak to má byť.
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O deti sa stará manželský pár Lucy a Allan, 
ktorí domov aj založili . Deti ich majú 
veľmi rady a svoju opatrovateľku volajú 
„mama Lucy” . Napriek veľmi skromným 
podmienkam sú všetci v Praise Gate spokojní 
a šťastní . Už sa tešia na nové bývanie, ktoré 
rastie neďaleko ich súčasného domova .

Ďalšie deti čakajú na miesto

Stavba rastie, doposiaľ sa postavili múry 
a v prácach sa pokračuje . Murovaná stavba 
bude mať väčšiu kapacitu a nový domov 
sa tak bude môcť postarať o ďalšie deti . 
V súčasnosti tam nie je miesto pre nových 
obyvateľov . Vedenie domova eviduje žiadosti 
o prijatie nových detí, zatiaľ však nie je v jeho 
možnostiach prijať ich .

„Mama Lucy” verí, že sa podarí stavbu čo 
najskôr dokončiť .  Hoci výstavba nepokračuje 
podľa plánov a skomplikovala ju pandémia, 
deti už plánujú detaily bývania . Očakávajú, 
že sa ich rodina bude môcť rozrásť o nových 
členov . 

Detský domov Praise Gate v Keni oslávil okrúhle narodeniny . 
V decembri pred 20 rokmi sa otvorili jeho brány pre prvých 
obyvateľov . Odvtedy v ňom našli útočisko a novú rodinu desiatky 
detí z ulice . Dnes žije v domove 44 detí a mladých ľudí . Majú strechu 
nad hlavou, teplo domova a môžu chodiť do školy vďaka Slovákom, 
ktorí ich pravidelne podporujú . 

KEŇA

STAVIAME 
DETSKÝ DOMOV
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Humanitárny pracovník Brayen je súčasťou 
tímu zdravotníkov našej partnerskej 
organizácie a v Južnom Sudáne pôsobí 
už dlhý čas . Onedlho sa jeho pobyt v krajine 
končí, a preto sa s nami podelil o svoj pohľad 
na Južný Sudán a jeho obyvateľov .

Hodiny chôdze pre záchranu dieťaťa

Zbadám ju hneď, ako vojdem do izby 
na klinike . Mladá matka ticho sedí na jednej 
z postelí . Jej ročná dcérka spí blízko nej, 
prikrytá nádherne farebnou látkou . Kráčam 
k nej spolu s ďalšími dvoma kolegami . 
Začneme sa rozprávať a počúvame, ako dlhé 
hodiny kráčala s dieťaťom v náručí, aby sa 

dostala na našu kliniku . Nemala inú možnosť, 
jej dcéra slabla každým dňom a minútou . Ako 
matka spravila všetko, čo bolo v jej silách, aby 
zachránila svoje dieťa . Nedostatok adekvátnej 
zdravotnej starostlivosti v tejto krajine 
a vysoká miera podvýživy, ktorá postihuje 
toľko detí, sú srdcervúce .

Príbeh tejto matky sa ma dotýka . Cesty 
vedúce do mesta, kde sa nachádza naša 
klinika, sú pre mladú ženu tak nebezpečné . . . 
Napriek tomu riskovala . Hoci mnohým 
ľuďom žijúcim v týchto podmienkach 
často neostáva nič iné, ako ísť ďalej napriek 
nebezpečenstvu, aj tak musím stále 
obdivovať jej odvahu .

Dlhotrvajúca vojna v Južnom Sudáne zhoršila už aj tak ťažký 
život chudobných . V pomoci krajine pokračujeme už tretí rok, 
spolupracujeme s naším lokálnym partnerom, humanitárnou 
organizáciou Medair . Do konca minulého roka sme spolu 
zabezpečili zdravotnú starostlivosť pre takmer 34-tisíc ľudí, 
najmä ženy a podvyživené deti . Podporili sme 25 kliník a vyškolili 
126 zdravotníckych pracovníkov a pôrodných babíc .

NEDOSTATOK ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
A VYSOKÁ MIERA PODVÝŽIVY, KTORÁ POSTIHUJE 
TOĽKO DETÍ, SÚ SRDCERVÚCE.

JUŽNÝ 
SUDÁN NÁDEJ

PRE JUŽNÝ SUDÁN
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Návrat domov po mnohých mesiacoch

Po návšteve kliniky kráčame späť na našu 
základňu . Tu si všimneme veľkú skupinu 
ľudí okolo helikoptéry . Smejú sa, tlieskajú 
a tancujú . Pýtam sa muža stojaceho kúsok 
odo mňa, čo sa deje . „Naše deti sa vrátili späť“, 
s úsmevom odpovedá . Premýšľam, čo to 
znamená . Kolega mi vysvetľuje, že minulý rok 
uniesli z komunity niekoľko detí . Po mnohých 
mesiacoch sú konečne späť . Toto je zvláštny 
moment . Je neuveriteľne krásne sledovať, aká 
šťastná je celá komunita a ako netrpezlivo 
očakáva svoje deti .

Čo si pomyslíte, keď počujete o Južnom 
Sudáne? Vojna, hlad, detská úmrtnosť 
a choroby? Áno, máte pravdu . Ale nie úplne . 
Boj a konflikty rozhodne nie sú v niektorých 
oblastiach výnimkou . Mnoho ľudí v Južnom 
Sudáne zje denne iba jedno jedlo . Počet 
podvyživených a chorých detí a matiek, 
ktoré ošetrujeme na našich klinikách, je 

príliš vysoký . Tento obraz však nehovorí celý 
príbeh o krajine . Južný Sudán je viac než 
len obrazy neistoty, chudoby a utrpenia, ktoré 
sa v televízii objavujú tak často .

Môj pobyt v Južnom Sudáne sa čoskoro 
skončí . Keďže sa blíži koniec mojej zmluvy, 
pravidelne myslím na ľudí, ktorých som 
stretol .“

Rebecca a jej nádej pre vnúčatá

„Pamätám si Rebeccu, matku ôsmich detí . 
Má len niečo cez 40 rokov a už zažila toľko 
strát . . . Jej manžel zomrel pred mnohými 
rokmi a musela sa postarať o deti 
úplne sama . Bola silná, odhodlaná . Žiaľ, 
v nasledujúcich rokoch prišla o tri deti . Boli 
už dospelé, ale stále jej deti . Po ich smrti 
zostalo osem sirôt a nebol nikto, kto by im 
pomohol . Rebecca sa teda rozhodla postarať 
sa o všetky svoje vnúčatá .
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Bez akéhokoľvek príjmu sa každý deň snaží 
zabezpečiť pre deti dostatok jedla . Niekedy 
to ide, niekedy nie . Počas nášho rozhovoru 
som sa Rebeccy spýtal, aká je jej nádej 
do budúcnosti . Či má nádej pre Južný Sudán . 
Jemným, ale jasným hlasom odpovedala: 
„Dúfam, že všetci ľudia nájdu Boha . Že raz 
bude v Južnom Sudáne mier a moje vnúčatá 
budú môcť chodiť do školy .“ Jej príbeh mi 
vháňa slzy do očí . Láska tejto starej mamy 
k vnúčatám a jej nádej do budúcnosti sú 
veľmi silné .“

Telefonáty na kliniku

„Myslím aj na svojich kolegov z Južného 
Sudánu . Moja kolegyňa, lekárka z výživovej 
kliniky, zvykla skoro ráno volať sestričkám, ako 
sa v noci darilo deťom a či sa ich stav zlepšil .  
Niektoré dni sa na konci dňa vracala z práce 
smutná . To vtedy, keď sa stav niektorého 
dieťaťa zhoršil . Často sa však vracala s dobrou 
náladou . Tešila sa, že sme vyliečené deti 

mohli prepustiť domov . Nikdy nezabudnem 
na jej nasadenie a starostlivosť o tieto malé, 
zraniteľné stvorenia .“

Príbeh krajiny píšu ľudia

„Keď opustím Južný Sudán, budú to hlavne 
spomienky na silných Južných Sudáncov, 
ktoré budú formovať môj obraz o tejto 
krajine . Áno, v pamäti mi zostanú aj bolesť, 
smútok a násilie, sú tu prítomné . Jeden Južný 
Sudánec mi kedysi povedal: „Narodili sme 
sa v kríze, vyrastali sme v kríze a aj moje deti 
budú rásť v kríze .“

Situácia v Južnom Sudáne je zložitá a môže 
sa niekedy zdať, že táto krajina nemá nádej . 
Nie je to tak . Denne to dokazujú moji 
kolegovia, ľudia ako je Rebecca a mnoho 
ďalších . Južný Sudán nie je len to, čo vidíme 
v správach . Sú to konkrétni ľudia, ktorí píšu 
celý príbeh Južného Sudánu . Teda aspoň 
pre mňa .“
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Pred tromi rokmi zažil Jemen najhoršie 
prepuknutie cholery v modernej dobe 
a posledných 18 mesiacov bola krajina 
na pokraji hladomoru . Vzhľadom 
na nefunkčný zdravotnícky systém, chudobu 
a nízku všeobecnú imunitu je veľkým rizikom 
aj COVID-19 .

Pomoc pre rodiny s deťmi

Hlad je cítiť na každom kroku . Ceny potravín 
sa neustále zvyšujú a chudobní ľudia si ich 
nemajú za čo kúpiť . Preto spolu s naším 
miestnym partnerom pomáhame zabezpečiť 

výživu viac ako 3000 ľuďom v okresoch 
Haijah a Hudaydah v Jemene . Ide o 500 
domácností, ktoré dostali polročnú finančnú 
výpomoc na kúpu potravín . Väčšinu tvorili 
rodiny s podvyživenými deťmi do 5 rokov 
a domácnosti, kde bol zdravotne postihnutý 
alebo človek s chronickým ochorením . 
Jednou z takýchto domácností je aj rodina 
Muhammada .

Podvýživa a choroba

Muhammad je mladý muž, ktorý má 
manželku a dve deti . Žije spolu s 4-člennou 

Humanitárna kríza v Jemene je stále najhoršia na svete . Poznačil 
ju vojnový konflikt a s tým  súvisiaci hospodársky kolaps a rozpad 
verejných inštitúcií a služieb . Po siedmich rokoch ozbrojeného 
konfliktu potrebuje humanitárnu pomoc 24 miliónov ľudí z 
celkového počtu 28 miliónov obyvateľov Jemenu . Takmer 400-tisíc 
deťom hrozí smrť hladom . 

JEMEN

KRÍZA
V JEMENE 
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rodinou svojho otca, ktorej sa snaží pomáhať . 
Muhammadov 5-ročný syn trpí akútnou 
podvýživou a starý otec má ťažké psychické 
problémy . Potrebuje liečbu v hodnote 20-tisíc 
rialov mesačne, čo je asi 74 eur .

Muhammad je jedným zo živiteľov rodiny . 
Rád by otcovi liečbu zaplatil, nemá však na to 
peniaze . Sám je vo veľmi ťažkej finančnej 
situácii, pracovných príležitostí je žalostne 
málo a úspory nemá žiadne . Len donedávna 
si nemohol dovoliť kúpiť ani základné 
veci . Jeho deti hladovali a chudoba sa len 
prehlbovala . 

