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Milí priatelia,

keď som začala písať toto úvodné slovo v jeden sobotný podvečer, dostala som sa v poznámkach
takmer na tretiu stranu a stále sa mi zdalo, že mi tam ešte niečo chýba, že som na niekoho, alebo niečo
dôležité zabudla. V tom mi zazvonil telefón, v ktorom mi oznamovali, že o hodinu na dohodnuté
miesto príde tehotná žena s malým dieťaťom po fyzickom útoku a treba im pomôcť. Poznámky som
odložila. Stačilo zopár telefonátov a celý tím bol pripravený, aby sa dieťa s matkou dostali do bezpečia.
Keď sme ich večer vyzdvihli, z ich očí vyžaroval strach, neistota, bolesť a utrpenie. Malé štvorročné
dievčatko sa skrývalo za matkou s nedôverou a obavami, čo sa bude diať. Aj takto vyzerá zdanlivo
voľný deň, v ktorom zasahujú ľudia v Centre Slniečko. Po týždni, keď som navštívila bezpečné miesto,
kde sme dievčatko spolu s mamou ubytovali a kde sme im obom poskytli odbornú pomoc, našla som
ich spolu hrať sa v herničke. Vystrašená tvárička malého dievčatka sa dokázala sem – tam aj pousmiať.
To sú tie najkrajšie chvíle pre všetkých nás v Centre Slniečko.
Často my dospelí zabúdame na to, že ak sa cítime v nepohode, ak nie sme v bezpečí, ak je dieťa
napríklad svedkom násilia, všetko veľmi intenzívne prežíva aj ono. Potrebuje vedieť, že to nie je jeho
vina, že vnímame jeho potreby a rešpektujeme jeho názor. Svoje pôvodné poznámky som nevyužila,
úvod napísal sám život.
Nasledujúce stránky vám predstavia naše úspechy, výsledky, ale aj ukážku, čo všetko ešte môžeme
spraviť pre slnečnejšie dni. Bez skvelých ľudí v Slniečku, bez podporovateľov, dobrovoľníkov,
nových netradičných nápadov, by to nešlo.
Ďakujeme... Vďaka vám robíme svet detí krajším.

Mariana Kováčová, riaditeľka Centrum Slniečko, n.o.

NAŠE POSLANIE
•
•
•

poskytovať pomoc týraným, sexuálne zneužívaným a zanedbávaným deťom a obetiam
domáceho násilia
napomáhať k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a
ochrany základných ľudských práv a slobôd
vzdelávať a aktívne pôsobiť v prevencii násilia

NAŠE HODNOTY
•
•
•
•
•
•

dôvera
diskrétnosť
zodpovednosť
bezpečie
odbornosť
profesionalita

ZARIADENIA CENTRA SLNIEČKO, N.O.
Krízové stredisko
Krízové stredisko poskytuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany v zmysle zákona č. 305/2005 týraným,
sexuálne zneužívaným a zanedbávaným deťom, deťom v krízových životných situáciách a obetiam
domáceho násilia. KS je situované v dvoch budovách. V jednej, určenej pre deti, sa v roku 2016
poskytla starostlivosť 11 deťom. V druhej, pre matky s deťmi, bola poskytnutá starostlivosť 34 deťom
a 16 matkám. KS poskytuje komplexnú pomoc a podporu, vrátane krízovej intervencie, ubytovania,
stravovania (KS pre deti), špeciálneho sociálneho poradenstva, výchovného, špeciálno-pedagogického
a psychologického poradenstva, ako aj odbornej diagnostiky a prvkov hrovej a filiálnej terapie.
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PROJEKTY A AKTIVITY KRÍZOVÉHO STREDISKA
•

•

•

•

vďaka DEICHMANN – OBUV SK s.r.o. a ich finančnej podpore 1 600 eur, sa v KS pre matky
s deťmi mohli odstrániť poruchy na potrubí kanalizácie a vymeniť a dobudovať sanitárne
zariadenie
aj v roku 2016 pokračovala spolupráca s Nadáciou Pontis v rámci portálu Dobrá krajina
a Dobrý obchod, prostredníctvom ktorej ľudia darovali KS sumu 1 800 eur. Tieto financie sa
použili na podporu terapie hrou, doplnilo sa vybavenie špecializovaných miestností
pri príležitosti Dňa matiek kozmetické poradkyne zo spoločnosti Mary Kay profesionálne
upravili vizáž klientok a personálu KS i Bezpečného ženského domu, naučili ich, ako sa
správne starať o pleť, a všetky dostali darček vo forme produktov Mary Kay. Spolu v hodnote
cca 1 200 eur
v júni sa deti, niektoré aj s ich matkami, zúčastnili Medzinárodného dňa detí v TV Markíza

•

•

•

prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska – Hodina deťom, v rámci projektu „Pomôžme
deťom so syndrómom CAN tráviť svoj voľný čas zmysluplne“, mohlo KS realizovať
canisterapiu, vzdelávaco-poznávacie výlety a rôzne voľnočasové aktivity. Nadácia podporila
projekt sumou 4 075 eur
s podporou 2 500 eur od Nadácie VÚB a projektu „Hrajme sa v záhrade“ sa v KS vysadili
ovocné stromčeky, osadila sa hojdačka a pieskovisko pre deti a tiež sa vytvorilo príjemné nové
posedenie pre klientov
vďaka Róbertovi Szakacsovi, ktorý sa zapojil do projektu Nadácie Orange „Darujte Vianoce“,
sa klienti KS na Vianoce mohli tešiť novému televízoru

Intervenčné centrum
Dieťa je ten najvzácnejší dar. J. Amos Komenský ho prirovnáva ku krehkému sklu, ktoré rozraziť,
naraziť a rozbiť, je ľahko možné, pričom môže vzniknúť nesmierna škoda, hlavne v duši dieťaťa.
Predovšetkým deťom, čo hovoria, ako sa cítia a čo prežívajú, sa aj v roku 2016 venovalo Intervenčné
centrum (IC). Tím pracovníkov IC poradensky pracoval so 17 rodinami, 46 deťmi a s 86 dospelými
klientmi. IC pomáha chrániť deti vystavené násiliu, učí rodičov, ako počúvať svoje deti, zlepšuje ich
rodičovské zručnosti. V ťažkých situáciách rozvodu hľadá cestu rodičov k deťom a detí k rodičom.
Rieši náročné finančné a výchovné situácie v rodinách.
Súčasťou Intervenčného centra je Centrum prevencie a vzdelávania EduCAN, ktoré realizuje
preventívne programy v školských i mimoškolských zariadeniach, internetové vzdelávanie
a interaktívne vzdelávanie.

