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Príhovor 
Milí priatelia a podporovatelia, 

 

           Rok 2010 bol prvým oficiálnym rokom slovenskej humanitárnej organizácie Viac než šperk. 
Predchádzali mu tri roky intenzívnych príprav, ktoré zahŕňali plánovanie, projektovanie a hlavne 
monitoring oblasti, potrieb a problémov obyvateľstva - predovšetkým detí. V tomto období bola 
zrealizovaná kúpa pozemku a vybudovaná prvá miestnosť budúceho edukačného a krízového 
centra pre deti, ktoré neskôr po dokončení výstavby dostalo názov: House of Smile.  Hlavným 
cieľom v roku 2010 bolo  dobudovať  a otvoriť brány centra pre deti, ktoré malo  umožňovať  
prístup k vzdelaniu, informáciám, pitnej vode, jedlu a poskytnutia neodkladnej zdravotnej pomoci. 

           Náš ciel sa nám podarilo splniť, i keď obdobie výstavby bolo náročné a hektické, v decembri 
2010 sme brány centra pod názvom Mirka ´s House of Smile and st. Elisabeth uviversity project 
otvorili pre tých, ktorým bolo určené – deťom ulice, sirotám  a deťom pochádzajúcich 
z najchudobnejších rodín. 

           Vďaka Vašej pomoci a podpore sa okrem  dobudovania centra a vybudovania studne darilo 
deťom poskytovať pomoc súbežne  s prebiehajúcou výstavbou centra, a to priamo v teréne – na 
ulici, v školách a v domovoch detí. 

            Počas práce v teréne sa za „pochodu“ formovali ďalšie programy zamerané na komplexnú 
pomoc a podporu miestnych ľudí. Takto vznikol program PODPOR DIEŤA  ktorého  cieľom je 
pomôcť  konkrétnemu  dieťaťu, zlepšiť jeho životnú úroveň, odstrániť hlad, zabezpečiť základnú 
zdravotnú starostlivosť  a vyhliadky do budúcnosti prostredníctvom prístupu k vzdelaniu. 

            Na zvýšenie potravinovej  bezpečnosti v regióne vznikol program Farma. Prioritne pre ženy 
je určený program ŠPERKY, KTORÉ POMÁHAJÚ, ktorého úlohou je umožniť miestnym ženám 
získať vlastný zdroj príjmu a tým aspoň čiastočnú nezávislosť. 

 



     Najmladší program pod názvom RAFIKY Z AFRIKY  (Kamarát z Afriky) sa venuje 
rozvojovému vzdelávaniu detí a mládeže na Slovensku.  

      Vďaka Vašej pomoci a solidarite, dnes viac ako 100 detí žije lepší život, má zabezpečenú 
komplexnú sociálnu starostlivosť a prístup k vzdelaniu. 

     Spolu s Vami prinášame deťom nádej, šancu na radostné  detstvo a lepšiu 
budúcnosť. 

  

      „jedného dňa, keď sme zase raz rozdávali deťom potravinovú  pomoc, sa deti s plnými rukami 
vybrali späť do svojich domovov. Cestou sa jednému  z detí  roztrhlo vrecko s ryžou a pred našou 
bránou zostala na ceste v prachu rozsypaná ryža.  Bolo to pár zrniek, možno za jednu  menšiu 
hrsť. Keď som išla zatvoriť bránu na centre, vidím, že deti čosi intenzívne zbierajú - podídem bližšie 
a zisťujem, že deti zaujato zbierajú drobné zrnká ryže a ako najväčší poklad si ich ukladajú do 
dlane... to sú chvíle, kedy si plne uvedomujem, že naša pomoc je dôležitá,  potrebná a že má 
význam...“ 

  

V mene našich pracovníkov, dobrovoľníkov a hlavne v mene detí Vám ďakujem za  podporu. 

Mgr. Miroslava Suballyová 

Zakladateľka Viac než šperk  

  

  

  

 



Aktivity  

  

    Prostredníctvom našich programov 
zabezpečujeme akútne potreby  detí v núdzi 

a zároveň sa snažíme zlepšiť ich životné 
podmienky a vyhliadky do budúcnosti 

prostredníctvom dlhodobých programov. 