Lieky a jedlo pre hladujúcich

Rodina Muhammada sa dostala do programu 
finančnej výpomoci . Na obdobie pol roka 
dostali mesačne sumu 45-tisíc rialov 
(asi 168 eur), o ktorých Muhammad hovorí: 
„Po získaní tejto podpory som bol schopný 
zabezpečiť stravu a základné materiály 
pre svojich blízkych . Som vďačný za to, že môj 
chorý otec dostal lieky a zotavuje sa . A naše 
deti? Môžu sa najesť a majú sa dobre . Naša 
finančná situácia sa výrazne zlepšila .“
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Voda pre tisícky ľudí 

V spolupráci s humanitárnou organizáciou 
Medair sme zatiaľ zrekonštruovali tri 
nefunkčné vodné zdroje, ktoré budú slúžiť 
danej oblasti . Odovzdajú sa do správy 
miestnej vodárenskej spoločnosti . Vyškolia 
sa technickí pracovníci, ktorí sa budú starať 
o údržbu a ich správne fungovanie .

Vďaka našim aktivitám získa prístup 
k dostatočnému množstvu zdravotne 
nezávadnej vody až 22-tisíc ľudí . 
Predpokladáme, že jeden človek by mal 
mať denne k dispozícii 30 l vody, namiesto 
súčasných 10 litrov . Kvalita vody sa bude 
pravidelne testovať .

Školenia o hygiene a šírení chorôb

Zrekonštruované zdroje významne znížia 
riziko prenosu infekčných ochorení, ktoré sa 
tu vyskytujú kvôli nedostatku vody . Choroby 
postihujú tých najzraniteľnejších - hlavne 
deti, tehotné ženy a starých ľudí . Nezriedka 
končia smrťou . Situáciu zhoršuje pandémia 
koronavírusu .

Aby sme zlepšili povedomie ľudí o vode, 
hygiene a prenosných ochoreniach, pripravili 
sme pre nich sériu školení o prevencii 
a kontrole zdravia . Zabezpečíme ich spolu 
s humanitárnymi pracovníkmi z Medairu, 
pričom sa bude klásť dôraz na súčasnú 
pandémiu a ochranu ľudí pred ochorením 
COVID-19 . Jeho nekontrolované šírenie by 
totiž v daných podmienkach mohlo mať 
fatálne následky .

Vo vojnou sužovanej Sýrii, v oblasti Hjeira, pomáhame zabezpečiť 
prístup k pitnej vode pre vnútorne vysídlených ľudí a tých, čo sa 
vracajú do svojich domovov . V krajine je nedostatok nezávadnej vody, 
čo zasahuje najmä najzraniteľnejšie skupiny - deti, tehotné ženy, 
starých ľudí .

SÝRIA

VODA 
PRE ĽUDÍ V SÝRII 
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Pomôže aj ženám

Keďže vody je nedostatok, ľudia ju musia 
veľmi draho kupovať . To zhoršuje ich 
životnú situáciu . Obstaranie vody tu majú 
na starosti ženy a dievčatá . Zháňať vodu 
nie je jednoduché, lebo ich to vystavuje 
nebezpečenstvám a nedokážu sa brániť .

Vďaka opraveným vodným zdrojom budú 
žiť ženy bezpečnejšie a mať viac času na 
starostlivosť o svoju rodinu . Niektoré začnú 
uskutočňovať svoje sny ako je napríklad 
zakladanie malých podnikov . Dievčatá budú 
môcť chodiť do školy a vzdelávať sa .

Vojna poškodila systémy

Viac ako desaťročná občianska vojna v Sýrii 
sa podpísala pod zlé fungovanie krajiny . 
Obrovské škody zanechala na systémoch 
WASH (voda, sanita, hygiena) . Tieto systémy 
fungujú roky na maximálnu kapacitu pri 
obmedzenej alebo žiadnej údržbe . Chýba 
technický personál a starostlivosť o vodné 
zdroje .

Prístup k vode, elektrine a potravinám stále 
viac ohrozuje aj otepľovanie . Nízka hladina 
riek ovplyvňuje množstvo vody v priehradách, 
čo narúša dodávky elektrickej energie . To 
má potom vplyv na fungovanie základnej 
infraštruktúry vrátane zdravotníctva .

Voda má pre ľudí v Sýrii obrovský význam .
Dáva im nový život a silu kráčať ďalej napriek 
nepriaznivej situácii v krajine .

ZREKONŠTRUOVANÉ ZDROJE 
VÝZNAMNE ZNÍŽIA RIZIKO PRENOSU 
INFEKČNÝCH OCHORENÍ, KTORÉ SA TU 
VYSKYTUJÚ KVÔLI NEDOSTATKU VODY.
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Chudoba na pobreží Kene

Pobrežné regióny, kde sa pestuje až 85% 
celkovej kenskej produkcie kešu, boli 
v posledných rokoch negatívne poznačené 
útlmom poľnohospodárskej produkcie 
a prehlbovaním chudoby . Paradoxom je, 
že hoci dopyt po kešu orieškoch celosvetovo 
rastie, Keňa zaznamenala v posledných 

rokoch výrazný pokles produkcie . V roku 1970 
exportovala vyše 22-tisíc ton kešu orieškov 
ročne . Do roku 2018 však zaznamenala pokles 
na necelých 10-tisíc ton . 

Jedným z hlavných dôvodov bolo 
ukončenie prevádzky jedinej lokálnej fabriky 
na spracovanie kešu orieškov na kenskom 
pobreží a následným úpadkom celého 

KEŇA

OBNOVUJEME PESTOVANIE 
KEŠU ORECHOV V KENI 

Aby sme farmárom na kenskom pobreží pomohli zlepšiť ich životnú 
úroveň, začali sme vlani s podporou Nórskej agentúry pre rozvojovú 
spoluprácu s výstavbou novej fabriky na spracovanie kešu orechov . 
Nadviazali sme tak na projekt obnovy pestovania kešu stromov, 
vďaka ktorému vznikli v predchádzajúcich rokoch nové sadenicové 
škôlky, zorganizovali sa školenia a nadviazala sa spolupráca s viac ako 
15-tisíc farmármi .
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odvetvia v oblasti . Keďže drobní farmári už 
nemali kam predávať svoju úrodu, o kešu 
stromy sa prestali starať . Mnoho z nich uviazlo 
v začarovanom kruhu chudoby . V čase, 
keď sme štartovali projekt obnovy pestovania 
kešu orechov, viac ako polovica obyvateľov 
pobrežných oblastí žila z menej než 10-tisíc 
kenských šilingov (zhruba 77 EUR) na mesiac . 
V oblasti Lamu to bolo 54 percent populácie, 
v Kilifi 56 percent a v Kwale 60 percent .

Udržateľná rozvojová pomoc

Allan Bussard, správca Nadácie Integra 
odhaduje: „Stromy, ktoré sme doteraz 
vysadili v rámci nášho projektu, majú 
potenciál zvýšiť produkciu kešu orechov 
v Keni až o 30 percent.“ Farmári si vďaka 
predaju ekologicky vypestovaných kešu 
orechov v rámci systému Fair Trade môžu 
významne zvýšiť svoj príjem . Za certifikované 
BIO a Fairtrade orechy dostanú drobní 
farmári o 15 – 20 percent viac ako pri bežnom 
výkupe . Predpokladaný priemerný nárast 
celkového príjmu rodiny farmára, ktorý prejde 

naším školením a prijme všetky odporúčané 
opatrenia, je až 50 percent .

Veľká časť projektových aktivít sa zameriava 
na mladých ľudí, ktorí môžu získať odborné 
vzdelanie v oblasti gastronómie . Preto sme 
do základných a stredných škôl na pobreží 
distribuovali viac ako 70-tisíc kešu sadeníc, 
o ktoré sa starajú študenti . Okrem pestovania 
sa tiež zúčastnili školení, vďaka ktorým získali 
vedomosti o pestovaní sadeníc, starostlivosti 
o ne a ich význame pre hospodárstvo . 

Okrem toho, že kešu orechy pomáhajú 
farmárom a ich rodinám nájsť cestu von 
z chudoby, sú kešu stromy mimoriadne 
prínosné tiež v oblasti ochrany klímy 
a životného prostredia . Sú to voči dlhšiemu 
suchu odolné dreviny, ktoré absorbujú 
významné množstvo CO2 . Vysádzame 
ich tak, aby zlepšili biodiverzitu, nie sú to 
monokultúry . Pestujú sa ekologickým, 
udržateľným spôsobom tak, aby dokázali 
pomáhať nielen tejto, ale aj budúcim 
generáciám .
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Koncom roka sme navštívili farmárku Luku . 
Spolu so svojou rodinou sa svedomito stará 
o nové stromčeky v našej sadenicovej škôlke . 
Makadamové orechy pestuje aj na svojom 
vlastnom neďalekom pozemku .

„Doteraz som vysadila štyridsať stromčekov 
makadámií. Verím, že keď stromy podrastú 
a začnú rodiť, budem predávať orechy 
a zlepším tak príjem našej rodiny. Nedávno 
sme mali školenie, kde nám povedali, že 
o tri roky už môžeme očakávať prvú úrodu. 
Dúfam, že vďaka predaju makadamov sa 
nám bude ľahšie žiť a všetky moje deti budú 
môcť chodiť do školy.”

Z nových stromčekov sa teší aj farmárka 
Amelework, ktorá pred dvomi rokmi vysadila 
šestnásť a vlani ďalších tridsať sadeníc 
makadámií .  

„Nuž, nie som to len ja, kto sa stará o tieto 
stromy. Celá moja rodina pomáha, dokonca 
aj deti. Najmladší chlapci, keď prídu zo školy, 
sa vyberú k neďalekému prameňu a v malých 
kanistroch sem donesú vodu na polievanie 
makadámií počas obdobia sucha. Okrem 
toho sme postavili aj plot, aby sme rastliny 
ochránili pred zvieratami, aby ich neobhrýzali. 
Uvedomujeme si hodnotu tejto plodiny 
a snažíme sa o ne starať čo najlepšie. 
Chceme byť vzorom aj pre ostatné rodiny 
v okolí. Ostatní sa od nás učia a záujem 
o makadámie tu postupne rastie. Každý 
v okolí by tu chcel pestovať makadámie.”

V Etiópii je viac než 15 miliónov ľudí závislých 
od pestovania kávy, ktorá sa tu kvôli zmene klímy 
dostala na zoznam ohrozených druhov . Aby sme 
kávovým farmárom pomohli, zo susednej Kene sme 
im priviezli sadenice makadámií . Tie poskytujú nielen 
prirodzený tieň pre kávovníky, ale aj dodatočný zdroj 
príjmu pre ich pestovateľov . Na juhu Etiópie sme 
zriadili škôlku, v ktorej sme vlani pripravili na výsadbu 
vyše 100-tisíc sadeníc .

NAVŠTÍVILI SME 
FARMÁROV V ETIÓPII

ETIÓPIA
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„Školenia prebiehajú hladko. Zamestnali sme 
kvalifikovaných lektorov, nakúpili materiály 
a naplno pracujeme. O účastníkov sa dobre 
staráme, dostávajú kvalitnú výučbu,” hovorí 
koordinátor vzdelávania v Etiópii .