Preventívny program KOZMO
Ukazuje deťom a mládeži, ako identifikovať násilie, ako naň správne reagovať a chrániť sa. Zvyšuje
ich právne povedomie a informuje ich, kde môžu vyhľadať pomoc v prípade, že sa s násilím stretnú.
Okrem toho ich program vedie k rešpektovaniu ľudských práv, k tolerancii, k empatii.
Počas roku 2016 preventívnym programom prešlo 3102 detí a mladých ľudí v 13 základných školách,
2 stredných školách a 2 centrách voľného času.
Preventívny program sa realizuje v triedach a pozostáva z 8 vyučovacích hodín, pričom každá bola
venovaná inej forme násilia. Deťom a mladým ľuďom je poskytnutý priestor pútavou formou hovoriť
o rôznych formách násilia, o problémoch v spoločnosti, ako je napríklad agresivita, netolerancia,
šikana.
O preventívnom programe sa písalo na portály týždeň.sk i mesačníku Žltý, spoločnosti RegioJet.

Internetové vzdelávanie
Vzdelávacie centrum EduCAN zahŕňa aj bezplatné e-learningové vzdelávanie. Počas roka 2016 ho
absolvovalo 731 odborníkov z rôznych profesijných oblastí z celého Slovenska. Boli to pracovníci
poradní, súdu, polície, prokuratúry, ÚPSVaR SK, škôl, detských domovov, krízových i
intervenčných centier, ale aj študenti, zástupcovia obcí a zdravotníci.

Interaktívne vzdelávanie
Prostredníctvom metodického filmu „Modriny na duši“ EduCAN intenzívne vzdeláva odborníkov
z pomáhajúcich profesií po celom Slovensku (sociálni pracovníci, pedagógovia, psychológovia, príslušníci

policajného zboru, sudcovia, atď.). Vzdelávanie je zamerané na identifikáciu násilia páchaného na

deťoch, i na ženách, a na inštitucionálne násilie – sekundárnu viktimizáciu detských obetí násilia.
Projekcia je vždy spojená s interaktívnou vzdelávacou časťou nadväzujúcou na obsah filmu –
inštitucionálne násilie.
Interaktívne vzdelávanie má 2 formy. 4 hodinové, ktoré absolvovalo 688 účastníkov a 8 hodinové,
ktoré absolvovalo 236 účastníkov.

PROJEKTY A AKTIVITY INTERVENČNÉHO CENTRA
•
•
•

hlavným finančným partnerom IC bol aj v roku 2016 The Velux Foundation
suma 2 000 eur od Slovenskej sporiteľne v rámci projektu „Priestor pre deti v Slniečku“
prispela k dokončeniu novej poradenskej miestnosti a k úprave okolia zariadenia
aj v roku 2016 bolo IC so zaujímavými aktivitami súčasťou dvoch podujatí: Deň rodiny a
Medzinárodný deň detí v mestskom parku Nitre

Bezpečný ženský dom
Bezpečný ženský dom, ktorého adresa je z dôvodov ochrany a bezpečnosti obetí utajená, je určený pre
ženy a matky s deťmi, ktoré sú obeťami rodovo podmieneného násilia. Svoju činnosť vykonáva
v zmysle minimálnych štandardov Rady Európy a zákona o sociálnych službách. Je dostupný 24 hodín
denne, napojený na bezpečnostnú agentúru. Pracujú v ňom vyškolené pracovníčky, tak pre oblasť
násilia páchaného na ženách, ako aj pre oblasť násilia páchaného na deťoch. Poskytuje krízovú pomoc
24 hodín denne. Počas dňa je možné sa dovolať na telefonickú krízovú linku 0905 511 512.
Výnimočnou súčasťou zariadenia je špecializovaný priestor, profesionálne zariadený pre výsluchy
detských obetí. Obsahuje jednocestné zrkadlo, kamerový a audio systém pre nahrávanie a záznam
výsluchov. Pri vypočúvaní detských obetí násilia je mimoriadne dôležité čo najprívetivejšie prostredie,
čo si už v praxi vyskúšali i vyšetrovatelia z policajného zboru.
Aj v roku 2016 sa zariadenie vynovovalo. Pribudlo nové detské ihrisko, trvalkový záhon, tuje a tiež
nový trávnik.

Aktivity pre klientov v zariadení:
•
•
•
•
•
•

psychologické poradenstvo, krízová intervencia, sociálne a špecializované sociálne
poradenstvo, právne poradenstvo, sprevádzanie
výchovná a špeciálnopedagogická starostlivosť o deti klientok
podporné terapie - muzikoterapia, arteterapia, rodinné poradenstvo, pohybová terapia
poradensko - motivačné aktivity
vzdelávanie klientok - rodičovské zručnosti, vedenie domácnosti, špecifické zručnosti
voľnočasové aktivity

V roku 2016 našlo v Bezpečnom ženskom dome bezpečie 39 žien a 61 detí. Na krízovej linke bolo
poskytnutých 130 intervencii.
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PROJEKTY A AKTIVITY BEZPEČNÉHO ŽENSKÉHO DOMU
•
•

z Nadácie pre deti Slovenska sa v rámci programu Dôvera podarilo získať 600 eur na
terapeutické a iné pomôcky do terapeutickej miestnosti
Bezpečný ženský dom bol aj v roku 2016 financovaný v rámci projektu „Bezpečný ženský dom
- priestor pre plnohodnotný život bez násilia“ z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom
Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR, ako aj ďalších
zdrojov financií od súkromných a firemných darcov. Projekt bol realizovaný v rámci
programovej oblasti SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie

