
Quo vadis, sobotná škola?
Každý, kto si prečíta niečo o vzniku 

sobotnej školy, zistí, že sa zásadne líšila 
od svojho pôvodného zámeru. Myšlienka 
celosvetového vzdelávania dospelých 
v sobotnej škole vznikla neúmyselne. Na 
začiatku bol predovšetkým záujem o mlá-
dež a deti. V roku 1852, teda pred 164 
rokmi, bol vďaka iniciatíve Jamesa Whitea 
vydaný mesačník pre deti a mládež. 
Obsahoval prvé štyri „úlohy“, ktoré mali 
pomôcť v ich vzdelávaní a upevňovať ich 
vzťah k Písmu. Na základe tohto počinu 

však následne vznikol veľký záujem o systematické štúdium Biblie a vzdelávanie aj ďalších veko-
vých skupín, čiže aj dospelých. 

Do súčasnej podoby sa sobotná škola „pretransformovala“ viac-menej spontánne. Vývoj bol 
pomerne dlhý, zložitý a nie vždy bezbolestný. Aj keď nepatrím medzi veľkých pamätníkov adven-
tistickej histórie, zažil som štúdium sobotnej školy len v jednej spoločnej triede a taktiež pravidelné 
opakovanie predchádzajúcej úlohy. Presadenie „revolučnej“ myšlienky rozdeliť štúdium sobotných 
úloh do tried v čase pred približne 25 rokmi vyvolávalo napätie, nepochopenie a úsmev. Dnes by už 
myšlienka návratu do jednej triedy a opakujúcich sa úloh bola zrejme pre väčšinu neprijateľná. Časy 
(ľudia aj názory) sa menia.

Sobotná škola je dnes neoddeliteľnou súčasťou adventistickej bohoslužby. Osobne ju vnímam ako 
veľký prínos pre môj duchovný život. Na rozdiel od „pasívneho“ počúvania sobotných kázní sa totiž 
môžeme všetci aktívne zapojiť. V sobotných triedach sa vzájomne formujeme, delíme sa o naše po-
chopenie a objavy pri štúdiu Božieho slova. Sobotná škola je fenomén, ktorý mnohé veľké denominácie 
v takejto organizovanej celosvetovej podobe vôbec nepoznajú a, úprimne povedané, niektorí nám ju 
možno aj tak trocha závidia. 

Určitým barometrom životaschopnosti sobotnej školy je účasť na nej. Tá zrejme ani v minulosti ne-
bola stopercentná, no pozvoľný pokles účasti je dôvodom na zamyslenie. Skúsenosti vo svete potvrdzu-
jú, že ak má sobotná škola profitovať, tak „akademické“, formálne ovzdušie sobotných tried musí dostať 
viac osobný, diakonský charakter. Dôverné, priateľské ovzdušie totiž nielen buduje vzťahy účastníkov 
sobotnej školy, ale umocňuje aj jej misijný rozmer (pripravuje nás na službu druhým). Požehnanie zo 
sobotnej školy je takto oveľa bohatšie. Do takejto sobotnej triedy je potom radosť chodiť.

Sme to my všetci, účastníci sobotnej školy, ktorí ju svojím prístupom tvarujeme, kultivujeme 
a robíme ju príťažlivou, alebo naopak vytvárame atmosféru napätia, zbytočnosti a nebodaj sporov. 
A tak odpoveď na otázku „Kam kráčaš, sobotná škola?“ máme vlastne vo svojich rukách. Inak 
povedané, sobotná škola sa bude uberať len tým smerom, ktorým sa uberáme my.
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oznamy

Chcel by som za nás všetkých vyjadriť vďačnosť Bohu. Za úžasný priestor, ktorým sobotná 
škola bezpochyby je. Priestor, kde môžeme začuť Boží hlas, kde sa môžeme spoločne učiť, napĺ-
ňať si vzájomne potreby, myslieť na druhých a chváliť Boha.

