
 
 
 
 

 
 

 

 

Výročná správa za obdobie 

 

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

Cesta domov, o.z. 
 
 
 
 
 



1. Základné informácie 
 

Meno spoločnosti:  Cesta domov o.z. 

Sídlo:    Starohájska 9, 917 01 Trnava, Slovenská republika 

IČO:    42163501 

Deň vzniku:   27.10.2010 

Právna forma:  Občianske združenie 

1.1. Informácie o orgánoch spoločnosti 
 

Predseda:   Mgr. Lenka Pandya, PhD.  

Podpredseda:   Mgr. Mário Bosý  

Tajomníčka:   Ing. Zuzana Kolmačková 

Členovia:   Mgr. Vojtech Studénka  

    Marshal Pandya 

    Mgr. Lucia Drgoňová 

    Mgr. Lucia Šabíková  

 

2. Poslanie a ciele občianskeho združenia Cesta domov 
 

Občianske združenie Cesta domov (ďalej len “združenie”) vzniklo v roku 2010 primárne za účelom 

pomoci a podpory vzdelávania chudobných detí v Indii. Deti z najnižšej indickej kasty tzv. 

“nedotknuteľných” musia už od malička tvrdo pracovať, nenavštevujú školské zariadenia, sú 

segregovaní na okraj spoločnosti a od vlády sa im nedostáva systematickej pomoci. Vzhľadom na 

politickú, spoločenskú a náboženskú situáciu žijú s víziou ťažkého života plného odmietnutia, potupy 

a tvrdej práce, z ktorej sa nevedia svojpomocne vymaniť. Jedným spôsobom, ako zmeniť tento ich 

osud, je prostredníctvom vzdelávania, aby mali v budúcnosti šancu na nezávislosť, lepšie uplatnenie v 

spoločnosti, osobný a kultúrny rast.  

Združenie si stanovilo nasledovné ciele: 

• organizovanie cielenej humanitárnej a rozvojovej pomoci doma i v zahraničí a vyhlasovanie 

verejných zbierok 

• poskytovanie všeobecne prospešných služieb v zahraničí, s dôrazom na sociálnu pomoc 

opusteným, týraným alebo inak zraniteľným ľuďom a ich rodinným príslušníkom 

• reintegrácia ľudí, obzvlášť detí, ktoré boli vplyvom rôznych podmienok, najmä zdravotných a 

sociálnych, vyčlenené zo spoločnosti, marginalizované a diskriminované 

• konkrétna pomoc ženám a deťom v životne náročných a záťažových situáciách 

• zlepšenie kvality života detí a dospelých najmä v rozvojových krajinách, 

• poskytovanie komplexných poradenských služieb (právne, psychologické, sociálne...) ženám v 

núdzi a obetiam domáceho násilia 



• organizovanie programu podpory núdznych detí v rozvojových krajinách 

• výber, evidenciu, prípravu a vysielanie dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti do 

zahraničia 

 

Tieto ciele združenie napĺňa prostredníctvom konkrétnych činností, akými sú:  

• získavanie sponzorov pre financovanie vzdelávania a ubytovania chudobných indických detí 

• osveta a informovanie o fungovaní a situácii v Indii, možnostiach jej zmeny a aktívne 

propagovanie programu prostredníctvom: 

o webovej stránky zhromažďujúcej informácie o deťoch zaradených do programu na 

podporu vzdelávania 

o prednášok, workshopov na rôznych podujatiach (napr. festivaly… ), písania 

príspevkov do novinových a webových médií o činnosti združenia 

o možnosti stať sa dobrovoľníkom a aktívne sa zapojiť do prác na jednotlivých 

projektoch 

• získavanie finančných prostriedkov pre výstavbu školských zariadení a internátov a s nimi 

súvisiacich projektov 

• koordinácia a spolupráca s partnerskými indickými združeniami, ich podpora pri výbere detí 

do programu a s tým spojená administratíva, evidencia a aktualizácia informácií 

•  podpora pri riadení celého procesu od výberu a zaradenia dieťaťa do programu až po jeho 

ukončenie 

• aktívna komunikácia so sponzormi, koordinácia korešpondencie medzi sponzorom a 

podporovaným dieťaťom, správa financií 

Financie na svoju činnosť združenie získava cez: 

• členské príspevky, 

• dary od fyzických osôb, 

• dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia, 

• dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií, 

• príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia, 

• reklamná a propagačná činnosť, 

• poplatky od dobrovoľníkov. 