Útulok „Bezpečný dom“
Je určený pre obete domáceho násilia (ženy, matky s deťmi) po krízovej intervencii, ktorú absolvovali
v Bezpečnom ženskom dome, alebo v Krízovom stredisku Centra Slniečko. Zariadenie im poskytuje
sociálne služby zahŕňajúce ubytovanie a systém komplexných podporných služieb, smerujúcich k
motivácii a aktivizácii vnútorného potenciálu žien (sociálne poradenstvo, právne poradenstvo,

psychologické poradenstvo, profesijné poradenstvo, expresívne formy terapie). Tieto služby majú
dočasný charakter do doby, kým žena prevezme kontrolu nad svojim životom a s podporou odborného
tímu si zabezpečí bývanie a uplatní sa na trhu práce. Hlavným poslaním Útulku „Bezpečný dom“ je
podpora k úspešnému štartu do života bez násilia.
Zariadenie prešlo v roku 2016 rekonštrukciou, v rámci ktorej sa vynovili priestory a odstránili
nedostatky. Budova má nové nátery, novú vodovodnú inštaláciu, nové plynové rozvody, plávajúcu
podlahu. Nainštalovali sa bezpečnostné prvky a izby sa zariadili novým nábytkom. Aj vonkajšok
zariadenia prešiel úpravami. Vybudovala sa nová kvetinová skalka, pribudli detské preliezky,
hojdačka, pieskovisko, trampolína, i terapeutická miestnosť.
V útulku „Bezpečný dom“ s kapacitou troch rodinných miest boli počas roka 2016 poskytované služby
24 klientom. Útočisko a podporu tu našlo 11 žien a 13 detí.
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Poradňa Centra Slniečko
V roku 2016 sa na Poradňu obrátilo viac žien, ako tomu bolo po minulé roky. Odborný personál
poskytol bezplatné poradenstvo, podporu, pomoc, sprevádzanie, či zastupovanie 116 ženám, z toho 63
žien bolo s trvalým bydliskom v meste Nitra. Prevažne šlo o matky s malými deťmi, ale Poradňa
evidovala aj nárast starších žien, ktoré boli dlhodobými obeťami násilia zo strany manželov, alebo
agresívnych synov.
Ženy – obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, potrebovali predovšetkým krízovú
intervenciu, sociálne, špecializované sociálne a právne poradenstvo. Okrem toho si riešenie ich situácie
vyžadovalo i ďalšie nevyhnutné úkony, vždy zvolené podľa potrieb konkrétnej ženy. Ako nadstavba
im bolo ponúknuté psychologické poradenstvo v individuálnej terapii, čo sa najviac osvedčilo pri
klientkach, ktoré aktuálne prechádzali fázou trestného konania.
Z celkového počtu 116 klientok Poradňa právne zastupovanie v trestných a civilných veciach poskytla
14 klientkam. Platenú pomoc advokáta si klientky väčšinou nemôžu dovoliť. V trestnom konaní sa
osvedčil inštitút splnomocnenca poškodenej a novozavedený inštitút dôverníka poškodenej v trestnom
konaní. Sprevádzanie na súdoch, na polícii, v rôznych inštitúciách, je pre klientky dôležitá forma
pomoci. Kvôli neúmernej dĺžke súdnych konaní na Slovensku, mnohé z konaní, začatých v roku 2016,
ešte nie sú ukončené. Preto poradňa pracuje s dotknutými klientkami aj naďalej.
Najohrozenejším klientkam a ich deťom vieme zabezpečiť okamžité poskytnutie pomoci a ochrany
v bezpečnom ženskom dome, či v krízovom stredisku, čo mnohé z nich aj v roku 2016 naozaj využili.
Pomoc pre klientky zo vzdialenejších regiónov by nebola možná bez siete dobrovoľníkov, ktorí
zabezpečovali prenos informácii a sprevádzanie klientok v mieste ich bydliska podľa pokynov našich
odborníkov.
Jedna takáto dobrovoľníčka bola na základe návrhu Poradne ocenená plaketou „Sociálny čin roka“
z rúk ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR.

PROJEKTY A AKTIVITY PORADNE CENTRA SLNIEČKO
•

•

v septembri začalo preškoľovanie príslušníkov policajného zboru v Nitre v téme domáceho
násilia a komunikácie s obeťami. Na 12 stretnutiach odborníci z Poradne, v spolupráci
s Intervenčným centrom, preškolili 305 príslušníkov policajného zboru
Poradňa bola partnerom o.z. MyMamy v projekte „Slovensko bez násilia páchaného na
ženách“. Projekt bol financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho
finančného mechanizmu, a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR. Nadväzoval na rovnakú
snahu partnerov, zabezpečiť na území, v ktorom pôsobia, komplexný medzisektorový prístup
k riešeniu a eliminácii násilia páchaného na ženách a deťoch. Snahou bolo aj zvýšiť
informovanosť širokej verejnosti v tejto oblasti, k čomu sa uskutočnili dve verejné aktivity.
Autorské divadelné predstavenie Natreté strachom, ktoré hovorí o tom, že násilie na ženách má
rôzne formy a týka sa žien z celého sveta, a podujatie Beh na vysokých opätkoch, ktoré sa
konalo v mestách, v ktorých pôsobia partneri projektu, a to v Nitre, Prešove a Liptovskom
Mikuláši. Bežať mohli celé rodiny, obuté do topánok s vysokými opätkami. Mali tak
symbolicky vyjadriť svoju solidaritu so ženami.
V rámci projektu sa tiež realizovalo stretnutie pod názvom Okrúhly stôl, ktorého nosnou témou
bola „Multidisciplinárna spolupráca pri ochrane žien a detí pred násilím na úrovni Nitrianskeho
kraja“. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia štátnej i mestskej polície, ÚPSVaR SPOaD SR
v Nitre, NKS, psychológ, akreditované subjekty, ako aj zástupcovia pomáhajúcich organizácii
z Nitry a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Dobrovoľníctvo
Neodmysliteľnou podporou sú pre Centrum Slniečko dobrovoľníci. Počas roka 2016 nám venovali
3341 dobrovoľníckych hodín v podporných, či prevádzkových činnostiach, ale aj odborných
a vzdelávacích. Učili sa i hrali s deťmi v zariadeniach, pomáhali upratovať i okopávať, či kosiť
záhrady. Nemalou mierou pomáhali zvyšovať odborné zručnosti a vedomosti našich zamestnancov, či
organizovali zbierky pre naše klientky.