 Oliver Popovič, ved. odd. sobotnej školy pri SZ CASD

Milé naše žienky, 
o chvíľu to bude rok, čo sme sa stretli na 1. konferencii žien v Račkovej doli-

ne. Bol to víkend plný duchovného povzbudenia, radosti zo stretnutí i sĺz dojatia 
zo vzájomného zdieľania sa a v neposlednom rade aj krásnej prírody (hoci sme 

ju väčšinou pozorovali spoza okien, keďže sme mali veľmi bohatý program). Tento rok by sme 
Vás, milé naše žienky a dievčatá, veľmi radi pozvali na 2. konferenciu žien do hotela Zerrenpach 
v Osrblí (blízko Brezna) s témou: „Žiť svoj príbeh“. Každá z nás žije svoj vlastný nenapodobiteľný 
príbeh, každá z nás je totiž originálne stvorená z lásky na Božiu oslavu. Boh nás stvoril ako veľmi 
citlivé osôbky, ktoré sú srdcom i slzou tohto sveta. Ak sa cítite svojím príbehom unavené, osamo-
tené, frustrované, či naplnené s potrebou podeliť sa, príďte si oddýchnuť, nabrať síl, poplakať si 
nad príbehmi druhých, potešiť sa navzájom a osviežiť Božím slovom. 

Našimi lektormi budú manželia Voráčovci, ktorí nás prevedú hlavnou témou, ktorú nám spestria 
„Okienkom do duše muža“. Hlavnou osobou stretnutia budeš práve Ty, milá naša žienka, tento 
víkend bude len pre Teba a Tvojho Otecka, ktorý Ťa nekonečne miluje presne takú, aká si! 

Už teraz sa na Teba tešíme. Môžeš pozvať aj svoju priateľku, stretnutie je otvorené pre každú 
ženu − i neveriacu.

Kedy: 16. – 18. 9. 2016  Kde: Hotel Zerrenpach v Osrblí
Prihlasovanie: od 15. 6. do 31. 8. alebo do naplnenia kapacity ubytovania na: zeny.casd.sk 

(momentálne ešte v príprave)... Bližšie info: postupne na www.casd.sk a zeny.casd.sk 
Za realizačný tím KŽ: Gabika, Iva, Terka, Lucka, Danka, Darinka, Gabika, Renča

Aktivity Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa  
počas leta 2016

3. – 10. 7. 2016: SINGLE, SoNS 2016 (osamelí a nepriatelia samoty, Krásná, Visalaje.)
 Prihlasovanie: hasselblad500d.c@gmail.com, +420 739 304 625. 
 Zodpovedný: Bohumil Doležal. 

10. – 17. 7. 2016: Letná skupinová knižná evanjelizácia mládeže, Košice. 
 Prihlasovanie: 135rasto@gmail.com, 0905 288 731. 
 Zodpovedný: Rastislav Špalek

15. – 24. 7. 2016: Celoslovenský letný tábor CAMPOREE 2016, južne od dediny Suchá 
Dolina, neďaleko obce Sedlice v okrese Prešov.

 Prihlasovanie: jplachy@pathfinder.sk, 0915 693 872. 
 Zodpovedný: Jozef Plachý.
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Kniha predstavuje ľudské telo ako nesmiernu hodnotu, 
zameriava sa na funkcie jeho orgánov a častí a ponúka 
cenné rady na udržanie ich zdravia a funkčnosti. Je ako dô-
kladný prehľad preventívnej medicíny vhodná pre všetkých, 
ktorí sa chcú čo najlepšie starať o svoje telo. Je manuálom 
údržby toho najzložitejšieho a najvýkonnejšieho mechaniz-
mu na svete.

• Ako sa starať o naše telo
• Prírodná liečba orgánov a častí tela
• Ako predchádzať chorobám
• Ako si zabezpečiť dokonalú krásu
• Najväčšie hrozby pre naše telo
• Ako predchádzať útokom na naše telo
• Vývoj a určenie nášho tela

336 strán, 20 x 27 cm, viaz. cena 29,- ¤

vydavateľstvo advent-orion ponúka

17. – 24. 7. 2016: Letný tábor zdravia, Monkova dolina.
 Prihlasovanie: kucera.kucerova@gmail.com, novota@zivotazdravie.sk, 

0905 741 426, 0915 276 958. 
 Zodpovední: Jozef Kučera a Jaromír Novota.

24. 7. – 31. 7. 2016: Týždeň duchovnej obnovy, Nové mesto pod Šiatrom (Sátoraljaúljhely).
 Prihlasovanie: sekretariat@casd.sk, 02 434 155 02. 
 Zodpovedná: Slávka Slobodová. 