V rámci školenia majú účastníci k dispozícii 
dvoch lektorov, troch asistentov výučby 
a sociálneho pracovníka . Ten máva 
so študentmi skupinové aj individuálne 
sedenia, kde sa učia mäkkým zručnostiam ako 
je napríklad komunikácia, riešenie problémov, 
tímová spolupráca alebo ako si nájsť prácu .

Z predaja podporujú školu

Dielňa šije uniformy pre školy a na zákazku 
pre okolité firmy . Otvorila aj malý obchod, kde 
predáva vlastné tričká, šaty a ďalšie odevy . 
Zisk z predaja sa použije pre potreby školy 
a aktivity Centra Bishoftu . Školu navštevuje 
celkovo okolo 500 detí, z nich 300 podporujú 
Slováci pri vzdelávaní .

Krajčírska dielňa v Etiópii Bishoftu vznikla ako 
sociálny podnik podľa vzoru našej úspešnej 

dielne v Keni . Krajčírska dielňa má k dispozícii 
kvalitné stroje vrátane priemyselného 
vyšívacieho stroja . To jej dáva jedinečné 
postavenie v regióne a zmysluplnú činnosť, 
ktorou pomôže škole pri vzdelávaní detí .

Nová krajčírska dielňa v Centre Bishoftu v Etiópii, 
ktorú sme minulý rok zriadili v spolupráci 
so SlovakAid, má za sebou už tretí úspešný kurz 
šitia . Mladí ľudia tu absolvujú školenia a učia sa 
krajčírskemu umeniu . Získavajú nové zručnosti 
a zvyšujú si tak šancu nájsť si prácu, prípadne 
aj založiť si vlastné podnikanie . Do konca roku 2022 by 
mala kurzami v dielni prejsť stovka študentov . 

KRAJČÍRSKA DIELŇA 
POMÁHA ŠKOLE

ETIÓPIA
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ZAVIAZALI SME SA  
KU KVALITE

V Nadácii Integra sme sa minulý rok rozhodli zosúladiť našu prácu 
a prácu našich lokálnych partnerov s medzinárodne uznávanými 
humanitárnymi štandardami „Core Humanitarian Standard” (CHS), 
čím zabezpečíme najvyššiu kvalitu, efektívnosť a účinnosť našej práce .

HUMANITÁRNE ŠTANDARDY
Humanitárne štandardy „Core Humanitarian 
Standard” sú súborom deviatich záväzkov, 
ktoré ako Nadácia Integra máme voči 
komunitám a ľuďom, ktorým pomáhame cez 
naše programy . Tieto štandardy uvádzajú, čo 
môžu ľudia a komunity očakávať od Nadácie 

Integra a jej partnerov, ale aj od jednotlivých 
ľudí, ktorí v ich mene vystupujú a poskytujú 
humanitárnu a rozvojovú pomoc . Každý tento 
záväzok podporuje kritérium kvality, ktoré 
napovedá, ako by sme mali pracovať, aby 
sme ho splnili .

NAŠE ZÁVÄZKY

Ľuďom a komunitám budeme poskytovať pomoc primeraným 
spôsobom, ktorý zodpovedá ich potrebám.
Kritérium kvality: Humanitárna reakcia je primeraná a relevantná .

Ľuďom a komunitám budeme poskytovať pomoc v správnom čase
Kritérium kvality: Humanitárna reakcia je účinná a včasná ..

Naša práca nebude mať negatívny vplyv na ľudí a komunity. 
V dôsledku nej budú ľudia pripravenejší, odolnejší a menej ohrození.
Kritérium kvality:  Humanitárna reakcia posilňuje miestne kapacity a zabraňuje 

negatívnym účinkom .

Ľudia a komunity poznajú svoje práva, majú prístup k informáciám 
a podieľajú sa na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú.
Kritérium kvality:  Humanitárna reakcia je založená na komunikácii, účasti a spätnej 

väzbe .

1
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CHCEME SA ZLEPŠOVAŤ
Zosúladiť naše vnútorné procesy s CHS 
nie je vôbec jednoduché . Bude trvať 
niekoľko rokov, kým budeme môcť povedať, 
že v Nadácii Integra spĺňame všetky 
medzinárodné humanitárne štandardy . 
Avšak už teraz vidíme, že aj samotný 

proces nás učí nové veci . Zlepšujeme naše 
vnútorné procesy, spoluprácu a prácu našich 
partnerov . V budúcnosti chceme pristúpiť 
aj k certifikácii nezávislou treťou stranou, 
ktorá zhodnotí či a ako spĺňame kritéria CHS . 

•  Etický kódex
•  Politika ochrany detí
•  Politika programu Podpora detí 

Nadácie Integra
•  Politika boja proti terorizmu
•  Politika kontroly finančných darov
•  Politika fotografie a marketingu
•  Protikorupčná politika Nadácie Integra

•  Politika návštevy
•  Politika spätnej väzby a whistleblowingu
•  Smernica proti sexuálnemu obťažovaniu 

na pracovisku
•  Politika prevencie proti sexuálnemu 

zneužívaniu
•  Environmentálna politika

POLITIKY NADÁCIE INTEGRA
V rámci doterajšieho procesu sme prijali 
nasledujúce politiky, v ktorých sme upravili 

vnútorné postupy týkajúce sa rôznych oblasti 
našej práce:

Komunity a ľudia majú prístup k funkčným mechanizmom spätnej 
väzby.
Kritérium kvality:  Vítame sťažnosti a riešime ich .

Zaväzujeme sa neustále sa učiť zo skúseností, a tak zlepšovať našu 
prácu pre komunity a ľudí.
Kritérium kvality:  Humanitárni aktéri sa neustále učia a zlepšujú .

Ľudia a komunity dostávajú pomoc od kompetentných a dobre 
riadených zamestnancov a dobrovoľníkov.
Kritérium kvality:  Podporujeme zamestnancov, aby vykonávali svoju prácu efektívne . 

Máme k nim férový prístup .

Pri poskytovaní pomoci budeme efektívne a eticky hospodáriť 
so zdrojmi.
Kritérium kvality:  Budeme zodpovedne spravovať zdroje spravovať a používať ich 

na určený účel .

Pomoc, ktorú poskytujeme, je koordinovaná a doplnková.
Kritérium kvality:  Humanitárna reakcia je koordinovaná s ďalšími organizáciami 

a dopĺňa prácu miestnych ľudí, orgánov či organizácií .
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ALLAN BUSSARD
riaditeľ a správca nadácie 

CAULENE BUSSARD
zástupkyňa afrického partnera 
na Slovensku  

LUCIA PAGÁČOVÁ
projektová koordinátorka, 
Podpora detí 

JANA ŠIROKÁ
projektová koordinátorka, 
Ekonomický rozvoj

ALOJZ MACSAI
sociálne podnikanie

RENÁTA ŠTEFEKOVÁ
fair trade predaj  

MIROSLAVA EBSKÁ
administratívno-
ekonomická činnosť  

IVETA NOVOTNÁ
ekonómka

STANKA KOTÚČKOVÁ 
projektová koordinátorka, 
Humanitárna pomoc

IVANA ČORBOVÁ
projektová koordinátorka, 
Humanitárna pomoc

MARTIN SIMON
projektový koordinátor, 
fundraising

VERONIKA MACSAI
marketing

ERIKA KREMSKÁ
vzťahy s médiami

SLAVOMÍRA SLÁVIKOVÁ
účtovníčka 

ALEXANDRA KUŠNYEROVÁ 
externá výpomoc 
v programe Podpora detí 

ĽUBICA BÁNOVÁ
účtovníčka

INTEGRA 
TÍM

Nadácia Integra, Dobšinského 14, 811 05  Bratislava 

Tel .: +421 2/52626161
č . ú .: 2624475468/1100

www .integra .sk
info@integra .sk
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Audit účtovnej závierky za rok 2021 vykonala spoločnosť EKVITA, s .r .o ., Tichá 26, 811 02  Bratislava, 
licencia SKAU č . 137, zastúpená Ing . Jaroslavom Rojkom, štatutárnym audítorom, č . licencie SKAU 
089 . Audítorská správa je prílohou tejto výročnej správy, alebo je k dispozícii na našej stránke 
www .integra .sk . Sumy uvedené v tabuľkách sú v eur .

1. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvod
Výnosy podľa zdroja ich pôvodu 2021 2020

Tržby za reklamu 4 100 582

Prijaté dary

Aktivácia vnútroorganizačných služieb-dobrovoľníci 14 133 8 048

Príspevky od fyzických osôb 393 771 326 877

Príspevky od PO 1 151 062 11 600

Grant od Nadácie PONTIS 0 1 000

Dotácie z programu Slovak Aid 242 300 378 377

Grant od Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesulete, Budapest 0 898

Príspevky z podielu zaplatenej dane 6 297 3 949

Ostatné finančné výnosy 965 182

Spolu 1 812 628 731 513

FINANČNÁ 
SPRÁVA

Nadácia nezverejňuje zoznam darcov, pričom sa riadi §38 ods . 1 a 2 zákona 34/2002 Z .z . o Nadáciách a o zmene 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov .
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2.  Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla 
finančný príspevok

Poskytnuté príspevky Účel poskytnutia prostriedkov 2021 2020

Ten Senses Africa Ltd . Rozvojová pomoc: poľnohospodárstvo
(pestovanie makadamových sadeníc), Keňa

9 876 0

NeoBOTAB AGRI FARM AND 
MANUFACTURING PLC/TS 
ETIOPIA

Rozvojová pomoc: poľnohospodárstvo
(pestovanie makadamových sadeníc), 
Etiopia

110 333 18 710

NeoBOTAB AGRI FARM AND 
MANUFACTURING PLC

Rozvojová pomoc: vybudovanie 
udržateľného sociálneho podniku v Etiópii
(integrácia mladých ľudí na trhu práce), 
Etiopia

2 590 119 000

Beacon of Hope Africa Rozvojová pomoc: vzdelávanie
(vzdelávanie mladých ľudí 
zo znevýhodneného prostrenia v odborných 
a remeselných zručnostiach)

0 44 623

MEDAIR Humanitárna pomoc: zdravotníctvo
(zníženie úmrtnosti ohrozených skupín 
obyvatestva), Južný Sudán

0 148 989

MEDAIR Humanitárna pomoc: zdravotníctvo
(rehabilitácia dvoch vodných vrtov), Sýria

144 057 0

MEDAIR Humanitárna pomoc: India 900 0

MEDAIR Humanitárna pomoc: Kríza v Sýrii 0 2 691

MEDAIR Humanitárna pomoc: Kríza v Libanone 1 400 600

Integral partner Humanitárna pomoc: potravinová kríza 
v Jemene

20 900 7 050

Integral partner Humanitárna pomoc: Blízky východ 1 200 0

Integral partner Humanitárna pomoc: Afganistan 700 0

Integral partner Humanitárna pomoc: Kríza v Tigray v Etiópii 19 550 2 000

Príspevky poskytnuté FO Humanitárna pomoc: Keňa 7 801 277

Metropolitan Tabernacle Bishoftu Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Etiópia 75 660 56 695

Metropolitan Tabernacle Bishoftu Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí 
- Babogaya, Etiópia

15 200 0

TAPA Trust Nairobi Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa 39 505 39 018

St . Anna Day Care Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa 46 050 31 400

Beacon of Hope Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa 21 400 9 805

Praise Gate Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa 35 432 41 344

SPK Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa 17 479 6 615

Ekonomická univerzita 
v Bratislave

Odborný garant v projekte Vzdelávanie 
verejnosti o klimatickej zmene . . .