Chránená dielňa Centra Slniečko
Rok 2016 bol pre Chránenú dielňu pomerne zložitým obdobím. V roku 2013 sa kreatívna dielňa, ktorá
vznikla pre klientky Centra Slniečko, ako aj pre zamestnancov v rámci psychohygieny,
pretransformovala a získala štatút Chránenej dielne. Práca v dielni bola predovšetkým terapeutickým
prostriedkom. Boli v nej zamestnané štyri pracovníčky, často vypomáhali aj dobrovoľníčky a klientky
zariadení. Vyrábali nádherné látkové bábiky, postavičky, zvieratká, vankúše, sviečky, mydielka
a mnohé iné drobnosti. Výrobky chránenej dielne boli aj predajným artiklom. Napriek precíznej práci,
podpore niekoľkých partnerov, či presťahovaniu do finančne menej náročných priestorov, sa chránená
dielňa dlhodobo borila s finančnými problémami. Dlhodobý nedostatok finančných prostriedkov na
prevádzku Chránenej dielne zapríčinil ukončenie prevádzky k 30.9.2016.

PROJEKTY A AKTIVITY CHRÁNENEJ DIELNE
•
•
•
•
•
•

•

pre preventívne programy ušili v dielni výnimočné dve veľké postavičky Kozma, ako
podpornú pomôcku pri vzdelávaní na školách
počas apríla na výstave Gardenia 2016 nechýbal predajný stánok s výrobkami dielne
v dielni privítali Tomáša Bezdedu, ktorý prišiel odovzdať symbolický šek - výhru 6000 eur
(pred zdanením), ktorú spolu so študentkou Luciou nahrali pre Centrum Slniečko vo
vedomostnej súťaži organizovanej RTVS - “Čo ja viem”
v máji sa realizoval predaj výrobkov na koncerte “Keď hudba a krása pomáhajú 2016”,
organizovanom nitrianskou speváčkou Brigitou
počas júna sa dielňa zapojila do dobrovoľníckej aktivity DM a jeden deň strávili v dielni aj
dobrovoľníčky z DM
cieľom projektu Nadácie Granvia: Podpora sociálnej inklúzie klientiek Centra Slniečko, n.o.
a ZŤP pracovníčok Chránenej dielne Centrum Slniečko bola realizácia vzdelávacích kurzov a
činností pre pracovníčky dielne, vďaka ktorým sa naučili nové techniky a postupy
(patchwork, šitie tašiek a látkových hračiek), ktoré im pomohli rozšíriť svoje zručnosti
zdravotne postihnutá klientka, ktorej prvotným a dlhodobým cieľom je získanie finančnej
istoty prostredníctvom sebarealizácie v pracovnej oblasti, si s podporou projektu Opora
z Nadácie SPP zakúpila kuchynský robot. Príspevok z Nadácie SPP bol vo výške 400 eur

Ďalšie projekty a aktivity Centra Slniečko v roku 2016
Bilaterálny fond 2016
Aktivita financovaná z Nórskych grantov a spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu SR. Schválená
suma bola 4 720 eur a partnerom projektu bola nórska organizácia Oslo Krisesenter.

Hlavným zámerom projektu bola študijná cesta do Nórska, s cieľom oboznámiť sa so systémom práce
v podobných organizáciách v Nórsku, ale tiež s cieľom udržať a posilniť vytvorené bilaterálne a
partnerské vzťahy s týmito organizáciami. Okrem toho priniesla možnosť vzniku nových vzťahov,
ktoré aj do budúcna môžu prispieť k výmene skúseností a vedomostí v téme domáceho násilia.
Počas cesty, ktorá sa konala v období 28.11. – 2.12. 2016, štyri odborníčky Centra Slniečko navštívili
Oslo Krisesenter, kde im bol predstavený profesionálny a systematický prístup v pomoci obetiam
domáceho násilia, a to matkám s deťmi, ženám i mužom.
Ďalším navštíveným centrom bolo Pro Senteret, pomáhajúce ženám a mužom, ktorí za peniaze
poskytujú alebo v minulosti poskytovali sex. Pohľad na otázku rodovej rovnosti z mužskej perspektívy
získali naše odborníčky v organizácii Reform Resouce Center. Táto nezisková organizácia pomáha
výhradne mužom a chlapcom. Jej základnými cieľmi je zlepšenie postavenia muža a otca
v spoločnosti, pracovanie s mužom ako násilníkom a identifikovanie muža, ako obeť násilia.
Študijná cesta ukázala, že aj Centrum Slniečko, n.o., ako jedna z organizácií, ktorá sa venuje
problematike domáceho násilia, ide správnou cestou. Utvrdila nás v tom, že je dôležité nastaviť na
Slovensku systém financovania ako bezpečných ženských domov, tak krízových, či poradenských
centier, nakoľko nie je udržateľné, ak sú financované iba formou projektovej podpory.

Nadácia Pontis – Naše mesto 2016
Zámerom projektu pod názvom „Som dobrovoľník a pomáhať stojí za to“ bolo zveľadenie priestorov
Centra Slniečko, v ktorých sa poskytuje pomoc a podpora klientom. V Intervenčnom centre
dobrovoľníci pomohli k sfunkčneniu novovybudovanej poradenskej miestnosti a realizovalo sa veľké
upratovanie v celom IC. Dobrovoľníci pomohli aj v ďalších našich zariadeniach, v Bezpečnom
ženskom dome a v Útulku „Bezpečný dom“ upratali pivničné priestory.