 

3. Prehľad činností za rok 2018 
 

3.1.1 Edu aid/ Podporme vzdelávanie detí v Indii 
 

Hlavnou aktivitou v roku 2018 bol program Edu Aid/ Podporme vzdelávanie detí v Indii (Obr. 

1). Deti a študenti z jezuitských škôl v Manvi a Vijayapure, ako aj deti zo súkromných škôl vedených 

rehoľnými sestrami v Devara Hipparagi, Kankal a Almel a v neposlednom rade deti zo sirotincov vo 

Vijayapure mohli vďaka podpore občianskeho združenia Cesta domov študovať. Celkovo sme takto 

pomohli cca 600 deťom.   



 

3.1.2. Fond darčekov 
 

Ďalším projektom bol projekt Fond darčekov, ktorý taktiež nebol nový (Obr. 2). Deti v našich 

projektoch je možné obdarovať finančným darom prostredníctvom Fondu darčekov. Môže sa 

obdarovať konkrétne dieťa z programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí, pre ktoré sa kúpia 

potrebné veci, ako školské potreby, ale taktiež i hračky alebo oblečenie. Zároveň dieťa a všetci jeho 

spolužiaci v triede budú obdarovaní rovnakými praktickými darčekmi - zväčša školskými potrebami. 

Takto je zabezpečené, aby si deti nezávideli a necítili sa menejcenné. Za 20 € je možné obdarovať 50 

spolužiakov v triede perom, ceruzkou, gumou, strúhadlom, pravítkom a zošitom, pričom konkrétne 

vybrané dieťa dostane naviac nejaký špeciálny darček, napr. slovník. Ďalšia možnosť je poslanie 

finančných prostriedkov bez udania konkrétneho dieťaťa. Tieto finančné prostriedky z Fondu sú 

použité na nákup darčekov pre všetky deti.  

 

3.1.3. Dobrodinci a dobrovoľníci v Indii 
 

Aj v tomto roku sme so slovenskými jezuitmi zorganizovali pobyt skupiny štrnástich 

dobrodincov a dobrovoľníkov v Indii. Dobrodinci s dobrovoľníkmi mohli navštíviť deti, ktoré 

dobrodinci podporujú a dobrovoľníci zostali na záver dlhšie, aby pomohli. (Obr. 3-5) 

Tu je svedectvo jedného z dobrovoľníkov: 

„Počas niekoľkých týždňov som mal možnosť navštíviť viaceré školy v nerozvinutých 

oblastiach štátu Karnataka v Indii. Tieto školy sa venujú vzdelávaniu detí Dalitov, menšiny, o 

ktorú v Indii nikto nestojí. Deti zvyčajne pochádzajú z chudobných pomerov a často sú to 

siroty alebo polosiroty. Ak majú rodičov, tak sú zväčša negramotní. Tieto deti by nikdy nemali 

šancu na dobré vzdelanie. Dcéru by pravdepodobne v 13. rokoch museli vydať za muža, 

ktorého prvýkrát uvidí až na svojej svadbe a syna by čakal rovnaký príbeh ako jeho rodičov. 

Generačná chudoba, zlá hygiena, hlad a negramotnosť. 

Našťastie v tejto oblasti už nie sú len nekvalitné štátne školy, ale aj dobré internátne 

školy založené misionármi, ktoré som toto leto navštívil aj ja. Bol som prekvapený, že 8 ročné 

deti vedia lepšie po anglicky ako ja, každé ráno na školskom nástupe čítajú noviny a medzi 

iným sa učia, že použité plasty sa nezahadzujú na zem (znečistenie plastami je v Indií kapitola 

sama o sebe). Študenti majú dostatok jedla aj keď tento rok zrovna nepršalo a úroda nebola 

dobrá. Dokonca dokážu ich negramotným rodičom prečítať z novín, aké programy má indická 

vláda pre chudobných. Tieto školy považujem za ostrovčeky vzdelania a nádeje, ktorá 

postupne prekvasí celé okolité regióny. 

Takéto vzdelanie však nie je zadarmo. Internát z niečoho postaviť treba, ubytovanie 

tiež niečo stojí a aj učitelia potrebujú vyžiť. Preto existujú projekty ako Adopcia na diaľku, 

kedy práve my môžeme podporiť dieťa, ktoré by inak nemalo šancu študovať. Pre nás je to 

zopár eur, pre dieťa v Indii rozdiel medzi generačnou chudobou a dobrým životom.  