1 500 0

Integral Alliance, MVRO Členské poplatky 1 563 2 769

Poskytnuté príspevky spolu 573 096 531 586
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Celkové výnosy nadácie predstavovali čiastku 1 812 627,81 eur, náklady 1 366 630,31 eur.
Výsledok hospodárenia predstavuje čiastku 445 997,50 eur.
Náklady na správu nadácie predstavujú 5,60% z celkových nákladov.
Správna rada dňa 04. 05. 2022 sa zhodla, že náklady na správu nadácie boli v súlade so zákonom 34/2002 
Zb., § 28 ods. 2 a 3.
Správca nadácie ani členovia iných orgánov nadácie za výkon funkcie nepoberali v roku 2021 odmenu.

Trend za uplynulé obdobia

2021 2020 2019 2018 2017

Výnosy 1812628 731513 480768 538434 782630

Poskytnuté príspevky 573096 531586 291033 362387 621112

Podiel nákladov na správu nadácie 5,60 % 3,85 % 14,53 % 11,89 % 9,44 %

3. Celkové náklady v členení na projektovú činnosť a na správu nadácie
Náklady Projektová činnosť Správa nadácie Celkom 2021 Celkom 2020

Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 0 247 247 247

Propagácia verejnoprospešného účelu 32 184 400 32 584 3 745

Prevádzka nadácie 69 385 25 514 94 899 67 270

Investičný projekt 503 428 0 503 428 0

Odmena za výkon funkcie správcu 0 0 0 0

Cestovné 12 242 0 12 242 5 186

Mzdové náklady 99 793 50 341 150 134 122 880

Náklady na poskytnuté príspevky FO a PO 573 096 0 573 096 531 586

Náklady spolu 1 290 128 76 502 1 366 630 730 914
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Členstvá a partnerstvá Nadácie Integra:

Fotografie použité vo výročnej správe: © Medair, © Nadácia Integra, Jana Čavojská
Grafická úprava: Ondrej Pudmerický
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SPRAVA NEZAUSLEHO AUDiTORA

Sprr[vnej rade organufcie Nadrlcia Integra

Sprfva z auditu riitovnej zhvierky

Ndzor

Uskutodnili sme audit priloZenej ridtovnej zfvietky ridtovnej jednotky Nad6cia Inte
(,,Udtovn5 jednotka"), ktor6 obsahuje srivahu k 31. decembru2}2I,vykazziskov astrtfiza
kondiaci sa k uveden6mu d6tumu, apoznitmky, ktor6 obsahujri srihrn vyznamnych ridtovn
z6sad a ridtovnych met6d.

Podlla n65ho ndzoru, prlloLend ridtovn6 zdvrerka poskytuje pravdivy averny obraz f,tnandne

situ6cie Udtovnej jednotky k 31. decembru 2021 a vysledku jej hospoddrenra za rok kondiac
sa k uveden6mu d6tumu podfa zitkona d,. 43112002 Z.z. o ridtovnictve v zneni neskor5ic
predpi sov (d'alej Ien,,zhkon o udtovnictve").

Zdklad pre ndzor

Audit sme r,ykonali podlia medzindrodnych auditorskych Standardov (International S

on Auditing, ISA). NaSa zodpovednost' podl'a tfchjo Standardov je uveden6 v odsekr

Zodpovednost'auditorazaauditridtovnej z|vrerky. Od Udtovnej jednotky sme nez6visli podf
ustanoveni zilkona (,. 42312015 Z.z. o Statut6rnom audite a o zmene a doolneni zdkona
43112002 Z.z. o ridtovnictve v zneni neskor5ich predpisov (dalej len ,,zftkon o Statut6

audite") tykajricich sa etiky, vrfltane Etick6ho k6dexu auditora, relevantnych pre n65 audi
ridtovnej zhvierky a splnili sme aj ostatn6 poZiadavky tychto ustanoveni tfkajricich sa etiky
Sme presveddeni, Ze auditorskd d6kazy, ktord sme ziskali, poskytujri dostatodny a vhodn
zdkladpre n65 ninor.

Zo dpov e dno s t' i tatutdrneho or gdnu za ilitovnil zdvierku

Statut6my orgdn je zodpovedny za zostavenie tejto ridtovnej zhvierky tak, aby posky
pravdivy a verny obrazpodl'a zftkona o ridtovnictve aza tie intern6 kontroly, ktor6 povaZuje
potrebn6 na zostavenie ridtovnej zdvierky, ktord neobsahuje vyznamne nesprdvnosti, di
v d6sledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovani ridtovnej zdvierky je Statutdrny org6n zodpovedny zazhodnotenie schopnost
Udtovnej jednotky nepretrZite pokradovat'vo svojej dinnosti, za opisanie skutodnosti tykajricicl
sa nepretrLiteho pokradovania vdinnosti, ak je to potrebnd, aza pouLitie predpoklad
nepretrZit6ho pokradovania v dinnosti v ridtovnictve, rbaLe by mal v rimysle Udtovnri jednot
zlikvidovat'alebo ukondit' jej dinnost', alebo by nemal inir realistickri moZnosf nei.tak urobif.

Zodpovednosf auditora za audit tiitovnej zdvierlry

Na5ou zodpovednost'ou je ziskat primerand uistenie, di ridtovnd z|vierka ako celok neobsahuj
vyznarnne nespr6vnosti, di uL, v d6sledku podvodu alebo chyby, avyda( spr6vu audito
vrdtanendzoru. Primeran6 uistenie je uistenie vysok6ho stuptia, ale nie je zftrukoutoho, Ze audi
vykonaqf podfa medzinSrodnych auditorskych Standardov vLdy odhalf vyzna
nespr6vnosti, ak tak6 existuju. Nespr6vnosti mOZu vzniknrit'v d6sledku podvodu alebo chy
azavyznamnd sa povaZujri vtedy, ak by sa dalo od6vodnene odak6vat', Ze jednotlivo ale
v srihrne by mohli ovplyvnit' ekonomick6 rozhodnutia poulivateliov, uskutodnend na zftkl
tej to ridtovnej z|vierky .
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V rrimci auditu uskutodnendho podlia medzinhrodn;fch auditorskych Standardov,

auditu uplatiujeme odborny risudok azachov|vame profesion6lny skepticizmus.

Identifikujeme aposudzujeme rizlkd vyznantnej nespr6vnosti irdtovnej zhvierky,
v d6sledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutodiujeme auditorskd
reagujrice na tieto rizikh aziskavame auditorske d6kazy, ktor6 sri dostatodnd a vhodn6
poskytnutie zfkladupre n65 n6zor. Riziko neodhaleniavyznamnej nespr6vnosti v d6sledk
podvodu je vy5Sie ako toto riziko v dOsledku chyby, pretoLe podvod mdZe zaWint' tajn
dohodu, fal5ovanie, rimyselnd lynechanie, nepravdiv6 vyhl6senie alebo obidenie interne
kontroly.

Oboznamujeme sa s internymi kontrolami relevantnymi pre audit, aby sme mohli navrhni
auditorsk6 postupy vhodn6 zadanych okolnosti, ale nie zat(elom r,ry'jadrenia nhzoru
efektivno st' internych kontrol Udtovnej j ednotky.

Hodnotime
ridtovnych
org6nom.

vhodnost' pouZitych ridtovn;1ich zfsad a irdtovnlfch met6d a primeranos

odhadov a uvedenie s nimi srivisiacich inform6cii, uskutodnen6 Statutrlmy

Robime zhver o tom, di Statut6rny org6n vhodne v ridtovnictve pouZiva
nepretrLitdho pokradovaniav dinnosti anazftklade ziskanych auditorskych dOkazov

o tom, di existuje vyznamn|neistota v srivislosti s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktord
mohli vyznamne spochybnit' schopnost' Udtovnej jednotky nepretrZite pokradov

v dinnosti. Ak dospejeme k z6veru, Le vyznamn6 neistota existuje, sme povinni upozorni
v na5ej spr6ve auditora na sfvisiace inform6cie uveden6 v ridtovnej zfivierke alebo, ak

tieto inform6cie nedostatodnd, modifikovat' n65 n6zor. NaSe zdvery vychddzaj
z auditorskych d6kazov ziskanych do d6tumu vydania na5ej spr6vy auditora. Budri
udalosti alebo okolnosti v5ak m6Zu sp6sobit', Ze Udtovn6 jednotka prestane pokradov

v nepretrZitej dinnosti.

Hodnotime celkovri prezentiiciu, Struktriru a obsah ridtovnej zhvierky vrhtane inform6ci
v nej uvedenlfch, ako aj to, di ridtovndzdvierkazachytfnauskutodnen6 transakcie a udalost
spOsobom, ktory vedie k ich verndmuzobrazeniu.

Sprdva k d'al5im poiiadavkitm zhkonov a inych prfvnych predpisov

Sprdva k informdcidm, ktord sa uvddzajil vo vyroinej sprdve

Statut6rny org6n je zodpovedny za inform6cie uveden6 vo
poLiadaviek zftkona o ridtovnictve. N65 vy5Sie uvedeny
nevzt ahuje na in6 inform6cie vo qfrodnej spr6ve.

spr6ve, zostavenej podl'

V srivislosti s auditom ridtovnej zixierky je na5ou zodpovednostou obozndmente

s inform6ciami uvedenymi vo qirodnej spr6ve a posfdenie, di tieto inform6cie nie sf v
vyznamnom nesrilade s auditovanou ridtovnou z6vierkou alebo na5imi poznatkami, ktor6
ziskali podas auditu ridtovnej zhvierky, alebo sa inakzdajttbyt'vyznamne nespr6vne.

V;irodnri spr6vu sme ku dilu vydania spr6vy auditora z audilnt ridtovnej zixierky nemal

k dispozicii.

Ked' zfskame vyrodnri sprdvu, posfdime, di vyrodn6 spr6va Udtovnej jednotky obsahuj

inform6cie, ktorych uvedenie vyZaduje z6kon o fdtovnictve, ana zdklade pr6c vykonany
podas auditu ridtovnej z|vierky,lryjadrime ndzor, di'.

pocas ce

Okrem toho:

na ridtovnu zfxrerku
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. informScie uveden6 vo vyrodnej sprdve zostavenej za rok 202I st v srilade s ridtovno
z6vierkou zadanir rck.

. vyrodn6 spr6va obsahuje inform6cie podlia z|kona o ridtovnictve.

Okrem toho uvedieme, di sme zistili vyznamnl nespr6vnosti vo vyrodnej spr6ve na
na5ich poznatkov o ridtovnej jednotke a situdcii v nej, ktor6 sme ziskali podas auditu ridtov
ziwierky.

