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It is written in the stars ….
Do abused children, domestic violence victims and families in crisis in Slovakia stand a chance?
For a long time, I have been asking myself this question. Particularly in situations, when the crisis centre
operated by NGO Centrum Slniečko, n.o. welcomes a child that had for a long time been maltreated or sexually
abused, and had been sending distress signals to everyone around for years.
The help did not come though, and if so, it came too late. The sad fact is, that in spite of being in daily contact
with various significant adults, these children remain with their problem alone. What causes that we do not see
these children? What makes us derogate the symptoms, mistrust the child, or not even ask them?
Do we wish not to see it? Are we unable of accepting that something like that could really be happening to a
child? Do we not know how to help? Do we want to avoid causing problems to ourselves? Are we oblivious?
Or are we just afraid?
Fear can be a significant factor in this issue, it can even paralyse us, just like the victims. It can be fear of making
the wrong decision, fear that we lack enough experience, fear that we are all alone in this.
Yet, how big must be the fear of the child, who has been subject to years and years of abuse without the
possibility to tell anyone? We shall not forget that a child is not able to help themselves without our assistance
and without us overcoming our own fear.
Situation in the issue of domestic violence is similar. It is not enough to build a network of counselling centres
and specialised facilities that meet the minimum standards of the Council of Europe, if they are not embedded
in the national legislation and someone has a legal obligation to provide their funding. It can easily happen that
everything falls down like a house of cards and help will only be written in the stars…
There is still a great deal lacking in the system of protection of children and victims of domestic violence, but
we should build on what we have... Build on the people who re willing and are able to overcome their fears,
people who help, support, protect, but also are constantly learning. We should give these people space and
adequate support to change the system for the better.
I am delighted to have such people in the team of Centrum Slniečko as well as in many supporters thanks to
whom we are able to help and are helping. As to how, you will learn in the following pages.
These people have my deepest respect and gratitude.
Mariana Kováčová, director of NGO Centrum Slniečko

Centrum Slniečko (The Sun Center) is a non-profit
organisation, whose mission has been for over 18 years:
•

Providing assistance to maltreated, sexually abused and neglected children and victims of domestic
violence.

•

Assisting in effective and complex solution of the issue in terms of safeguarding and protection of
fundamental human rights and freedoms.

•

Educating and active engagement in violence prevention.

Facilities of Centrum Slniečko (The Sun Center)
Counselling service for victims of domestic violence in 2017, due to
financial reasons, the operation of the counselling service for victims of domestic violence was limited.
Nevertheless, provision of assistance, counselling and legal representation was continuous. Clients needed in
particular help of the lawyers in proceedings at the police, where the lawyer acted as the plenipotentiary of the
aggrieved party and also legally represented them at the court in the issues of divorce, adjustment of rights and
obligations towards the minors, protection of the person, prohibition of entry, or restraining order. The great
advantages of the counselling service are the free provision of all services, easy accessibility, quality of the
services and, if necessary, the possibility of providing protection in its own facilities.
In 2017, 67 clients contacted the counselling service, particularly with the need of legal and social counselling.
16 women with 23 children were subsequently provided refuge at the Crisis Centre and the Women's Safe
House.
Work at the counselling service is not easy, especially because the criminal proceedings at the police and the
court proceedings are time consuming. They also require several months of active participation of a lawyer or
a social worker. The counselling service is helpful and supportive of clients also long after they manage to
terminate violent relationships. And thanks to the help of both physical and legal persons, it is possible to provide
to clients and their children also in-kind support.
In 2017, cooperation with the Regional Police Force Directorate in Nitra continued regarding the training
module for enhancing the competencies of the police officers in the issues of domestic violence. In 2017, 191
police officers undertook the training.

PROJECTS
•

On 30 April 2017, the project "Slovensko bez násilia páchaného na ženách" (Slovakia without Violence
against Women) was completed, in which the counselling centre was a partner. The project enabled full
operation of the counselling service in the first four months. The project was funded by the Kingdom
of Norway through the Norway Grants Fund and co-financed from the state budget of the Slovak
Republic.Poradňa bola v roku 2017 spolufinancovaná z rozpočtu NSK, grantov a príspevkov od
súkromných darcov a podporovateľov.

In 2017, the counselling service was co-financed from the Nitra Self-Governing Region fund, grants and
contributions from private donors and supporters.

The Crisis Centre,

in which socio-legal protection measures in cases of maltreated, sexually
abused and neglected children, children in crisis situations and victims of domestic violence are implemented
in terms of the Act no. 305/2005, is situated in two separate buildings. In the one designated for children aged
3-18 years, 16 children were being provided care following a court order for urgent action in 2017.