14. – 21. 8. 2016: Letný tábor zdravia, Podhájska – kapacita naplnená!
 Prihlasovanie: kucera.kucerova@gmail.com, novota@zivotazdravie.sk, 
 0905 741 426, 0915 276 958. 
 Zodpovední: Jozef Kučera a Jaromír Novota.

14. – 21. 8. 2016: Kongres mládeže, Podskalie na Považí.
 Prihlasovanie: kongresmladeze2016@gmail.com, 0905 895 156. 
 Zodpovedný: František Kolesár.

TELO
ZDRAVÉ
MUDr. George D. Pamplona-Roger

Praktická príručka starostlivosti o ľudské telo
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Projekty vody a sanitácie 
v Moldavsku

„Bez vody sa nedá žiť“. Veta, ktorú sme počuli 
a počúvame tak často, že sa nám istým spôsobom 

stala všednou, samozrejmou. A predsa, 
prístup k pitnej vode predstavuje stále 
obrovský problém pre nemalý počet 
obyvateľov zeme. Zdalo by sa, že je to 
záležitosť prevažne rozvojových krajín 
Afriky alebo Ázie. Nás Európanov sa to 
jednoducho týkať nemôže, naopak, pit-
nou vodou často neuvážene plytváme. 
Napriek tomu sa nájdu v Európe krajiny, 
kde prístup k vyhovujúcej pitnej vode 
nie je samozrejmosťou. Takou je aj Mol-

davsko, jedna z najchudobnejších krajín európskeho kontinentu, ktorá sa radí k najväčším 
prijímateľom rozvojovej pomoci. Iba asi jedna tretina vidieckych domácností je pripojená na 
vodovod, kanalizácia takmer úplne absentuje. Nedostatočné je aj povedomie obyvateľov 
Moldavska o ochrane vodných zdrojov alebo o nakladaní s komunálnym odpadom. Všetky 
tieto faktory majú celkový vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. 

ADRA Slovensko v kontexte spomínaných skutočností reagovala na vyhlásenú výzvu 
SlovakAid a v januári 2015 spustila 12-mesačný projekt v spolupráci s lokálnym partnerom 
– ADRA Moldavsko: „Prístup k pitnej vode v regióne Hincesti v Moldavsku“, zacielený na 
zlepšenie prístupu k pitnej vode v štyroch obciach spomenutého regiónu: Sarata Galbena, 
Ciuciuleni, Lapusna a Mingir. 

Projektové aktivity sa sústredili v štyroch školských zariadeniach v štyroch zmienených 
obciach a boli rozdelené do dvoch častí. Technická časť projektu si vytýčila za cieľ zlepšiť 
prístup k vyhovujúcej pitnej vode pre žiakov inštaláciou zariadení na filtráciu vody v ško-
lách. Druhá časť – edukačná – mala ambíciu zlepšiť environmentálne povedomie žiakov 
a miestneho obyvateľstva jednak vzdelávacími aktivitami, ale aj sériou rádiových vysielaní 
o problematike ochrany životného prostredia v moldavskom kontexte. 

Výber samotných škôl podliehal určitým kritériám, ako napríklad počet žiakov, napojenie 
školy na lokálnu vodovodnú sieť alebo chemicko-biologický rozbor vody, ktorú pili žiaci 
v školách. Zariadenia boli na konci projektu v decembri 2015 odovzdané do užívania ve-
deniu školy, ako aj miestnym samosprávam, ktoré sa zaviazali vykonávať údržbu. K pitnej 
vode majú momentálne prístup stovky žiakov v spomínaných školách – aspoň v čase, keď 
sa zdržujú v škole.

Edukačná časť si kládla za cieľ zlepšiť povedomie žiakov a miestneho obyvateľstva 
o rôznych témach spojených s ochranou vodných zdrojov a životného prostredia celkovo. 
V pravidelných vysielaniach miestneho rádia sa striedali rôzni hostia, ktorí poslucháčom 
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priblížili potrebu ochrany vlastného životného prostredia. Na školách, pod vedením skúse-
ných moldavských lektorov, prebiehala environmentálna osveta rozmanitou formou, tak, 
aby bola čo najviac zaujímavá a pútavá pre žiakov. Postupne sa na školách prostredníc-
tvom úvodných aktivít vytvorili a vyselektovali tzv. záujmové skupiny, ktoré pokračovali 
v environmentálnom vzdelávaní. Všetky aktivity smerovali k tomu, aby sa deti pripravili 
na realizáciu vlastných menších projektov vo svojom okolí. Absolvovaním niekoľkých tré-
ningových modulov sa učili, ako zmapovať situáciu vo svojom okolí, ako projekt napísať 
a dospieť k stanoveným cieľom. Išlo väčšinou o čistenie brehov lokálnych riek, výsadbu 
stromov alebo v jednom prípade o zabezpečenie a ochranu studne. Veríme, že prostred-
níctvom nášho projektu sa práve tieto deti stanú nositeľom zmien vo svojom okolí aj po 
odchode zo školy.