Bratislava. 02. marca 2022

EKVITA, s.r.o.
Tich626
811 02 Bratislava
Licencia SKAU E.137

Statutrirnv auditor:
Ing. Jaroslav Rojko
Licencia SKAU i. 089
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ucrovNA ZAVTERKA llllllllllllllllllllllllllllneziskovej f dtovnej jednotky
v s0stave podvojn6ho ri6tovnictva

zostavensk 3 1.12.2 021
fdaje sa zarovn6rvajf vpravo, ostatn6 fdaje sa pi5u zl'ava. Nevyplnen6 niadky sa ponech6vaj0 pr6zdne.

Odale sa vypiRalt pali6kovlm plsmom (podl'a tohto vzoru), pisacim strojom alebo tladiarfiou, a to diernou alebo tmavomo'drou farbou.

AAs ioE r ea i,t K ttttN0p0RiT uv x,l Z 0 | 2 s45 67 s9
Daiov6 identifi kadn6 6islo

2021374069
lco

317 47 493
SID SK NACE

88.99.0

Udtovne zdvierka

riadna x zostaven6

mimoriadna schv6lenS

(vyznail sa x)

Mesiac Rok

od012021
do12 2021
od 0 1 2 020
do 12 2 020

Za obdobie

Bezprostredne
predchddzaj0ce
obdobie

PriloZen6 s0dasti rldtovnej z6vierky

x S0vaha (Ud NUJ 1-01) X Pozn6mky (iJd NUJ 3-01)

x Vlikaz ziskov a strdt (Ud NUJ 2-0'l ) (vyzna6i sa x)

Obchodn6 meno alebo ndrzov (dtovnej jednotky

Nad5cia Integra

Sidlo 0dtovnej jednotky

Ulica

DOBS INSKEHO
PSe obec

81105 Bratislava
Oislo telef6nu Cislo faxu

0l 0l
E-mailov5 adresa

Cislo

14

Zostavend dha:

o 2 .0 3 . 2 0 2 2

SchvdlenS dfia:

. .2 0

Podpisovli z6znam osoby
zodpovednej za vedenie
(dtovnlctva:

Podpisov5i zdznam osoby.
zodpovednej za zostavenie
6dtovnej zdvierky:

Podpisovli zAznam
Statut6rneho orgdnu alebo
dlena Statutdrneho orgdnu
06tovnej jednotky:

Z6znamy daft ov6 ho ri rad u

Miesto pre evidendn6 dislo Odtladok prezentacnej pediatky dafiov6ho 0radu

cenerovan6 z FDF - Ol\,lEGA www k ros sk Stranal



NUJl-01

Drobnyi dlhodobj'hmotnli majetok 028 - (088 + 092 Ati)

Ostatn! dlhocJobyi hmotn! rnajetok 029 - (0Bg + 092 AU)

Obstat'anie dlhodob6ho hmotn6ho majetku (042 - 094)

Poskytnut6 preddavky na dlhodobf hmotnf majetok (052 - 095 AU)

Df hoclobi finandnf majetok r. O22 ai r.028

rdoffi/srDfT-f-fl

2

Podielov6 cenn6 papiere a podiely v obchodnlich spolodnostiach v
ovl6d anej oqg.! Loo !-o- Q nU )

Podielov6 cenn6 papiere a podiely v obchodnlch spolodnostiach s
p-od q!.qt! y!1 _vply\/o m [q qa-qqq \U )

Dlhov6 cerrn6 papiere dr2an6 do splatnosti (065 - 096 AU)

P6Zidky podnikom v skupine a ostatn6 p6Zidky (066 + 067) - 096 AU

Ostatn! dlhodobf finandn! majetok (069 - 096 AU)

Obstaranie dlhodob6ho finandn6ho majetku (043 - 096 AU)

Poskytnut6 preddavky na dlhodobi finandnli majetok (053 - 096 AU)

Bein6 fdtovn6 obdobie

Bezprostredne
predch6dzaj0ce

0dtovn6

obdobie

NeobeZnf majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021

Dlhodobli nehmotnf majetok r. 003 ai 008

Nehmotn6 vfsledky. z v1i'vojovej a obdobnej dinnosti
o12 - (072 + 091 AU)

Softv6r 013 - (073 + 091 AU)

Ocenitel'n6 prdva 014 - (074 + 091 AU)

Ostatnf dlhodob! nehmotn! majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091
AU)

Obstaranie dlhodob6ho nehmotn6ho majetku (041 - 093)

Poskvtnut6 preddavky na dlhodobf nehmotnli majetok (051 - 095
AU)

Dfhodobf hmotnf majetok r.010 a2r.020

Pozernky (031)

Umeleck6 diela a zbierky (032)

Stavby 021 - (081 - 092 AU)

Santostattn6 hnutel'n6 veoi a sfbory hnutel'n1ich veci
92?,(o8?+ }eiz_Lq-
Dopravrr6 prostriedky 023 - (0S3 + 092 Ati)

Pestovatel'sk6 celky trvallch porastov 025 - (085 + 092 AU)

Z6kladn6 stddo a la2nd zvieralA 026 - (086 + 092 A0)

Strana :



ha (Ud NUJ 1 - 01 rco fjIlTlI7IT7T9-l / srD [-fn _]

Strana aktiv c.r. Bein6 fdtovn6 obdobie

Bezprostredne
predch6dzajfce

fdtovn6
obdobie

Brutto Korekcia Netto Nefto
a b 1 2 3 4

B, Obeinf majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029 163 823,57 163 823,57 33 803,1ti

1 Zisoby r, 031 ai r. 036 030

031MateriSl (112+1191 - 191

Nedokondend vrj'roba a polotovary vlastnej Wroby (121+122\ - (192 +
1 93)

Vlrobky (123 - 194) 033

ZvieratA (124 - 1951 034

Tovar (132+139) - 196

Poskytnut6 prev6dzkov6 preddavky na z6soby (314 AU - 391 Atl) 036

X

X

X

151 452,65

151 452,65

12370,92

21742,52

21 7 42,52

12 060,66

2

3.

11"'li1ll1"'-r, .1__g1t
Pohlad6vky z obchodn6ho styku (311 AO a2314 AU) - 391 Ati

Ostatn6 pohl'ad6vky (315 A0 - 391 AU)

Pohl'adavky vodi rjdastnikom zdru2eni (358 AU - 391 A0)

In6 pohtadSvky (335 Ai:J + 373 A[' + 375 AU + 378 Atj) - (391 Ar])

xratr<o-Jou6 poht'adiivky r. 043 ai .. *-
t"llorlllochodneho styku ((311 AO a2314 Atl)- 3e1 Ati)

9Ylj1,*uvky (315 A0 - 3e1 AU)

Zridtovanie so SociSlnou poisfovhou a zdravotnlmi poisfoviami
(336)

Y"*Ill1ou1r tr1:t..ul
Pohfad6vky z d6vodu nn"nenl;"n *fahov k Stdtnemu rozpo6tu a
rozpodtom dzemnej samospr6vy (346 + 348)

119t"kf ".Tldastnikom =orrz"niliie nti - rs1 AU)--
Spojovaci ridet pri zdru2eni(396 - 391 AU)

In6 pohtadSvky (335 Au + 373 Au + 375 A[' + 378 Ati) - 391 Au

037

oe8

050

o+o

041

042

043

6tt

045

046

641

o+a

04e

O5o

t--
I

t-----

t-

i --- --
] 151 452,6s

f-_-
i

II
I

I

It-
t--

151 452,65

4. Finandn6 (dty r. 052 ai r. 056 051 12 370,92

Pokladnica (211 + ZIS)

Bankov6 Jdty (221 AU + 261)

052

053

867,72

1 1 503,20 X

867,12

1 1 503,20

1,0s

12 059,57

Bankov6 ridty s dobou viazanosti dlhSou ako jeden rok (221 AU)

Krdtkodobli finandn! majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291
AU

ob.t.oni" krdtkodob6ho finandn6ho majetku (2sg - 2g1nU) 
-

054

055

056

x

7 370,81

16 271,27

100,03

16 171,24

694 386.06

6 250,45

1 00,03

6 1 50,,12

120 909,95

c.

1.

6asov6 rozli5enie spolu r.058 ai r.059

Ndklady budricich obdobi (381)

057

058

Pr(my budricich obdobi (385)
nqo

16171,24

Majr ltok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057 060 701 756,87

Strana :



UcNUJI-01 rdoffi/srDl-T-[T_-]
Strana pasiv c,t, Bein6 (itovn6 obdobie

Bezprostredne
predch6dzajIce riitovn6

obdobie
a b 5 6

A Vlastn6 zdroje krytia majetku spolu
r. 062 + r. 068 + r.072 + r.073

061 396 808,56 4S 188,94

1. lmanie a peiain6 fondy r. 063 ai r. 067 062 6 638,78 6 638,78

7-6kladne imanie (411) 063 6 638,78 6 638,78

PefiaZn6 fondy tvoren6 podl'a osobitn6ho predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Ocefiovacie rozdiely z precenenia majetku az6vbzkov (414) uoo

Ocerjovacie rozdiely z precenenia kapit6lovlich 0dastin (415) 067

2. Fondy tvoren6 zo zisku r'. 069 ai r, 071 068

Rezervnf tond (421\ 069

Fondy tvoren6 zo zisku (423) 070

Ostatn6 Iondy (427) 071

3. Nevysporiadanf vrlis ledok hospod6reni a minulfch rokov
$7 4281

072 -55 821 ,72 -56 426,68

4. Vfsledok hospoddrerria za ri6tovn6 obdobie r.060 - (r.062 + r,068
+ (.o72 + r.074 + r.1011

073 /U5 997,50 598,96

B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074 175 779,05 93 767,56

1. Rezervy r. 076 ai r. 078 075 '10 080,98 8 808,52

Rezervy zdkonn6 (451 A(J) 076

Ostatn6 rezervy (459 AU) 077

Krdtkodobe rezewy (323 + 451 AU + 459 AU)

Dlhodob6 zAvdzky r.080 aZ r.086

078

079

10 080,98 8 808,52

2. 386,1 7 1 376,tX

ZSvAzky zo soci6lneho fondu (472) 080 386,1 7 1 376,M

Vydan6 dlhopisy (473)

ZAvAzky z n6jmu (474 AU)

081

o82
Dlhodob6 prijat6 preddavkV G75) 083

Dlhodobe nevyfakturovan6 dod6vky (476) 084

Dlhodobe zmenky na [hradu (478)

Ostatn6 dlhodob6 zAvieky (373 AU + 479 AU)

085

086

3. KrAtlrodobd ziv'izky r. 088 aZ r. 096

ZAvazky z obchodn6l.ro styku (321 a2326) okrem 323

ZAvdzky vodi zamestnancom (33 1 +333)

087 165 31 1,90 83 583,00

088 15 871,5i 30 414,27

089 16 453,73 6 303,09

Z0dtovanie so Soci6lnou poistovfiou a zdravotnyimi poistovfiami
(qq,6l
Dafiove zAvAzky 1S4i az SaSj

090 42U,73 7 2',10,37

091 836 48 1 208,53

Zbvdzk'y z d6vodu finandnlich vzfahov k Stdtnemu rozpodtu a
rozpodtom -qzgqlej samo-s-priivy P$ 1 q48) ____
Z1vazky z upisanych nesplatenlich cennfch papierov a vkladov
(367)

092 10 369,50

093

ZSvdzky vodi ridastnikom zdruieni (368)

Spojovaci Udet pri zdruZeni (396)

Ostatnd zAvdzky (379 + 373 A0 + 474 AU + 479 AU)

094

095

o-6 1 17 545,89 38 446,74

4. tsa.nkov6 lylomoci a p6iidky r. 098 ai r.