Bubnovačka „Aby bolo deti lepšie počuť“
Pri príležitosti 19. novembra - Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, 18. novembra Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a 20.
novembra - Svetového dňa detí, organizovalo Centrum Slniečko, n. o., člen Koalície pre deti
Slovenska, v spolupráci s Bubnovou show Campana Batucada, tretí rok Bubnovačky "Aby bolo deti
lepšie
počuť."
16. novembra 2016 o 10:00 sa v Nitre rozozvučala Mestská hala. Rytmus strážil Igor „Presidente“
Holka a špeciálny hosť z Brazílie - Dendê Macedo.
366 žiakov základných a stredných škôl bubnovalo, aby bolo deti lepšie počuť! Stačilo si priniesť
čokoľvek, čím bolo možné vydávať zvuk. Žiaci boli veľmi kreatívni a na potrebu počúvať hlas detí
upozornili naozaj originálnymi nástrojmi – bubnovali vareškami, miskami, hrncami, plastovými
fľašami... Žiakom boli k dispozície aj hudobné nástroje, ktoré nám zapožičala Bubnová show Campana
Batucada. Do bubnovačky sa opäť zapojilo aj Národné koordinačné stredisko pre riešenie
problematiky
násilia
na
deťoch.
Rovnako, ako sa bubnami rozozvučala Nitra, rozozvučalo sa aj mesto Zvolen. 330 detí a 20 dospelých
prišlo na námestie a bubnovali, aby bolo deti lepši počuť! No pod rukami 4524 detí, mladých
a dospelých sa rozozvučalo aj 36 miest a obcí na celom Slovensku.

Valné zhromaždenie OSN schválilo 20. novembra 1989 Dohovor o právach dieťaťa a začalo tým novú
éru pohľadu na dieťa ako rovnocenného nositeľa ľudských práv v spoločnosti.
Na Slovensku sa ochrane práv dieťaťa venuje viacero organizácii neziskového sektora. Ich hlas však
ostáva rozdrobený a málo počuteľný. A práve preto je dôležité pripomínať dôležitosť detí rôznymi
formami. Bubnovačka je jednou z nich.

Benefičný koncert „Bez modrín“
4. decembra 2016 sa v Divadle Andreja Bagara v Nitre konal už 16-ty ročník benefičného koncertu
„Bez modrín“. Vystúpilo na ňom viacero umelcov. Tradičným hosťom večera bol fenomenálny
klavirista Jozef Hollý s kapelou a so sláčikovým kvintetom. Tento rok si navyše pripravil veľmi milé
vystúpenie s detským speváckym zborom Arrowroses zo ZUŠ ARS Studio v Nitre. Na koncerte ďalej
vystúpila skvelá Mirka Partlová a večerom sprevádzala nitrianska herečka a speváčka Eva Pavlíková.
Všetkých spojila myšlienka pomoci týraným, zanedbávaným a sexuálne zneužívaným deťom a
obetiam domáceho násilia.
Výťažok z galakoncertu Bez modrín 2016 vo výške 4007,50 eur poputoval na pomoc týraným deťom
a obetiam domáceho násilia.
Ako každý rok, aj tento rok bolo udelené ocenenie Šľachetné srdce výnimočným ľuďom, ktorí nezištne
pomáhajú robiť svet detí krajším. Ocenenie dostali: Igor Holka, Martina Rybárová, Ondrej Ligač,
Marta Adamcová, Oliver Jakubík, Beáta Bačinská, Jaroslav Borecký, Jozef Kincel, MUDr. Vavrová,
a ocenený bol aj dlhoročný podporovateľ Centra Slniečko, ktorý však požiadal o zachovanie
anonymity.

Pohybom k odbúraniu tráum z domáceho násilia u žien a detí
Mesto Nitra v projekte „Pohybom k odbúraniu tráum z domáceho násilia u žien a detí“ podporilo
Centrum Slniečko sumou 1 000 eur. Klienti tak mohli využiť inovatívnu psychoterapeutickú metódu
k odbúravaniu ich tráum. Táto metóda spočíva v pohybe a tanečnopohybových prvkoch, ktoré podľa
výskumov posilňujú psychiku traumatizovaných ľudí, posilňujú ich schopnosť vnímať, čo všetko
ovplyvňuje trauma a traumatizácia, budú vedieť lepšie precítiť pocit bezpečia, ktorý pre svoj ďalší
rozvoj potrebujú zažiť, aby sa dokázali posúvať ďalej. Tejto špecializovanej službe sa podrobilo
v rámci Centra Slniečko 18 klientov (matiek a detí). 143 hodín sa im venovala erudovaná, odborne
zaškolená osoba v tejto oblasti.
C&A pre Intervenčné centrum Slniečko
Cieľom projektu, ktorý prebieha aj v roku 2017, je skvalitnenie a rozšírenie poskytovanej odbornej
pomoci, ktorá sa zameriava na podporu, pomoc a ochranu žien zažívajúcich násilie, detí a rodín v
krízovej situácii. Nadácia C&A podporila Intervenčné centrum sumou 3 000 eur.
24. apríla Števo Skrúcaný ako Louis Armstrong vyspieval v televíznej šou Tvoja tvár znie povedome
pre Centrum Slniečko 1 000 €.
Počas júla sme boli vďaka Nadácii Orange súčasťou Hudobného festivalu Pohoda. Pred Optimistanom
sme mali svoj štedrý strom, na ktorý dávali návštevníci odkazy. Za každý odkaz venovala Nadácia
Orange 3€. Odkazov bolo 128 a Nadácia ešte navýšila sumu o ďalších 500€.