Hneď po skončení projektu sme kontinuálne začali od januára opäť cez prostriedky 
SlovakAid spolu s ADRA Moldavsko s implementáciou ďalšieho projektu: „Zlepšenie pod-
mienok sanitácie a hygieny v regióne Hincesti“, ktorý je taktiež zameraný na oblasť vody 
a sanitácie. Projektové aktivity prebiehajú v troch iných obciach, opäť v regióne Hincesti. 
Tentoraz sme sa s naším lokálnym partnerom rozhodli pre implementáciu v materských 
školách. Podobne ako v prípade projektu skončeného v roku 2015, má aj ten práve prebie-
hajúci dve zložky, technickú a edukačnú časť. V tomto prípade sa však problému so znečis-
tením vody snažíme predchádzať a nie riešiť už vzniknuté dôsledky, a to inštaláciou troch 
domových čistiarní odpadových vôd. Edukačnú časť sme rozšírili okrem detí aj na učiteľov, 
ktorí budú vzdelávaní sčasti aj slovenským expertom. Chceme tak zaistiť udržateľnosť 
a kontinuitu odovzdávania nadobudnutých poznatkov v miestnych komunitách.

V zostávajúcich mesiacoch nás čakajú v projekte ešte mnohé úlohy, ktoré by sme chceli 
zvládnuť čo najlepšie a prispieť tak aspoň čiastočne k zlepšeniu situácie v tejto ťažko 
skúšanej krajine.

Situácia s utečencami je v Grécku stále kritická, 
aj napriek tomu, že prílev nových klesá. V severnej časti Grécka doteraz vzniklo viac 

ako 20 nových táborov a stále vznikajú ďalšie. Kempy sú riadené armádou, k nej sa pridá-
vajú desiatky medzinárodných organizácií (Doctors without Borders, Oxfam, International 
Rescue Committee, Norwegian Refugee Council, Samaritan Purse a ďalšie) i niekoľko 
miestnych neziskových organizácií (Praxis, Arsis). Prístup do kempov je napriek tomu kom-
plikovaný. Ministerstvo vnútra, ktoré má celú utečeneckú problematiku na starosti, koná 
pomaly a nepružne. Systém žiadostí o azyl je pomalý. Neziskové organizácie (vrátane 
ADRY) a agentúra UNHCR sa snažia tento proces urýchliť a apelovať na súčasnú grécku 
vládu, aby systém zlepšila. 

Ako uvádza na svojich webových stránkach UNHCR (http://data.unhcr.org), 38 % z ute-
čencov, ktorí zostávajú v Grécku, tvoria deti. Väčšina je do veku 10 rokov. Od začiatku 
roku 2016 sa po mori doplavilo 155 300 utečencov (údaje z 5. 5. 2016), z ktorých väčšina 
uteká pred vojnou, násilím, perzekúciou, hladom. V kempe Petras Olympou, kde pôsobil 
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tím ADRY Slovensko, našlo útočisko takmer 1 000 ľudí (z toho 50 % detí) Jezídov, etnickej 
menšiny z Iraku, ktorá je konštantne perzekuovaná ISIS.

Na pevninskej časti Grécka zostáva stále 45 660 utečencov, z toho je orientačne 10 000 
v Idomeni. Podľa vyjadrenia predstaviteľa z gréckeho Ministerstva vnútra bude neformálny 
kemp v Idomeni evakuovaný ku koncu mája 2016. V oblasti Thessaloník vznikajú tri veľké 
armádne kempy s celkovou kapacitou, ktorá by mala pokryť počet utečencov, ktorých plá-
nujú presunúť z Idomeni. 