Dlhodobd nantove weiy (+5t nU1

100 097

098

Be2n6 bankovri rivery (231 + 232 + 461 AU) 099

c.
Prijat6 kr6tkodob6 finandn6 vlpomoci (241 + 249) 100

Casov6 nozliienie spolu r'. 102 aZ r. 103 101 121798,45 76 331,33
,|,

Vlas

VVdavky budricich obdobi (383)

Vfnosy bLrducich obdobi (384)

itn6 zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r.074 + r.'101

102

103

104

5 096,00

116702,45

694 386,06

4 1 28,00

72203,33

120 909,95

Strana: 4



ziskov a strdt (Ud NUJ 2 - 01 rco 'i.l 7l 4l 7l 4 /srD[]-_Lll

3

disto
ridtu

Ndklady 6isto
riadku

dinnost' Bezprostredrre
predchddzajr'rce
Jdtovn6 obdobir

4

Fllavn6 | Zdafiovanii Spoh.r
nezdafiovan6 | 

Ii2i3a b c

501 Spotreba materidlu 01 1B 9'f i ,36 ', 18 91 1 ,36 4

502 Spotreba energie 02 1 t94,60

:24,00

5 1 85,93

56,95

48 4?-5,14

90 920.7'1

504 Predanf tovar 03

511 Opravy a uddiavanie 04

512 Cestovn6 05

513 Ndklady na reprezentdciu ut)

518 Ostatn6 sluZby 07

521 Mzdov6 ndklady 08

524 Zdkonnf sociSlne poistenie a zdravotne 09 34 338,14 34 338,14 31 958,80

525 Ostatn6 soci6lne poistenie 010

527 Zdkonn6 socidlne ndklady 011

528 Ostatn6 socidlne nSklady 012

531 Dai z motorovfch vozidiel 013

532 Dai z nehnutel'nosti 014

538 Ostatn6 dane a poplatky 01s

541 Zmluvn6 pokuty a pendle 016

542 Ostatn6 pokuty a pendle 017

543 Odpisanie pohl'addvky 018

132,62544 Uroky 019

545 Kurzov6 straty o20 1358,721 i 13s8,72 552,71

546 Dary 021 I

I

547 Osobitn6 n6kladv o22

548 Mank6 a Skody 023

549 In6 ostatn6 n6klady 024 6 989,40 o sag,+o 3 49ti,4

551 Odpisy dlhodobeho nehmotn6ho majetku
a dlhodob6ho hmotn6ho maietku

025 563,4

552 Zostatkov6 cena Dredan6ho dlhodob6ho
nehmotn6ho majetku a dlhodob6ho
lrplle[qrqere!\!'

026

553 Predan6 cenn6 papiere o27

554 Predanyi materi6l 028

555 N6klady na krdtkodob! finandnf majetok 029

556 Tvorba fondov 030

557 N6klady na precenenie cennyich papierov 031

558 Tvorba a zfdtovanie opravnfch poloZiek 032

559 Tvorba a z0dtovanie zdkonnfch
opravnfch poloZiek

033

561 Poskytnut6 prispevky organizadnfm
zlo2k6m

034

562 Poskytnut6 prispevky inlim ridtovnlm
iednotkdm

035 573 095,69

1 366 630,31

531 stJ5,72

730 913,9'1

563 Poskytnut6 prispevky fyzickfm osobdm 036

567 Poskytnut6 prispevky z verejnej zbierky 037

trieda 5 spolu r. Q1 a2r.37 038

Strana :



602

604

6'11

612

613

614

622

623

624

.041

91?
043

044

068

96j
070

071

0'72

1 '151 061,35 1 151 061,35

1 812 627,81

445 997,50

445 997,50

ziskov a stret (Uc NUJ'2 - 01

Vfnosy

fr2by za vlastn6 vlirobky

Tfiby z predaja sluZieb

Trlby za predan! tovar

Tmena stavu nedokondenej vyiroby

Zmena stavu z6sob polotovarov

Zmena stavu zdsob vlirobkov

Zmena stavu zdsob zvierat

Aktivdcia materidlu a tovaru

Aktivdcia vnUtroorganizadnich sluZieb

AktivScia dlhodob6ho nehmotndho
['e1e!!u ___ -
Aktivdcia dlhodobeho hmotn6ho maietku

Ostatn6 pokuty a pendle

Platby za odpisan6 pohl'addvky

Uroky

Kurzov6 zisky

646 Prijat6 dary

647

648 Zfkonn5 poplatky

reoffi/srDfT-[T-l

6

b

649

651

In6 ostatn6 vlinosy

TrZby z predaja dlhodobdho nehmotn6ho
rnajetku a dlhodob6ho hmotn6ho

Vlnosy z dlhodob6ho finandn6ho majetku

fr2by z predaja cenrrlich papierov a
lelov

Vlnosy z krdtkodob6ho finandn6ho
!tqre!!!!L

656 Vlnosy z pouZitia fondu

657 Vfnosy z precenenia cennfch papierov

Vfnosy z n5jmu majetku

PrijatS pr(spevky od organizadnlch

662 
lPrijat6 

prispevky od inlch organizacii

oo3 
| eriiate pri"p"utv oJ ryr"f,li"n oron

'lisledok hospoddrenia pred zdanenim r.
4-r.38

Visledok hospoddrenia po zdaneni (r. 75
- ttQ t t.lt)) \tD
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Pozndmky (Ud NUJ 3-01 ) rdo

el. lV5eobecn6 udaje

Gl. l(1)(3) (5) Z6ktadn6 udaje

et. | 1t I tvteno a priezvisko flaickej osoby alebo nSzov prSvnickej osoby, ktord je zakladatelom alebo zriad'ovatetom 0dtovnej jednotky, detum zalozenia alebo zriadenia
Idtovnej jednotky

Meno a priezvisko fpicke.j osoby alebo n:izov prdvnickej osoby, ktord je zakladatel'om alebo zriadovatel'om 06tovnej jednotky:

Nadiicia lntegra, Dob5insk6ho 14,811 05 Bratislava

DAtum zalo2enia alebo zriadenia Idtovnej jednotky:

25.09,1 995

dt. t 1a; Opis dinnosti, na ridel ktorej bola Udtovn6 jednotka zriadend a opis druhu podnikatefskej dinnosti, ak iu Udtovn6 jednotka vykon5va

Poslanie naddcie vych6dza z presveddenia, Ze prosperuj0ca spolodnost je vybudovan6 na zdkonoch trhovej ekonomiky, demokratickom politickom syst6me a d6slednej
hodno[ovejorientdciispo|odnosti.Nad5ciavosVojejdinnostipodporujetradi6n6kresfansk6hodnoty,akod6vera'naidej,praktickri|5ska'pravda,
dob16ho sprdvcovstva

Udelom naddcieje podpora arealiz{cia verejnoprospe5nfch projektov, ktor6 sleduj0 nasledovn6 ciele:
a) rozvoj a ochrana tradiinfch judeo-krestansklch hodn6t a ich presadzovanie v ekorromickom, socielnom a duchovnom Zivote jednotlivcov a komunlt,
b) sociSlno-ekonomickli rozvoj zner,nj'hodnenfch skupin,
c) rozvoj drobn6ho podnikania jednotlivcov ako ndstroja zniZovania nezamestnanosti a vytvarania pracovnlch prtleZitostf,
d) presadzovanie eticklch principov v podnikani, zvy5ovanie transparentnosti v obchodnlch vztahoch a vyteshovanie korupcie v podnikatel'skom prostredi,
e) formovanie firiem s ciel'avedomlim socidlnyn vplWom a zvy5ovanie spolodenskej a komunitnej zodpovednosti sukromn6ho sektora,

Cl. | (5) Informdcia o organizeciech v zriad'ovatel'skej p6sobnosti rldtovnej jednotky

el. I 121 Inform6cie o dlenoch Statut6rnych orgAnoy dozornich orgdnov a inich orgenov
udtovnej jednotky

1 7 4 4 I

dl. | 121 Inform6cie o dlenoch Statutarnych orgdnov, dozomich orgenov a inych org6nov ridtovnej jednotky; uv5dzaju sa men6 a priezvisk6 dlenov Statutarnych org6nov,
dozornlch orgAnov a inlch orgdnov Udtovnej jednotky

N{zov org6nu (meno a priezvisko.,.) Druh orgdnu spoloinosti

Allan Bussard sprdvca nad6cie

Ing. Marek MarkuS predseda spr6vnej rady

Ren5ta Kub6ii dlen sprAvnej rady

Ing Martin Jursa dlen spr5vnej rady

Ing. Attila MolnSr dlen sprdvnej rady

Mgr,aft. Peter Vrbindlk, Art.D. 6len sprdvnej rady

Mgr Adanr Marku5 revlzor

et. I 1+1 Priemerni podet zamestnancov, poiet dobrovot'nikov

el f14;Priemernliprepodttanfpodetzamestnancov,aztohopodetvedfcichzamestnancov0dtovnejjednotkyzabe2ne(6tovn6obdobieazabezprostrednepredch6dzaj(ce
f6tovn6obdobie'PodetdobroVotn{kovvys|ani?'chrjdtovnoujednotkouapodeldobrovo|,nikov,ktorikonaVa||d
f 6tovn6ho obdobia a bezprostredne predch6dzajriceho 0dtovn6ho obdobia

Niizov poloiky Bein6 [itovn6 obdobie
Bezprostredne

predchiidzajIce f 6tovn6
obdobie

Priemernf prepoditany po6et zamesrnancov o 6

z toho pobet ved0cich zamestnancov 1 1

Po6et dobrovol'nikov vyslanlch 0dtovnou jednotkou 3 1

Podet dobrovol'nikov, ktor[ vykonAvali dobrovol'nlcku dinnost pre 06tovnri jednotku podas rldtovn6ho obdobia J

dl. ll Inform6cie o udtovnfch z6sad6ch a f dtovnych metodach

Vytvoren6 v programe OIVEGA - podvojn6 tdtovnictvo a legislativa bez starosti @ KRos a.s , w.kros.sk/omeg, Stfana: 1



Poznemky (Ud NUJ 3-01 )

el. ll 1t; NepretrZit6 pokradovanie uitovnej jednotky

el. ll (1) tJdtovn6 jednotka bude nepretrzite pokradovaf vo svojej dinnosti:

BlAno

f]r.ri"

e t. ll 1S1 Sp6sob ocefiovania jednotlivr.ich poloiiek rnajetku a zilvdzkov

el. ll (3) Sp6sob ocefiovania jednotlivjch potoZiek majetku a z5vazkov

co /SID3 1 7 7 4 9 3

Popis poloiky Ocenenie majetku a zdvdzkov Pozndmka k oceneniu

Dlhodob! nehmoln! majetok obstarany k0pou obstar6vacou cenou

Dlhodob! nehmotny majetok obstarany vlastnou 6innostou UJ neeviduje

Dlhodob! nehmotny majetok obstaran! inlm spOsobom UJ neeviduje

Dlhodob! hmotn! majetok obstaran! k0pou obstar5vacou cenou

Dlhodob! hmotn! majetok obstaran! vlastnou dinnostou UJ neeviduje

Dlhodoby hmotny majetok obstaranf infm sp6sobom UJ neeviduje

Dlhodob! fi nandnli majetok oDslaravacou cenou

Zdsoby obstaran6 k0pou obstardvacou cenou

Zdsoby obstaran6 vlastnou 6innostou UJ neeviduje

Z6soby obstaran6 inlrn sp6sobom U.l neeviduje

Pohlad6vky menovite hodnota

Krdtkodob! fi nanin! majetok menovitd hodnota

dasov6 rozll5enie na strane aktlv menovite hodnota

Zdvdzky vrdtane rezerv, dlhopisov, p6Zidiek a 0verov menovit6 hodnota

dasov6 rozll5enie na strane oasiv menovitA hodnota

Deriv6ty UJ neeviduje

Majetok a z6vdzky zabezpeden6 derivritmi UJ neeviduje

el. ll 1+1 Sp6sob zostavenia odpisov6ho pl6nu pre jednotliv6 druhy dlhodob6ho majetku

el. ll (4) Sp6sob zostavenia odpisov6ho pkinu pre jednotliv6 druhy dlhodob5ho majetku

florhououvnerrmotnvmajetok: 
;ljj"r'#,JJ:i:,Hli"[;iJJ;iJ,?;f*T"f::i:r11ljJ"Tf;ir_i.rj:r,Jotf?"J,f:aH",,j""1'*:#j::'"?::'r","rii,"
fdtovn6 a daiove odpisy dlhodob6ho nehmotn6ho majetku sa rovnajU

flotnoaouvt'motnvmajetok: ::rj;:#"r!"*';:::iffi"xT:":::iffi:;r;.:r'illTr'Jt',iir.;rl;;ii1ii!?,,xx11",!r,'#i::::?'jgllii:ii::::x""^Til"

ffi OtnoOoUy t'motny majetok: odpisor4i plSn Udtovnych odpisov sa zostavil internlim predpisom, v ktorom sa vychedzalo z rnet6d pouZlvanll'ch pri vydlslovani
daiovlch odplsov. Udtovn6 a daiov6 odpisy sa rovnaj0.

Odpisor{ pldn bol ovplyvneny tfnito skuto6nostami:

Sp6sob zostavenia odpisov6ho pleinu pre jednotliv6 druhy dlhodob6ho nehmotneho a hmotn6ho majetku

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisov:i met6da

kdvovar 4 1t4 rovnomem6

kompost6r o 1/6 rovnomerna

Cl. ll 1S1 Z6sady pre zohl'adnenie zniilenta hodnoty majetku

el. ll (5) Z6sady pre zohl'adnenie znfzenia hodnoty majetku Uvddza sa, 6i ri6tovn6 jednotka uplalfiuje opravn6 polozky a rezervy
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Poznamky (Ud NUJ 3-01 )

tJdtovn6 jednotka tvori rezervy do niikladov v odak6vanej vy5ke z6vazku.

dl. lll Informdcie, ktor6 dopifiajf a vysvetl'ujri udaje v sfvahe

dl. ltl (1) Prehl'ad o dlhodobom majetku

el. lll (1) a) aZ cl Prehl'ad o dlhodobom hmotnom majetku

el. lll (1) Prehl'ad o dlhodobom hmotnom majetku

a) aZ c) Pohyb obstardvaclch cien, opr6vok, opravnlch polo2iek a prehl'ad zostatkovlch cien dlhodob6ho hmotn6ho majetku - bein6 obdobie

/SDCo 1 4 4 I

Dlhodobi hmotny majetok

Riadok sovahv:

Poz€mky

010

Umeleck6
diela a
zbierky

011

Stavby

012

Samostatn6
hnutefnd

Dopravn6
prostriedky

014

26kladn5
it6do a t'ain,

zvi€late

016

Drobnjt a
ostatnf

dlhodobf
hmotni
majetok

0t7.018

Obstaranie
Poskytnut6
treddavky nr
dlhodobf
hmotnt
maj€tok

nrn

Spolu
5 celky
tNalich
porastov

015

hnutelnjich
vecl

013

hmotn6ho
majetku

019

Pruotn6 ocenenie

Stav na zadiatku bezn6ho
06tovn6ho obdobia 2 458 5 746 a 204

Priraslky 3 577 3 577

Ubytky

Presuny

Stav na konci bezn6ho
ti6tovneho obdobia 6 035 5 746 't1 781

Oprevky

Stav na zadiatku bezn6ho
tldtovn6ho obdobia 563 5 746 6 309

Prirastky 1 062 1 062

0uytt<y

Stav na konci be:n6ho
idtovn6ho obdobia 1 625 5 746 7 371

Opravn6 poloiky

Stav na zadialku bezn6ho
Udtovn6ho obdobia

Prirastky

Ubytky

Stav na konci bezn6ho
0dtovneho obdobia

Zostatkovd hodnota

Stav na zadiatku bezn6ho
0dtovn6ho obdobia

'1 895 1 895

Stav na konci beZn6ho
(dtovn6ho obdobia 4 410 4 410

et. Ul (3) Informdcie o sp6sobe a viSke poistenia dlhodob6ho majetku

el, lll (3) Informdcie o sp6sobe a rnjilke poistenia dlhodob6ho nehmotn6ho a hmotn6ho majetku

Dlhodobli maietok Sp6sob poistenia Hodnota BO Hodnota PO

Dopravn6 prostriedky povinn6 zmluvn6 poistenie 247

Cl. lll (4) (5) Informdcie o dlhodobom finandnom majetku
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Pozn6mky (06 NUJ 3-0'l)

dl. ltl (4) (5) Prehl'ad o dlhodobom finandnom majetku

dt. ttt 1+; (5) Prehl'ad o dlhodobom finandnom majetku

Pohyb obstariivaclch cien, oprevok, opravnlch poloZiek a prehl'ad zostatkornj'ch cien dlhodob6ho finan6neho majetku - beZn6 obdobie

co 3 1 7 A 7 4 I 3

Dlhodobi fi naniny maietok

Riadok s0vahv:

Podiolov5 csnn6
papier€ a podiely

v obchodnej
spolodnosti s
podEtatnim

WlWom

nta

Dlhov6 cenn6
papiere dr:an6
do splatnosti

o24

P6tiiky
podnikom v
skupine a

ostatn6 p6iidky

025

Ostatni
dlhodobf

Obstaranie
dlhodob6ho
finanEn6ho

maiotku

027

eostytnite
preddavky na

rllhodobf
Dh;ni m.iai^L

Spolu

papiero a podiely
v ovliidanej
obchodneJ
spoloEnosli

ntt 026 028

Pruotn6 ocenenie

Stav na zadiatku be2ndho ridtovn6ho
obdobia 78 961 78 961

Prirastky 430 921 430 921

tjoytt<y

Presuny

Stav na konci beZn6ho r.ldtovn6ho obdobia 509 882 50s 882

Opravn6 poloiky r

Stav na zaeiatku bezneho Udtovn6ho
obdobia

Prirastky

tluyrty

Stav na konci be2n6ho ridtovndho obdobia

Zostatkova hodnota

Stav na zaiialku beZn6ho 0dtovn6ho
obdobia 78 961 78 961

Stav na konci be:n6ho Udtovneho obdobia 509 882 509 882

61. llt (4) Struktfra dlhodob6ho finandn6ho majetku

Cl. lll (4) Struktora dlhodob6ho finandn6ho maietku

Ndzov spoloinosti
todiel na ziikladnon

tmanl
(v 7")

Podiel fitovnej
jednotky na

hlasovacich pravach
(u %l

0;tovna hodnota ku
koncu BOimania ku koncu BO imania ku koncu PO koncu Po

Integra Clop druZstvo 59,51 60 ql 940 475 522 987 506 064 75't43

Samay, s r.o. 4,88 488 't85 707 5 017 3 818 3 818

Ct. ltl (8) Viznamn6 poloZky pohl'addvok

el. lll (8) Opis vlznamnych pohl'addvok v nadvaznosti na poloZky sovahy a v dlenenl na pohl'adAvky za hlavn[ nezdatiovano dinnost, zdanovan0 dinnost a podnikatel'skrj
6innost
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Pozn6mky (Ud NUJ 3-01 ) 31 7 4 7 Ireo /SID

Opis pohladiivky Riadok sfvahy H lavnii nezdafi ovanii 6innost Zdaiovand 6innosf a podnikatelsk6
dinnost'

Dlhodob6 pohl'adiivky 037

Pohl'ad6vky z obchodn6ho styk- 038

Ostatne pohl'adavky 039

Pohl'addvkv vodi Idastnfkom zdruZeni 040

In6 pohlad6vky 041

KrStkodob6 pohl'adiivky 042 151 453

Pohl'ad6vky z obchodneho styk. 043

Ostatne pohfaddvky 044

Ztidtovanie so Soci6lnou poistoviou a zdravotn\imi ooistovhami 045

Daiov6 pohl'addvky 046

Pohl'ad6vky z d6vodu finandnlch vztahov k Stdtnemu rozpodtu a
rozpodtom Izemnej sarnosprevy

047

Pohl'ad6vky vodi Idastnikom zdruZen( 048

Spojovaci fdet pri zdruZenl 049

In6 pohl'ad6vky 050 151 453

Cl. Ul (10) Fohl'ad5vky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Cl. lll (1 0) Pohl'ad6vky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohFadavky Stav na konci bein6ho ridtovn6ho obdobla
Stav na konci bezprostredne

predchridzajf ceho 0itovn5ho obdobia

Pohl'addvky do lehoty splatnosti 151 453 21 743

Pohl'adavky po lehote splatnosti

Pohl'adivky spolu 151 453 21 743

Cl. lll (1 1) dasov6 rozli5enie ndkladov a prijmov budricich obdobi

dt. ttl 1t t 1 Vyznamnd polo2ky dasov6ho rozlisenia ndkladov a prijmov budricich obdobt

VlfznamnS polo*ky nrikladov a prijmov budricich obdobi Riadok stvahy Hodnota BO Hodnota PO

Naklady BO - poistn6 058 100 100

Pr{jmy budUcich obdobf UCY 16 171 6 150

el. lll (12) Vlastn6 zdroje krytia neobeZn6ho a obeZn6ho majetku

dl. lll (12) a), b) Vlastn6 zdroje ktytia neobeZn6ho a obe2n6ho majetku podl'a poloZiek suvahy
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Pozn6mky (tJd NUJ 3-01) 3 1 7 4 7 I 3reo /SD

Opis poloiky Riadok
s{vahy

Stav na zaiiatku
bein6ho 0itovndho

obdobia

Prirastky
(+)