NÁŠ TÍM
Správna rada
Ing. Mária Svitačová, Mgr. Alexandra Draková a Mgr. Zdenka Niková
Dozorná rada
Mgr. Ľubica Ľachká, PhDr. Denisa Vargová a Jana Tomášová
Štatutárna zástupkyňa, riaditeľka
Mgr. Mariana Kováčová
Vedenie a manažment
Jana Tomášová, Ing. Monika Szaboová, Mgr. Angelika Blažková, PhDr. Denisa Vargová, PhDr.
Juliana Holá, Mgr. Ľubomíra Bečarovičová, Mgr. Margita Kovalčíková, Mgr. Miriam Dolníková,
Mgr. Simona Nagy, PaedDr. Martina Ferri, PhD., Ing. Melánia Kurpielová
Sociálni pracovníci, vychovávatelia, preventisti
Mgr. Katarína Bandová, Mgr. Jana Bányi, Mgr. Zuzana Blaháková, Mgr. Zuzana Ďurišová, Bc. Nika
Fuksová, Mgr. Jana Fusková, Mgr. Drahomíra Fülopová, Mgr. Peter Gyürky, Mgr. Maroš Horňák,
Mgr. Adriana Chrenová, Mgr. Lucia Chybová, Mgr. Zuzana Jančová, Mgr. Alexander Kamenský,
Mgr. Angelika Karasová, Mgr. Romana Kinclová, Mgr. Terézia Kiššová, Mgr. Veronika Kohútová,
Mgr. Marta Korgová, Mgr. Karin Kupcová, Mgr. Zuzana Macková, PhDr. Ladislav Maczkó, Mgr.
Evelína Magdinová, Mgr. Martina Mandáková, Mgr. Mária Nagy Maťová, Mgr. Beáta Prekopová,
Mgr. Sandra Remjarová, PhDr. Ingrid Schneková, Mgr. Róbert Szakacs, Mgr. Erika Šütöová, Mgr.
Dana Veselková, Bc. Katarína Vincová, Mgr. Andrea Zahnášová
Právnici
JUDr. Sylvia Gancárová, JUDr. Ladislav Mášik (dobrovoľník)
Špeciálni pedagógovia, psychológovia, terapeuti
Mgr. Zuzana Bahúlová, Mgr. Zuzana Barická, Mgr. Monika Debnárová-Grznárová, Štefan Haládik,
Mgr. Filip Hric, Mgr. Alena Kováčová, Mgr. Barbora Kuchárová, Mgr. Jaroslav Lukáč, Doc. PhDr.
Ľubomíra Pavelová, PhD., Jana Vagová
Pracovníčky chránenej dielne
Miroslava Dubová, Viera Illášová, Ing. Zuzana Megová
Hospodárska pracovníčka/kuchárka
Jarmila Maťová
Odborná supervízia
Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., Prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.
Technická podpora
Ing. Peter Kováč

SPOLUPRÁCA A ČLENSTVÁ
Sme členom:
Asociácie krízových stredísk
Asociácie liniek pomoci
Koalície pre deti Slovensko
Spolupracujeme s:
IPčko.sk – internetová poradňa pre mladých - vďaka tejto spolupráci majú deti a mladí klienti, ktorí
hľadajú pomoc cez Centrum Slniečko, priamy prístup k on-line poradenstvu
Trnavská univerzita – spolupráca na spoločnom výskume, zameranom na vzdelávanie odborníkov
v problematike ochrany práv detí a následnej pomoci
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre - spolupráca v rámci vzdelávania príslušníkov PZ
v problematike domáceho násilia, a tak i zvyšovania ich kompetencií v tejto oblasti
Návrat, o.z. – spolupráca pri organizovaní bubnovačky 2016 vo Zvolene
Budúcnosť, o.z. – intervencia pri závislých klientkach
Združenie STORM - intervencia pri závislých klientkach

NAŠI PODPOROVATELIA
Podpora z rozpočtov a Nórsky finančný mechanizmus
Mesto Nitra
Nitriansky samosprávny kraj
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad vlády SR / Nórsky finančný mechanizmus
Nadácie – granty – podpora od MVO
CPF - Darujme.sk
DEICHMANN-OBUV SK, s.r.o.
Nadácia Granvia
Nadácia J&T
Nadácia Orange
Nadácia Pontis
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia SLSP
Nadácia SPP
Nadácia Televízie Markíza
Nadácia VÚB
Nitrianska komunitná nadácia
Rehoľa Piaristov na Slovensku
Rozhlas a televízia Slovensko
The Velux Foundation
Podpora od firiem
ABZ Trio, s.r.o. - Kreatívne Ruky
Albacentrum, s.r.o
C&A MODE s.r.o.
Campana Batucada
Campri, s.r.o.
Cashbackcity

Catering Service Nitra
Cloetta Slovakia, s.r.o.
Comunique, s.r.o.
Deutsche Schule Bratislava
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
DM drogerie markt
Ecaza, s.r.o.
Enel SpA
Generali Poisťovňa, a.s.
Granden, s.r.o.
H-color, s.r.o.
Hotel Zobor, s.r.o.
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA
Kompot.sk
Kóňastav, s.r.o.
Mary Kay, s.r.o.
Mestská hala Nitra
Regiojet, a.s.
Roche Slovensko, s.r.o.
Rokur, s.r.o.
Siemens s.r.o.
Sola Switzerland EU s.r.o.
SOZA
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
TB - Tlačiareň Bardejov, spol. s r.o.
TESCO STORES SR, a.s.
Top Level Production
V-Colour Autolakovňa
WebSupport, s.r.o.
Podpora od fyzických osôb:
rodina Adamcová
Beáta Bačinská
Tatiana Gemmelová
Tomáš Henžel
Silvia Hnilicová
Igor Holka
pán Hyanek
Oliver Jakubík
Zuzana Kosecová
Ondrej Ligač
Petra Mišinová
Zdenka Niková
Martina Rybárová
Igor Stančík
rodina Valentová
Ján Žitniak

Ďakujeme všetkým podporovateľom a dobrovoľníkom, bez ktorých by sme nemohli
realizovať žiadne podujatie, či projekt

Výnosy (v EUR)
Nórsky finančný mechanizmus v
správe ÚV SR

216 545,85 €

Štátne a verejné zdroje

239 926,00 €

SR UPSVR NR
SR Nitriansky samosprávny kraj
MPSVaR

134 319,68 €
88 179,10 €
17 427,22 €

Podiel z dane z príjmu FO a PO (1-3%)

34 224,27 €

Súkromné zdroje
právnické osoby (firmy, nadácie, zahr. partneri)
fyzické osoby (individuálne dary, príspevky)
verejné zbierky
dobrovoľníctvo vo finančnom vyjadrení
(vykázané v projektoch)

Vlastná činnosť
Ďalšie výnosy (úroky, kurz, zisky,
náhrady od poisťovní, atď.)
Výnosy spolu

209 645,77 €
178 205,18 €
9 761,40 €
6 442,82 €
15 236,37 €

80,00 €
313,97 €
700 735,86 €

Náklady (v EUR)
Režijné náklady súvisiace so službami pre ženy,
rodiny a deti (nájomné, energie, cestovné,
telekomunikačné náklady, terapeutické pomôcky
a potreby, podporné materiály, ...)