  

   Humanitárna pomoc 

   Rozvojové projekty 

   Rozvojové vzdelávanie 

  

 



O nás 

 História: 

       Viac než šperk,  vyvíja  svoje  humanitárne 
aktivity  V Keni od roku 2007.  Občianske 
združenie Viac než šperk oficiálne vzniklo 
vo februári 2010 registráciou na MV. 

  Poslanie 

       Našim cieľom je komplexná sociálna 
starostlivosť, boj proti hladu a podvýžive, 
poskytovanie základnej zdravotnej 
starostlivosti, vzdelávanie a pomoc pri 
generovaní vlastného príjmu, pre ženy 
žijúce v odľahlých oblastiach s rešpektom 
na kultúrne rozdiely a ochranu životného 
prostredia. 

       Dôstojnejší život detí, ich šťastné detstvo 
a lepšia budúcnosť je prioritou Viac než 
šperk. 

Team 

       Miroslava Suballyová – terénna 
pracovníčka                 a zakladateľka Viac 
než šperk 

       Ludmila Kunová – e shop, administratíva 

       Viera Macuhová – web  

       Dobrovolníci na Slovensku a v Keni 

      

  

  



 

Rozvojová pomoc 

                House of Smile 

 
 

Rozvojový projekt  

      Vzdelávacie centrum a knižnica pre viac 

ako 40 detí. Najmenšie deti majú 

k dispozícii herňu s hračkami, kde pod 

dohľadom našich miestnych dobrovoľníkov 

majú možnosť rozvíjať svoje kognitívne 

schopnosti a jemnú motoriku , ktoré sú 

dôležité pred nástupom do školy. Centrum 

disponuje knižnicou vybavenou učebnicami 

a písacími pomôckami pre školopovinné 

deti.  Súčasťou centra je aj jednoduchá 

kuchynka, kdeje možné pripravovať deťom 

jedlo. Centrum disponuje vlastným 

sociálnym zariadením a vlastnou studňou. 

 Mirka´s House of Smile je spoločným projektom Viac než šperk a VŠ 

zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave 

 



Humanitárna pomoc 

                 Podpor dieťa  

Podpor dieťa:  

     program je určený sirotám, deťom z ulice alebo deťom pochádzajúcich 
z najchudobnejších rodín žijúcich pod 1 USD na deň. V praxi to znamenalo, že tieto 
deti často hladovali, boli podvyživené, nemali prístup ani k základnej  zdravotnej 
starostlivosť a nemali možnosť navštevovať školu.  

     Program Podpor dieťa rieši všetky tieto krízové stavy prostredníctvom konkrétnych 
podporovateľov. Deti tak  majú zabezpečené základné ľudské potreby – jedlo, odev, 
hygienické  potreby a nevyhnutnú zdravotnú  starostlivosť. V roku 2010  bolo do 
programu zaradených takmer 100 detí, ktorým sa tým výrazne zlepšili životné 
podmienky, zmiernila sa podvýživa, deti začali navštevovať školské zariadenia a  
prácou s matkami sa znížil výšky akútnej dehydratácie u detí  ktorá vznikala ako 
následok akútnych a chronických infekcií v tráviacom trakte. Distribúciou moskytiér, 
prednostne pre tehotné ženy a deti do 5 rokov sa znížil výskyt malárie u tejto 
najohrozenejšej skupiny obyvateľstva, u ktorej malária môže mať fatálne následky. 

Studňa 

     Vybudovaním studne sme umožnili prístup k pitnej takmer 500 ľudom. Studňa má 
prínos aj pre matky, ktoré nemusia po vodu chodiť do vzdialených oblasti a tým  im 
šetrí čas, ktorý môžu využiť efektívnejšie, či už starostlivosťou o deti, domácnosť 
alebo venovaniu sa vlastnému malému podnikaniu. 