Uuytt<y
(t

Prosuny
(+,-)

Stav na konci be:n5ho
0itovn6ho obdobia

lmanie a fondy

Z6kladn6 imanie. z toho: 063 6 639 6 639

- nadadnd imanie v naddcii 6 639 6 639

- vklady zakladatel'ov

- prioritny majetok

Fondy tvoren6 podfa osobitn6ho predpisu 064

Fond reprodukcie 065

Oceiovacie rozdiely z precenenia majetku a z6vazkov 066

Oceiovacie rozdiely z precenenia kapil6lowch 0das[n 067

Fondy zo zisku

Rezervnt'fond 069

Fondy tvoren6 zo zisku 070

Ostatn6 fondy 071

Nevysporiadany Wsledok hospod6renia minulych rokov 072 -56 427 599 -55 828

Vlisledok hospod6renia za 0dtovne obdobie 073 599 445 998 599 445 998

Spolu -49 189 446 597 599 395 809

e l. tll (13) Rozdelenie ridtovn6ho zisku alebo vysporiadanie udtovnei straty z minulfch
fdtovnfch obdobi

Cl. lll (13) Rozdelenie fitovn6ho zisku z minul6ho ridtovn6ho obdobia

el. lll (1 3) Rozdelenie f6tovn6ho zisku z minuleho 06tovn6ho obdobia

Nrizov poloiky Bezprostredne predchf dzajf ce f itovn6 obdobie

06tovn! zisk

Rozdelenie fitovn6ho zisku

Prtdel do zrikladn6ho imania

Prtdel do fondu tvoren6ho podl'a osobitn6ho predpisu

Prldel do fondu reprodukcie

Prfdel do rezervn6ho fondu

Pridel do fondu tvoren6ho zo zisku

Prldel do ostatnlch fondov

Uhrada straty minull/ch obdobt

Prevod do socidlneho fondu

Prevod do newsporiadan6ho vyisledku hospod6renia minullch rokov 599

ne

el. lll (14) Gudzie zdroje

Cl. llf (14) a) Tvorba a pouZitie rezent

et. ttt 1t+; a1 fvorba a pouzitie rezerv
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Poznamky (Ud NUJ 3-01 ) eo J 1 I ?

Druh rezervy Predpokladanf rok
pouiitia rezervy

Stav na zaiiatku
be:ndho iEtovn6ho

obdobia
Tvorba rezeru Pouiltie rezew

ZruSenie alebo
zntzentg rezery

itav na konci bein6hl
iitovn6ho obdobla

KB rezerua na newderpan6 dovolenky a odvody 2022 7 609 I78'l 7 609 8 781

KB rezerua audit 2022 't 200 't 300 1 200 I 300

Jednotlivd druhy dlhodobli'ch zdkonnlch rezeru

Ziikonn6 rezeruy spolu I 809 t0 081 I 809 t0 081

Jednotlivd druhy kretkodobych oslainych rezerv

Jednotliv6 druhy dlhodobich ostatnych rezeru

Ostatn6 rezervy spolu

Rezervy spolu x I 809 10 081 I 809 t0 081

el. lll (14) b) Vfznamn6 ostatn6 a in6 z6vdzky

O. lll (14) b) Vfznamn6 ostatne zavezky (ridet 325) a ine zavezky (0det 379)

Opis ziivazku
Stav na zadiatku bein6ho

fdtovn6ho obdobia
Prlrastky

(+)
tlby{ky

G)

Stav na konci bein6ho
fitovn6ho obdobia

ZAvAzky voti partnerom vyplfvaj(ce z dotdcil zo SR 22 854 6 799 22854 6 799

ZSvAzky voti partnerom v projektoch - slu2obne cesty

Spolu 22AU 6 799 22Bil 6 799

Ct. lll (14) c), dl Z6v'dzky do lehoty a po lehote splatnosti a v dteneni podl'a poloZiek srivahy

d. lf l (14) c), d)Z,vhzky do lehoty a po lehote splatnosti a v dlenenl podl'a poloZiek srivahy

Druh zdviizkov Stav na konci bein6ho
ridtovn6ho obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchiidzaj6ceho 0itovn6ho

obdobia

Z6vAzky po lehote splatnosti 4 902

Z6vAz.ky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedneho roka 165 312 78 681

Kriitkodob6 z:ivdzky spolu 165 312 83 583

Zevezky so zostatkovou dobou splatnosti od jedn6ho do piatich rokov vretane 386 1 376

26viizky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako pdt rokov

Dlhodob6 zriviizky spolu 386 'l 376

Kr6tkodob6 a dlhodob6 zdviizky spolu 1 65 698 84 959

el. ltl (1a) e) Zildzky zo soci6lneho fondu

Cl. lll (14) e)ZAvdzkyzo soci6lneho lbndu

Soci6lny fond Hodnota BO Hodnota PO

Stav k prv6mu dfiu ridtovn6ho obdobia I 376 2 316

Tvorba na farchu n6kladov 526 494

Tvorba zo zisku

derpanie 1 516 'l 434

Stav k posledn6mu diu ridtovn6ho obdobia 386 1 376

Cl. lll (14) g) 6asov6 rozli5enie v'.fdavkov buducich obdobi

Cl. lll (14) g) Vpnamn6 poloZky dasov6ho rozlisenia rnj'davkov budricich obdobl

Vlznamn6 poloiky vfdavkov budricich obdobi Riadok s0vahy Hodnota BO Hodnota PO

Vldavky bud0cich obdobi (383) 102 5 096 4 128

el. ltl (15) easov6 rozli5enie vlinosov budfcich obdobi
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Pozn6mky (0d NUJ 3-01 )

Pri prehodnotenl ridtovania projektu Malajka vedenie spolodnosti rozhodlo o inom alokovanl vlnosov.

et, ttt 1tS1 Vpnamne poloiky dasov6ho rozllienia vfnosov bud0cich obdobf

3 t l+lt I 3

Poloiky vfnosov budricich obdobi z dOvodu

Stav na konci
bezprostredne

predchddzajUceho
rldtovn6ho obdobia

Prirastky 0oyt<y Stav na konci beindho
tidtovn6ho obdobia

bezodplatne nadobudnut6ho dlhodob6ho maietku

dlhodob6ho majetku obstarandho z dotricie 2 076 3 129 615 4 590

dlhodob6ho maj€tku obstaran6ho z finandn6ho daru

zostatku dotacif zo Stdtneho rozpo6tu alebo z prostriedkov
Eurdpskej Inie 61 358 11 511 61 358 11 511

zostatku dotdcie z rozpodtu obce alebo z rozpodtu vy55ieho
fzemn6ho celku

zostatku grantu 97 153 97 153

zostatku prlspevkov od fyzickych os6b 8 769 3 448 8 769 3 448

zostatku podielu zaplatenej dane

dlhodob6ho majetku obstaran6ho z podielu zaplatenej dane

nepouZit6ho sponzorsk6ho

dlhodob6ho majetku obstaran6ho zo sponzorskeho

priiat6 prtspevky z verejnfch zbierok

el. tV Inform6cie, ktor6 dopifiajri a vysvetl'ujri udaje vo Wkaze ziskov a strdt

Cl. lV (1) TrZby za vlastn6 vrikony a tovar

et. V 1t; fAUy za vlastnd vykony a tovar - opis, hodnota hlavnytch druhov vlhobkov, sluZieb hlavnej dinnosti, podnikatel'skej 6innosti

Opis trlby Druh v',frobku, sluiby, podnikatel'skej iinnosti Hodnota BO Hodnota PO

reklama do 20 tis. reklama 4 100 582

Cl. lV (2) Prijat6 d"ry, osobitn6 qfnosy, zdkonn6 poplatky a in6 r4inosy

el. V (2) Prijat6 dary, osobitn6 vfrosy, zdkonn6 poplatky a in6 vynosy

Poloika vfnosov Hodnota BO l'lodnota PO

prtspevky od fyzickfch osdb 393 771 326 877

prispevky od inych organiz6cil 8 667 12 600

Cl. lV (3) Dot6cie a granty

el. V (3) Prehlad dotdcit a grantov, ktore boli prijatd v priebehu rl6tovn6ho roka

Opis dotricie alebo grantu V1i5ka dot6cie alebo grantu

dotdcie zo Stritneho rozpodtu - rozvojovd pomoc 60 J/5

dotdcie zo Stritneho rozpodtu - humanit6rna pomoo 155 927

granty z inych zdroiov 1 142394

Cl. lV (4) Finanin6 vrinosy a kurzov6 rozdiely

Cl V (4) Finandn6 rnj'nosy a kuzov6 rozdioly
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Opis poloiky Hodnota BO Hodnota PO

Finandnd Wnosy, z toho: 944 182
- Kuzovd zisky, z toho: 944 182

Kurzov6 zisky ku diu, ku ktoremu sa zostavuie 0dtovn6 zdvierka

- Ostatn6 u.iznamn6 poloZky finandnfch vlhosov, z toho:

0roky

C1 lV (5) Viznamn6 poloZky nikladov - ndklady na ostatn6 sluZby, osobitn6 a in6 ostatn6
n6klady

et. tv 1s1 vgznamn6 polozky ndkladov - ndklady na ostatn6 sluiby, osobitn6 a in6 ostatn6 ndklady

Vfznamnd poloika niikladov Hodnota BO Hodnota PO

poskytnut6 prispevky in!m organizdciiirr 573 096 531 586
poskytnut6 prispevky z verejnej zbierky

cestovn6 ndklady 12 242 5 186

ostatn6 sluzby 95 863 48 425
osobne neklady 150134 134 807

6t. lV (6) Udel a vr.i5ka pouiitia podielu zaplatenei dane

el lV (6) Udel a vydka pou:itia podielu zaplatenej dane

tldel pouiitia podielu zaplateneJ dane
Pouzitii suma z bezprostredne
predchiidzajf ceho f itovn6ho

obdobia

Pouiit6 suma beln6ho riitovn6ho
obdobia

darcovsklT systom, propagadn;7 rnateri6l lvlalaika, bank. poplatky,...
6 297

Zostatok podielu zaplatenej dane bein6ho ri6tovn6ho obdobia

el. lV (7) Finanind n6klady a kurzov6 rozdiely

d M f) Finandne ndklady a kurzov6 rozdiely

0pis poloiky Hodnota BO Hodnota PO

Finandn6 ndklady, z toho: I 348 4 184
- Kurzov6 straty, z toho: I 359 s53
Kurzov6 straty ku diu, ku ktortlmu sa zostavuje 06tovnd zevierka

- Ostatn6 \42namne poloZky finandnfch ndkladov, z toho: 6 989 3 631
Bankov6 poplatky

6 494 2 838

Ct. tV (8) hllSklady vynaloZen6 na overenie riitovnej z6vierky auditorom

dl V 141 Ndl(ladv vynalozen6 na overenie Udlovnej zavierky auditorom

Jednotliv6 druhy nrikladov za Hodnola

overenie Idtovnej z6vierky
1 300

uistovacie auditorske sluZby okrem overenia ridtovnej z6vierky

0"fi""61"r:9'"*
ostatne neaud itorsk6 sluiby

1 300
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