129 320,90 €

Mzdové náklady a honoráre za služby súvisiace
so službami pre ženy, rodiny a deti

351 203,14 €

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie a
zákonné sociálne náklady

131 627,23 €

Ostatné náklady (vzdelávanie zamestnancov,
odborná literatúra, spracovanie účtovníctva,
poistenie majetku, odpisy, bankové poplatky,
daň z nehnuteľnosti, opravy a udržiavanie)

81 902,84 €

Náklady na mediálne a fundraisingové kampane

17 704,02 €

Náklady spolu

711 758,13 €

       



































































       














































































       
































































       













































































































       





















































































Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)
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Čl. I
Všeobecné údaje
(1)Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej
jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.:
Názov účtovnej jednotky: CENTRUM SLNIEČKO ,n.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Bottova 32/A, 949 01 Nitra
Dátum založenia: 14.01.2000
(2)Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená
a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.:
Štatutárny zástupca- Mgr. Mariana Kováčová
Členovia správnej rady: Mgr. Zdenka Niková
Ing. Mária Svitáčová
Mgr. Alexandra Draková
(3)Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka
vykonáva.:
-Účtovná jednotka na základe štatútu poskytovala všeobecno-prospešné služby v rámci poskytovania sociálnej pomoci
a napomáhania k účinnému riešeniu problematiky týraných, zneužívaných detí a obetí domáceho násilia /deti, matky
s deťmi, ženy/ a v rámci ochrany ľudských práv a slobôd.
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie,
za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre
účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. –
Organizácia zamestnávala počas účtovného obdobia pracovníkov na hlavný pracovný pomer, na dohody o vykonaní práce
a dohody pracovnej činnosti.
Dobrovoľníci vykonávali činnosť pre našu účtovnú jednotku v oblasti voľnočasových aktivít s klientom a výpomoc pri zbierkach
( r. 2016- odpracovali 2611 hodín dobrovoľníckych prác).
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

40

39

z toho počet vedúcich zamestnancov

4

4

298

307

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.:(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo
svojej činnosti. : účtovná jednotka predpokladá nepretržité trvanie v činnosti aj na nasledujúce obdobie.
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú
hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.:(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,- v obstarávacích cenách
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,-žiadny
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, -žiadny
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,-v obstarávacích cenách
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,-žiadny
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,-žiadny
g) dlhodobý finančný majetok,-žiadny
h) zásoby obstarané kúpou,-žiadne
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,- žiadne
j) zásoby obstarané iným spôsobom,- žiadne
k) pohľadávky,- menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok,- menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív- menovitou hodnotou
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,-menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív,- menovitou hodnotou
p) deriváty,- žiadne
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.- žiadne
(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného
majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.
- Účtovná jednotka si určila odpisový plán dlhodobého hmotného majetku interným predpisom- rovnomerným spôsobom.
Účtuje sa len o účtovných odpisoch.
Druh IM

Doba odpisovania

Budovy a rekonštrukcie

20 rokov

AUS

4 roky

Technické zhodnotenie prenajatého majetku

4 roky

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.neuplatňuje
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Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
a)prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého
majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku
a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b)prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa
položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného
obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného
účtovného obdobia.
V r. 2016 zaobstaralo technické zhodnotenie budovy v hodnote 7440,-€- z projektu financovaného Dánskym
partnerom a z príspevkov FO a PO
Tabuľka č. 1
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti
Prvotné ocenenie - stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia

Softvér

Oceniteľné
práva

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

11 550,00

11 550,00

11 550,00

11 550,00

11550,00

11550,00

11 550,00

11 550,00

0

0

0

0

prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
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Tabuľka č. 2

Pozemky

Prvotné
ocenenie - stav
na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

32742,88

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

320197,69

Samostatné
hnuteľné
veci
a súbory
hnuteľných
vecí

Dopravné
prostried
ky

35 798,41

60251,27

Pestovate
ľské celky
trvalých
porastov

Základ
né
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

13342

Poskyt
nuté
predda
vky na
dlhodo
bý
hmotný
majeto
k

Spolu

462332,25

7440

prírastky

7440

úbytky
presuny
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Oprávky – stav
na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

32 742,88

327637,69

35 798,41

60251,27

13342

469772,25

80704,79

33289,98

36544,85

2779,60

153319,22

15916,44

699,96

8277,48

3335,52

28229,40

96621,23

33989,94

44822,33

6115,12

181548,62

32742,88

239492,90

2508,43

23706,42

10562,40

0

309013,03

32 742,88

231016,46

1808,47

15428,94

7226,88

0

288223,63

prírastky
úbytky
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Opravné
položky – stav
na začiatku
bežného
účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
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(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať.- nie je
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
-zákonné , havarijné poistenie áut, poistenie nehnuteľnosti- ročne/2653,26,-€, celková hodnota poisteného majetku :
255480,75€
(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek
súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého
finančného majetku.-nie je
(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich
tvorby, zníženia a zúčtovania.- nie je
(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku
reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok
hospodárenia účtovnej jednotky. – nie je
(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba,
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.- nie sú
(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú
činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
Významné
pohľadávky

Položka
V súvahe

Poskytnuté zálohy
energie a nájom
Poskytnutie
dodávateľovi

na

Zdaniteľná časť v €

Podnikateľská
činnosť- v €

348

-

-

Hlavná nezdaniteľná časť v €

043

zálohy

043

5035

-

-

Ostatné pohľadávky (THE
VELUX FOUNDATIONS
a iné organizácie )

044

229722,46

-

-

ÚV SR

047

142098,30

-

-

-10574,57

-

Dotácie so ŠR- povinnosť
vrátiť zo zúčtovania (NSK,
MPSVaR, ÚPSVaR)

-

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba,
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.- nie sú
(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.- v €
Stav na konci
bežného účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

372654,47

500 535,84

372654,47

500 535,84

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu
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(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
NBO+ VBO
NBOpoistenie
(381)

Stav k 01.01.

prírastok

služby,
majetku

190

Príjmy
BO(385)dotácie na činnosť

4476,52

úbytok

1909,78

Stav k 31.12.
190

0

4476,52

1909,78

(12)Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné
účtovné obdobie, a to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok
v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky
a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny
a zostatok na konci bežného účtovného obdobia
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky,
úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie

112 100,02

112 100,02

112 100,02

112 100,02

z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia kapitálových
účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých
rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

-63518,46

-14701,31

-14701,31

-78219,77

-14701,31

-11022,27

14701,31

-11022,27

0

22857,98

33 880,25
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(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Účtovná strata

-14701,31

Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

-14701,31

Iné
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(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a)údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného
obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci
bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,- v €
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Druh rezervy
Jednotlivé druhy
krátkodobých
zákonných rezerv:
-Na nevyčerp.dovolenky
-audit
Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy
krátkodobých ostatných
rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

8 439,90
1 200

8563,16
1 200

8439,90
1 200

8563,16
1 200

9639,90

9763,16

9639,90

0

9763,16

9639,90

9763,16

9639,90

0

9763,16

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky,
úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

Text

K 01.01.

prírastok

úbytok

Stav k 31.12.