Types of violence against children placed in the
Crisis Centre for Children
Neglect
29%

Physical abuse
28%

Sexual abuse
14%
Psychological abuse
29%

29 children and 12 mothers found a refuge in the second one, which is designated to provide measures of
socio-legal protection of children and social curatorship to children and their mothers. Following a crisis
intervention and support, 9 of the mothers with 24 children managed to stand on their feet again and end
their lives with the violator and violence.

Types of violence against women placed in the
Crisis Centre for Mother with Children
Social isolation
10%
Physical abuse
29%

Economic violence
13%

Sexual abuse
9%

Psychological abuse
39%

Types of violence against children placed in the
Crisis Centre for Mother with Children
Other reason
6%

Suspicion of
psychological abuse
50%

Child as a witness to
violence
44%

Care in the Crisis Centre includes comprehensive assistance and support, including crisis intervention, housing,
boarding (in the Crisis Centre for children), social, educational, special-pedagogical and psychological
counselling, as well as expert diagnostics and use of elements of play and filial therapy.
It is great that the fate of both children and women is not indifferent to many companies, which is why corporate
volunteering is not just a theory. Volunteers from LEDVANCE, DM-drogerie markt, and IKEA helped us in
2017 to paint the children play rooms, the kitchen, the dining room, the bathroom and the corridor, as well as to
install new furniture and trim the garden.
The Crisis Centre for Children is situated in a pleasant environment of a village, outside of Nitra, however, this
requires transfers that could not be managed without a car. The old car has already had some problems and so
we asked for a contribution of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic that
was eventually approved, and after combining it with the sources from both private and corporate donors, we
became the owners of a new seven-seat car that is now our daily assistant.

PROJECTS
•

In 2017, thanks to the project of the company Deichman – Obuv sk s.r.o. and the IKEA Grant Call –
Spolu s vami (Together with You), the kitchen and the dining room in the Crisis Centre for Mothers
with Children have been completely refurbished and furnished. The kitchen and the dining room are the
heart of the Crisis Centre and mums and children spend a lot of active time there.

•

On 28 February, 2017, we completed the project "Pomôžme deťom so syndrómom CAN tráviť svoj
voľný čas zmysluplne" (Let’s Help Children with CAN Syndrome Spend their Free Time Meaningfully)
from the grant programme Hodina deťom 2016 administered by the Children of Slovakia Foundation.
The project started in 2016 and thanks to it the children participated in the activities "Aktívne trávime
voľný čas" (We Spend our Free Time Actively) and "Canisterapia" (Canistherapy).

•

From July 1, 2018, the project "Cestujeme, pestujeme, poznávame svet" (We Travel, We Grow, We Get
to Know the World) supported from the grant programme "Hodina deťom 2017" administrated by the
Children of Slovakia Foundation, facilitated the follow up on the activities supported by the 2016 call,
and the implementation new activities such as "Zdravie zo záhradky" (Health from the Garden),
"Jazdenie na koňoch" (Riding the Horses), "Vzdelávaco-poznávacie výlety" (Educational Trips), and
"Psíkovia Dora a Beky pomáhajú" (The Dogs Dora and Beky Help). Children learned how to grow
vegetables, from which they prepared great salads for lunch and dinner, they rode the horses, got to
know interesting places in Slovakia, and thanks to the four-legged canis therapists Dora and Beky they
learned again to enjoy themselves and laugh.

•

For several years now, our project "Naordinujme hru deťom bez lásky" (Let’s Prescribe a Game to
Loveless Children) has been part of the Pontis Foundation Dobrá krajina site. Financial donations for
this project from individual donors and organizations have enabled us to restore the therapeutic rooms
and to buy various equipment not only for a special game therapy but also for regular leisure activities
for children suffering from CAN syndrome.

In 2017, the Crisis Centre was co-financed from the Nitra Self-Governing Region fund, the Central Office of
Labour, Social Affairs and Family, the Ministry of Labour, Social Affairs and Family, grants and contributions
from private donors and supporters

Women’s Safe House is designated for women and mothers with children, who have been
victims of domestic and gender-based violence. It functions in accordance with the minimum standards of the
Council of Europe and the Social Services Act. During the day, the crisis call line 0905 511 512 is also accessible.
An exceptional part of the facility is a specialized space, professionally equipped for interviewing child victims.
It includes a one-way mirror, a camera and an audio system for recording the hearings, while the space is
designed to be as pleasant as possible. The space was used by police officers as well as court experts also
during the year 2017.
Psychological counselling, crisis intervention, social and specialised social counselling, legal counselling and
accompanying are provided to women and children in the Women’s Safe House. Apart from that, educational
and special-pedagogical care for children of the clients, and support therapies – music therapy, art therapy,
family counselling, movement therapy. To help women and children stand again on their own feet as quickly
as possible, part of their day is filled with motivational and counselling activities, trainings on topics such as
parental skills, housekeeping, and other specific skills, and diverse leisure activities.
In 2017, 25 women and 29 children found refuge in the Women's Safe House. 93 interventions were provided
on the crisis line. 15 women and 15 children, after being provided crisis intervention and support, were able
to stand on their own feet and end their lives with the violator and violence.