 Potravinová pomoc 

     Určená pre deti a rodiny ktoré sa ocitli v akútnej kríze a nedostatok jedla a hlad 
môže ohroziť ich životy 

  

   
   

 

 

 



Rodová rovnosť 

          Šperky, ktoré pomáhajú 
 

       Program je určený predovšetkým 
ženám a dievčatám  ma za cieľ 
poskytnúť pracovnú príležitosť 
a umožniť tak ženám získať vlastný 
zdroj príjmu. Program je zameraný na 
rodovú rovnosť, keďže väčšina 
afrických žien je finančne plne závislá 
na manželovi alebo rodine a tým 
pádom ženy nemajú právo 
rozhodovať o využití rodinných 
finančných prostriedkov. Množstvo 
štúdií pritom dokazuje, že sú to práve 
ženy, ktoré ak majú možnosť 
disponovať s finančnými  
prostriedkami, použijú ich prednostne 
na nutrične vyvážené jedlo pre deti 
a na  vzdelanie.  Šperky a remeselné 
výrobky je možné zakúpiť 
prostredníctvom nášho e shopu. 
Platba je realizovaná formou 
dobierky a Slovenská Pošta, a.s.  
poukazuje úhradu priamo na účet 
OZ Viac než šperk. Týmto spôsobom 
je zabezpečená transparentnosť 
výnosov z predaja výrobkov.  

  

  



Rozvojové vzdelávanie 

            Rafiky z Afriky  
  

Rafiky z Afriky  

   (kamarát z Afriky) je program rozvojového vzdelávania určený pre deti  
a mladých  ľudí na Slovensku. Prostredníctvom prednášok o živote 
afrických rovesníkov, doplnených o fotografie dokumentujúce  život detí  
na rovníku a expozíciou originálnych hračiek s akými sa dnes hrajú africké 
deti majú slovenské deti možnosť spoznať život  a sny ich rovesníkov 
v Afrike.  

  

 



Informujeme verejnosť 

    O našej práci  a aktivitách verejnosť informujeme prostredníctvom 

nášho webu, a poskytovaním rozhovor v tlači.  

    Viac než šperk má svoj  profil aj na facebooku s viac ako 7 000 

priateľmi a priateľkami. 

  

 



Naši darcovia 
 

         Naša práca v teréne a realizácia jednotlivých projektov je možná vďaka 
pravidelným mesačným a jednorazovým darom od jednotlivcov alebo 
firiem. 

     Mimoriadna vďaka patrí všetkým, ktorí prostredníctvom svojej podpory 
a darov preukazujú záujem o deti v núdzi a tým deklarujú svoj ľudský 
rozmer , solidaritu a v neposlednej rade dôveru v našu prácu. 

     Špeciálne poďakovanie patrí prof. MUDr. Vladimírovi Krčmérymu, 
DrSc.,   Dr.h.c.  a Vysokej škole   zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
v Bratislave za pomoc pri realizovaní projektu a za pomoc v boji proti 
podvýžive.   

  

  

 



Finančná správa 2010 

Výnosy 2010 
 Príspevky od fyzických osôb a korporácii        26.840 € 

 Výnosy z vlastnej činnosti                                2.995,57 € 

 Ostatné výnosy (kurz.rozdiely, úroky)                  170,25 € 

 Spolu                                                            30.005,82 € 

 

Náklady 2010 
 Humanitárna a rozvojová pomoc                    21.293,88 €   (86,95%) 

 Fundraising                                                      1.994,32€    (  8,14%) 

 Manažment                                                      1.202,70 €   (  4,91%) 

 

 

    V roku 2010 sme na humanitárne a rozvojové projekty 
použili 86, 95 %, na komunikáciu a získavanie nových 
darcov 8,14% a na vedenie organizácie 4,91%. 



Pomôžte nám pomáhať 
         

 

 

            Vaša  pomoc a podpora je pri 
realizovaní projektov nesmierne 
dôležitá. Bez nej by sme nemohli 
pomáhať tým, ktorí to najviac 
potrebujú – predovšetkým deťom, 
ktoré sa nie vlastným rozhodnutím 
ocitli v krízovej situácii, situácii 
ktorá  často priamo ohrozuje ich 
životy a nedáva im šancu vyrásť v 
zdravého schopného človeka , 
ktorý bude mať v budúcnosti silu a 
možnosť žiť dôstojný život.  

      



Viac než šperk 

Občianske 

Kozmonautov 12I                                                           IČO: 42200709  

 949 01 Nitra                                                         číslo účtu: číslo účtu:  

e mail:mirkasuballyova@hotmail.com                          2719539356/0200               

 