Tomáš Trungel 

 



3.1.4.  Fond pôžičiek 
 

Na základe žiadosti z misie v Manvi sme zriadili Fond pôžičiek pre študentov, ktorí 

budú túžiť pokračovať vo vyššom, magisterskom vzdelávaní mimo misie, keďže magisterské 

štúdium na misii v Manvi nie je. 

 

3.1.5.  Kalendáre 
 

Vďaka ceste dobrovoľníkov z Indie sa nám podarilo na Slovensko priviezť 1000 

kalendárov na rok 2019, ktoré sme počas rôznych prezentácií ponúkali. Ako aj 

v predchádzajúce roky, aj tento rok sme prostredníctvom kalendárov zbierali na stavbu školy 

pre deti ulice.  

 

3.1.6. Múr v Manvi 
 
V Manvi silné dažde podmyli múr, ktorý bol postavený okolo areálu školy a veľká časť z neho 
sa následne zrútila. Na opravu, resp. postavenie rozpadnutej časti sa nám podarilo vyzbierať 
financie a stavba bola zrealizovaná. (Obr. 6)  

  

3.1.7. Prezentácie činnosti 
14.4.  Lomnička - prezentácia 
15.-16.6. Trnava – Festival Lumen (Obr. 7) 
17.-22.7. Námestovo – Festival Verím Pane (Obr. 8) 
18.10.  Boleráz - prezentácia  
21.10.  Šaštín – prezentácia 
27.11.  Košice – Lesk a bieda Indie - beseda s dobrovoľníčkou Zuzanou Diničovou 
5.12.  Trnava – stretnutie s dobrovoľníkmi z projektu Misia India 
8.-9.12. Trnava – Misijný bazár – 12. ročník (Obr. 9-10) 
17.12.  Trnava – Vianočné trhy (Obr. 11) 
 
 
 
  



4. Finančná správa 

 

Príjmy za rok 2018 

Edu aid 127183,40 
Fond darčekov 2927,55 
2% za 2017 2357,66 
Extra pomoc 700,00 
Darčeky (Misia India) 580,00 
Fond pôžičiek 10000,00 
Vybevenie do Nava Sanidhya (Festival Verím Pane) 885,00 
Škola pre deti ulice 11477,81 
Réžia 13213,42 

SPOLU: 169324,84 
 
 

Výdaje za rok 2018 

Edu aid 163001,70 

Fond darčekov 1869,21 

2% 2017 0,00 

Extra pomoc 1099,99 

Dobrovoľníci 0,00 

Múr v Manvi 1485,00 

Škola pre deti ulice 0,00 

Misia India-darčeky 580,00 

Fond pôžičiek 0,00 

Nava Sanidhya-rôzne (Verím Pane) 0,00 

Réžia 4921,03 

SPOLU: 172956,93 

 
 

Prenos do ďalšieho roku 

Edu aid 27139,15 

Fond darčekov 1937,65 

2% 2017 (Práčka a iné pre Nava Sanidhya) 2357,66 

Extra pomoc 100,00 

Dobrovoľníci -0,18 

Múr v Manvi 0,00 

Škola pre deti ulice 36380,38 

Misia India-darčeky 0,00 

Fond pôžičiek 10000,00 

Nava Sanidhya-rôzne (Verím Pane) 885,00 

Réžia 42514,76 

SPOLU: 121314,42 



 

Stav účtu 

 VÚB - EUR FIO - EUR FIO - CZK 
1.1. 124127,17 13 100 
31.12. 76619,45 37478,59 5264,85 

 

  



5. Obrázková príloha 

 
Obr. 1 Program EduAid 

 
 
 
Obr. 2 Fond darčekov 

 



Obr. 3 Príprava dobrovoľníkov 

 
 

 

Obr. 4 Dobrovoľníci v Indii 

 
 
 

  



Obr. 5 Dobrovoľníci v Indii 

 
 
Obr. 6 Múr v Manvi 

 
 



Obr.7 Festival Lumen, Trnava 

 
 
Obr. 8 Prezentácia na festivale Verím Pane v Námestove 

 



Obr. 9 Plagát na 12. ročník Misijného bazáru v Trnave 

 
 
Obr. 10 Misijný bazár v Trnave 

 
 
  



Obr. 11 Trnava – vianočné trhy 

 
 
 