Misia ADRA Slovensko, ktorá sa stala súčasťou intervencie siete ADRA sa primárne 
zameriava na poskytnutie psycho-sociálnej podpory pre najzraniteľnejšie skupiny: trauma-
tizované prípady dospelých a detí, deti do 18 rokov cestujúce bez sprievodu dospelých, 
tehotné ženy, osamelé matky s viacerými deťmi, či ľudia so samovražednými sklonmi. 
Sekundárne poskytujeme informácie ohľadom hygieny a zabezpečujeme distribúciu zák-
ladných hygienických potrieb v táboroch pre utečencov.

Viac informácií o našom pôsobení v Grécku (predtým v Chorvátsku) nájdete na blogu 
„On The Way“ ADRA Slovakia (http://adraslovakia.tumblr.com/), na špeciálne zriadenej fa-
cebookovej skupine „Utečencom som bol tvárou v tvár“ – Príbehy Slovákov, ktorí sa roz-
hodli pomôcť ľuďom na úteku (https://www.facebook.com/tvarouvtvar/) a na našej webovej 
a facebookovej stránke.

Správa slovenskej dobrovoľníčky Danky Pohlodovej  
o súčasnej situácii v Ukrajine a o aktivitách ADRY:

Ukrajinská pobočka ADRA bola zalo-
žená v roku 1997 a takmer dve desaťro-
čia sa venuje podpore sociálne slabších 
rodín a detí z detských domovov. Počas 
občianskych nepokojov v Kyjeve, zva-
ných Euromajdan, ktoré trvali od no-
vembra 2013 do februára 2014, ADRA 
začala aktívne pomáhať účastníkom 
ľudových protestov distribúciou teplé-
ho oblečenia, hygienických produktov 
a liekov. Ďalší vývoj v krajine, násilná 

anexia Krymu a vznik ozbrojeného konfliktu na východe krajiny, mali a stále majú za násle-
dok sústavný dopyt po humanitárnej pomoci pre zasiahnuté skupiny obyvateľstva. 

Napriek prijatiu tzv. Minských dohovorov vojenský konflikt na východe Ukrajiny stále 
trvá, straty na životoch sú hlásené každý deň. Ľudia, ktorí zostali v Donbaskej oblasti alebo 
žijú v blízkosti frontovej línie, sú najviac zraniteľní. Vo významnej miere sa na danom úze-
mí nachádzajú penzisti, ktorí sa nemajú kam ani ku komu uchýliť, sociálne slabšie rodiny, 
matky samoživiteľky a rodiny s hendikepovanými či chronickými pacientmi. Pre obmedzený 
prístup humanitárnych organizácií do vládou nekontrolovanej zóny, tzv. de-facto republík 



– 7 –

Donecká a Luhanská ľudová republika, ADRA významne pomáha ľuďom žijúcich na okraji 
tohto územia – v nárazníkovej, frontovej línii. Aktuálne má ADRA okrem centrálnej kyjev-
skej kancelárie, ktorej súčasťou je aj stále centrum podpory rodín s deťmi, aj dve pobočky 
v teréne – v Kramatorsku a v Mariupole. Tieto pobočky boli založené kvôli efektívnejšej 
terénnej práci a logistike. 

V kramatorskej pobočke tím lokálnych zamestnancov (často vysídlencov z východných 
oblastí Donecka) implementuje dva rozsiahle projekty. Projekt adresnej distribúcie potra-
vinových balíčkov a nákupných poukážok v partnerstve s World Food Programme (WFP) 
beží už druhý rok, lokálny tím spustil aj aktuálne pilotný projekt Jedlo za prácu. Ľudia si 
vo forme verejnoprospešných prác (upratovanie verejných priestorov, oprava detských ih-
rísk,...) môžu odpracovať potravinové zásoby, čo je zvlášť hodnotné pre ľudí bez inej mož-
nosti živobytia v danom regióne. Prostredníctvom tzv. shelter projektu s podporou UNHCR 
bude ADRA od mája už v druhej etape zabezpečovať malé a stredné opravy domov a bytov 
pre takmer 800 rodín. V priebehu ďalších mesiacov sa začne v Kramatorsku s dvoma ďal-
šími projektmi v oblasti psychosociálnej podpory. 

