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Ochrana pred COVID-19 
ADRA Slovensko 

Vzhľadom na akútnu epidemiologickú 

situáciu spojenú so šírením vírusu 

COVID-19 v roku 2020, organizácia 

ADRA za finančnej podpory Nadácie 

EPH zabezpečila okamžité technické 

riešenie oddelenia infekčných zón v 

záujme ochrany pacientov i 

zdravotníkov v bratislavských 

nemocniciach na Kramároch, v 

Ružinove a v Petržalke. Cieľom bolo 

ľahkými priečkami, dverami a 

presklenými bariérami oddeliť časti, 

kde sa nachádzajú pacienti s 

pozitívnymi výsledkami na vírus, 

predovšetkým na infektologickej klinike, v lôžkovej časti a na centrálnych príjmoch. Nemocnici Ružinov zároveň 

ADRA vybudovala externé pracoviská, bezpečné pre zdravotníkov určené na registráciu a odbery pre pacientov 

testovaných na COVID-19 spolu s informačnými panelmi. 
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Energia do ženského futbalu 
Slovenský futbalový zväz 

Festival na oslavu ženského futbalu? To sa nedá 

nepodporiť. Energia do ženského futbalu je 

úspešný futbalový turnaj, ktorý dáva šancu 

dievčatám do 12 rokov spoznať kvalitný ženský 

futbal na najvyššej úrovni a jeho organizátorom je 

Slovenský futbalový zväz. Turnaja sa každoročne 

zúčastní 16 družstiev, čo znamená približne 200 

hráčok. Súčasťou sú rôzne sprievodné aktivity, atrakcie, hudba a vyvrcholením je finále Slovenského 

pohára žien vo futbale. Ročne sa toto podujatie teší niekoľkým stovkám divákov, čím vlastne napĺňa 

cieľ jeho realizácie a tým je 

podpora a propagácia 

ženského futbalu. 

 Celodenná akcia je vždy odmenou, pozvánkou a zároveň motiváciou pre už aktívne ale aj 

nové hráčky, aby videli zmysel športu. Jedným z hlavných cieľov je ukázať dievčatám a 

nádejným futbalistkám, že futbal je šport hlavne o zábave a má im prinášať okrem úspechov 

predovšetkým radosť. Každá hráčka získa na pamiatku malú futbalovú loptu a každé 

družstvo dostalo diplom a sadu dresov, ktorá im má pomôcť pri štarte s výchovou mladých 

futbalistiek vo svojich družstvách. Sme radi, že pri tomto projekte môžeme stáť od roku 

2017. 
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Veľké ihrisko 
Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino 

Spoločenstvo detí a mládeže Domino je občianske združenie, ktoré sa prostredníctvom rôznych aktivít, predovšetkým športových, snaží výchovne pôsobiť a 

napomôcť rozvoju detí a mládeže. Za viac ako 25 rokov existencie sa podstatnou časťou jeho činnosti stal mládežnícky futbalový klub, v ktorom pôsobí viac ako 500 

hráčov v 19-tich mládežníckych a dvoch seniorských mužstvách. Ale venujú sa aj športovým aktivitám voľno-časového charakteru. Cieľom je integrálny rozvoj 

mladého človeka, pričom neoddeľujú ľudský a športový rozvoj. Za týmto účelom sme s SDM Domino nadviazali spoluprácu a podporili výstavbu ihriska s umelou 

trávou v dostatočnej veľkosti (4 hracie plochy), aby mohli prípravné zápasy a tréningy bežať v plnom rozsahu, nakoľko denne plochu využíva viac ako 150 detí. 
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Testovanie na COVID-19 
V spolupráci s Medirex 

Rok 2020 priniesol okrem iného aj problém, pred ktorým si nemožno zakrývať oči, 

pandémiu vírusu COVID-19. K jeho riešeniu sme okamžite prispeli prostredníctvom 

zabezpečenia preventívneho testovania zamestnancov poskytovateľov sociálnych 

služieb, zariadení pre seniorov, domovov dôchodcov, či iných organizácií, ktoré sa 

starajú o najohrozenejšiu skupinu v súvislosti s postihnutím vírusom. V spolupráci so 

spoločnosťou Medirex, ktorá testovanie organizačne aj výkonne zabezpečovala, sme 

v priebehu apríla a mája 2020 poskytli 91 zariadeniam 5022 testov v celkovej hodnote 

takmer štvrť milióna eur. Veríme, že aj kvapkou v mori sme aspoň trochu prispeli k 

prevencii šírenia vírusu a ochránili tak to najdôležitejšie, ľudský život.  