Ostatné záväzky -379
-zmluva – iné

133,40

6998,69

6967,90

0

c)prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
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d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
Stav na konci
Druh záväzkov

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného
obdobia

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť
rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

6708,46

10 244,46

6708,46

10 244,46

145,18

0

145,18

0

6853,64

10 244,46

e)prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas
účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,
Sociálny fond

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov

0

725,50

3104,40

2323,52

2959,22

2323,52

145,18

0

Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného
obdobia

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté,
druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti
a formy zabezpečenia,- v €.
Druh
cudzieho
zdroja

Mena

Výška
úroku v %

Suma istiny na
konci bežného
účtovného
obdobia

Forma
zabezpečenia

Splatnosť

Suma istiny na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Krátkodobý
bankový úver
Pôžička
Návratná
finančná
výpomoc
Dlhodobý
bankový úver
Spolu

€

-

31.03.2016

-

0

3 000,-

0
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g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. – nie sú

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
Položky výnosov
budúcich období z
dôvodu

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

bezodplatne
nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku
obstaraného z dotácie

14237,63

849,96

13387,67

dlhodobého majetku
obstaraného
z finančného daru
dotácie zo štátneho
rozpočtu alebo z
prostriedkov Európskej
únie

136872,60

292532,90

214294,61

215110,89

grantu

739601,86

9634,27

149655,15

599580,98

zbierky

6664,17

1805,67

dotácie z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu
vyššieho územného
celku

podielu zaplatenej dane

13983,32

8469,84
11854,85

2128,47

dlhodobého majetku
obstaraného z podielu
zaplatenej dane

(16)Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to- nie je
Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných
druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky: tržba z predaja služieb (školenie) –
80,-€
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných
ostatných výnosov.
-príspevky a dary : - od právnických osôb 178205,18-€
- od fyz.osôb
- verejná zbierka

5543,05€
6442,82€
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- príspevky klientov na prevádzku zariadenia 3746,35-€
- Príspevok z podielu zaplatenej dane -2% 34224,27€
- dobrovoľníctvo

15236,37-€

- náhrada od poisťovne 306,65 €
- prijaté dary

472,-€

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
Úrad vlády SR – 216 545,85 €
SR UPSVR NR - 134 319,68€
SR Nitriansky samosprávny kraj – 88 179,10€
MPSVaR – 17 427,22€

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa
uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.- nie je
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných
ostatných nákladov.
- Najväčšiu sumu nákladov tvoria mzdové náklady a náklady súvisiace so sociálnym a zdravotným poistením pracovníkov
spolu v celkovej hodnote :
480 392,02 €
- náklady- spotreba materiálu určeného na samotnú prevádzku Centra Slniečko, n.o a na zabezpečenie chodu hlavných
činností - celkom v hodnote
47 630,09 €
- propagácia a inzercia

10 092,42€

- Nájomné

35 349,57 €

- náklady na spotrebu energií v zariadeniach Centra Slniečko,n.o. v celkovej hodnote 27 033,61€
- odpisy IM

28 229,40 €

- Školenia, workshopy ,dobrovoľníctvo

23 740,37,-€

- Účtovníctvo, audit, manažment

15 671,75€

- náklady na opravy a udržiavanie

7 564,40 €

- poistenie a iné náklady

7 028,45 €

- cestovné zamestnancov

6 084,23 €

- Telekomunikácie

6 108,84€

- Výchovná práca s klientmi

3 873,89 €

- Ostatné drobné služby

3 328,46€

- Poštovné

447,48 €
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(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
Za r. 2016 nezisková organizácia získala podiel zaplatenej dane vo výške 22369,42€. Z celkovej sumy bola vyčerpané v r. 2016
suma 36 018,-- eur
Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Použitá suma
z bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Účel použitia podielu zaplatenej dane
Náklady na poskytovanie sociálnych služieb a opatrení
sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a
vzdelávania

Použitá suma bežného
účtovného obdobia

13979,36

22020,64

3,96

14,04

Bankové poplatky za vedenie samostatného účtu

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

334,74

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa
uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.- nie je
(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za
účtovné obdobie v členení na náklady za
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie účtovnej závierky

1200

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

1200

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.- nie
je.
Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého
existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých
vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv,
koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.- nie
je
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(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:- nie je
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane
jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že
na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo
oceniť.
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri
každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to- nie je
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo
odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej
zostavenia.
Organizácia má Okresným súdom v Nitre vydané predbežné opatrenie vedené pod číslom č.k. 10C 77/01-57 ohľadom
určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Dolné Štitáre, zapísané v LV č. 695 a to do právoplatného
skončenia vo veci o určenie vlastníckeho práva.
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Organizácia nevynaložila žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
Organizácia vykonávala činnosť tak, že nevznikli žiadne negatívne dopady na životné prostredie.
Organizácia nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Organizácia v roku 2016 nenadobudla žiadne obchodné podiely ani akcie.
Činnosť organizácie nemá vplyv na zmenu zamestnanosti.
Organizácia neidentifikovala žiadne významné riziká a neistoty, ktorým by bola vystavená.
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Centrum Slniečko, n.o.
Bottova 32/A, 949 01 Nitra
info@centrumslniecko.sk
037/6522 220
www.centrumslniecko.sk
www.facebook.com/centrum.slniecko.nitra
www.kozmove-dobrodruzstva.sk
www.bezmodrin.sk

Vďaka vám robíme svet detí krajším!