Mariupolská pobočka ADRY Ukrajina začala svoju činnosť v marci v rámci projektu 
UNICEF, ktorého náplňou je distribúcia vody, vodných tankov, inštalácia vodných fil-
trov, ako aj osveta pre deti v oblasti hygieny a správneho pitného režimu. Príjemcom 
tejto pomoci sú nielen jednotlivci a inštitúcie, ale aj komunity ľudí. Začiatkom mája 
navštívil ADRA tím zástupcov jedného z blockpostov (checkpointov), ktoré predstavu-
jú internú hranicu v štáte oddeľujúcu vládou kontrolované a nekontrolované územie. 
Na základe potrieb a dohody s kompetentnými bolo dohodnuté pravidelné zabezpe-
čovanie vody na tomto blockposte. Podľa vyjadrenia predstaviteľa tohto kontrolného 
bodu, denne ním prejde 5 000 ľudí a 1 200 áut. Verejná doprava medzi týmito dvoma 
zónami nefunguje, ľudia prechádzajú v autách alebo peši, pričom na tej druhej strane 
je zabezpečený ich odvoz formou tzv. kyvadlovovej dopravy. Vystáť tieto rady, ktoré 
sú podmienkou prístupu k sociálnym a bankovým službám, nákupu potravín či liekov 
alebo návštev príbuzných na ukrajinskom území, je v niektorých dňoch otázka aj 7- až 
8-hodinového čakania v jednom smere. V blízkosti checkpointov nebola až donedávna 
žiadna pitná voda ani toalety...

Na Ukrajine je aktuálne registrovaných 1,76 milióna vnútorných vysídlencov, čiže 
ľudí, ktorí v dôsledku konfliktu opustili svoje domovy. Títo ľudia odišli často s naj-
nutnejším oblečením v domnení, že po pár dňoch sa situácia zlepší. Prichýlili ich 
známi alebo kamaráti v blízkosti veľkých miest alebo dlhodobo žijú v tzv. kolektívnych 
centrách po celej krajine. Napriek tomu, že už ubehli viac ako dva roky od začiatku 
konfliktu, mnohí zostávajú žiť v provizórnych podmienkach, závislí od výpomoci cha-
ritatívnych organizácií. Okrem toho, že týmto vynúteným sťahovaním prišli o svoje 
domovy, úspory a prácu, sú často stovky kilometrov od zvyšku svojich rodín či zná-
mych. Jedným z významných negatív v ich novom životnom rozpoložení je aj problém 
získať prácu a príp. prenájom po zistení, že pochádzajú z donbaského regiónu, ktorý 
je vnímaný v časti spoločnosti kontroverzne.



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v júni

Ďalšie informácie zo SZ CASD môžete získať na adrese: Cirkev adventistov s. d.
Slovenské združenie, Cablkova 3, 821 04 Bratislava

e-mail: casd@casd.sk tel: 02/4341 5502 fax: 02/4341 5503 www.casd.sk

Upozorňujeme, že v pláne návštev môžu priebežne nastať zmeny. Aktuálnu informáciu 
vo svojom regióne si, prosím, vždy overte u svojho zborového kazateľa. 

5. Stretnutie knižných evanjelistov Vrútky
3. - 5. OSP východ, stred + západ
12. Výbor SZ CASD Považská Bystrica
13. - 14. Rozšírená únijná rada ČS únie CASD Brno
16. - 19. Regionálne Áčka západ, stred, východ
25. Zbierka 13. soboty pre Juhopacifickú divíziu 

Jún 4. 11. 18. 25.
Pavlík M.  Topoľčany  Trenčín
Čík P.  PB - kaplani  Rožňava
Kern B. Bratislava 2 PB - kaplani Košice 1 Trenčín
Márföldi D. Revúca PB - kaplani KD - Ježonky Poprad
Bielik S. Nové Zámky Martin L. Hrádok Trenčín
Kolesár F. Bratislava 1 A Košice 2 BB 1
Špalek R.   Topoľčany  
Soós B. Krupina  Martin  

ADRA vám ďakuje za váš záujem, modlitebnú podporu 
a finančné príspevky. Už čoskoro vás budeme informovať 
o aktivitách na Slovensku. 
Finančné príspevky na pomoc utečencom môžete zasielať na:
– Číslo účtu 4975241312/0200  

(v tvare IBAN: SK48 0200 0000 0049 7524 1312),  
variabilný symbol: 11601152. V poznámke uveďte skratku „REF“.

– Zaslaním SMS správy v sume 2 eurá v tvare DMS ADRA (DMS medzera 
ADRA) na číslo 877. 

Ivana Márföldiová, ADRA