Types of violence against women
in the Women's Safe House
Social isolation
15%

Physical Abuse
23%

Economic violence
12%

Sexual abuse
11%
Psychological abuse
39%

Types of violence against children
in the Women's Safe House Suspicion of physical
Other reasons
13%

Child as a witness to
violence
42%

abuse
12%

Suspicion of
psychological abuse
33%

Women and children that are driven to the Women’s Safe House by violence have diverse skills that due to
domestic violence could not have been developed. This is why promotion of the skills and interests of women
and children is a significant part of day-to-day activities. And so in 2017 the rooms were animated by wall
paintings, the dining chairs have new soft seats, and we have tried a variety of great recipes as well as baking
Christmas wafers.

PROJECTS
•

On 30 April, the project "Bezpečný ženský dom – priestor pre plnohodnotný život bez násilia" (Women's
Safe House – A Space for a Full-Fledged Life Without Violence) was completed, thanks to which the
daily operation of the house was possible, as well as the finalisation of the equipping of the facility,
and provision of a series of trainings for the clients and the expert staff. The project was funded by the
Kingdom of Norway via the Norway Grants Fund and co-financed from the state budget of the Slovak
Republic.

•

Thanks to the project supported from the J&T Foundation, a Women’s Safe House’s client could attend
a caregiving course upon completing which she managed to find employment as a caregiver, this helping
her significantly in starting a life without violence.

•

The project "Športom ku zdraviu alebo v zdravom tele zdravý duch" (Through Sport to Health or
Healthy Body – Healthy Spirit), which was implemented thanks to the Dôvera health insurance company
grant programme administrated by the Children of Slovakia Foundation, has provided for the
establishment and equipping of the therapeutic room that serves the Women’s Safe House’s clients for
relaxation and therapeutic activities.

In 2017, the Women's Safe House was co-funded from grants, the financial reserve of the Government Office
of the Slovak Republic, and contributions from private donors and supporters.

The „Safe House“ shelter provides social services to victims of domestic violence (women
and mothers with children) as a follow-up to a crisis intervention in the Women's Safe House or in the Crisis
Centre of Centrum Slniečko. It provides accommodation and a system of comprehensive support services to
motivate and activate the inner potential of women. These services are of a temporary nature, until the woman
takes control of her life and, with the support of an expert team, secures her own housing and successfully
integrates herself in the labour market. The main mission of the "Safe House" shelter is to facilitate a successful
start in a life without violence.

Throughout the year 2017, after a crisis intervention in the Women's Safe House, or the Crisis Centre for
Mothers with Children, 9 women and 6 children who could not yet stand on their own feet found a refuge in the
"Safe House" shelter. The shelter has a capacity of three family units.
In 2017, the renovation of the residential rooms continued. Thanks to help and donations, the beds in the rooms
and the furniture in the common living room have been replaced.
Just like every year on the International Children’s Day, children from the shelter and the Women’s Safe House
enjoyed a nice programme in the garden. They could compete against each other in jumping in a sack, and also
in creating the most beautiful artwork.

PROJECTS
•

With the help of volunteers and financial support from LIDL, the indoor area and the garden were made
more cosy and pleasant. We painted, cleaned, mowed the lawn and tidied up the whole garden. The
project "Slnečná záhrada s LIDL" (Sunny Garden with LIDL) was implemented thanks to the Pontis
Foundation.

In 2017, the Safe House shelter was co-financed from the Nitra Self-Governing Region fund, and contributions
from private donors and supporters.

The Intervention Centre provides expert assistance to a child in coping with the crisis, and
parents in addressing educational, family, social and other problems within the family and in interpersonal
relations. It performs social diagnostics (with a particular focus on the socio-pathological phenomena of the
child, their parents, screening and assessment of the child's life situation). It helps to increase financial literacy,
it works with the child and their family, who have been issued educational measures in the form of socio-legal
protection of children and social curatorship measures. It cooperates with several entities and conducts special
consultations for decision-making on the choice and application of the socio-legal protection of children and
social curatorship measures to address the social situation of the child, and the family.
In 2017, the centre provided ambulatory and field individual and group social counselling, special pedagogical
counselling and psychological counselling for 126 clients, out of which 65 were children and 61 adults.

Issues addressed with the clients at the Intervention Centre
Disturbed relations between
children and parents
17%

Domestic violence
8%

Unfavourable social conditions
12%

Insufficient parenting skills
17%

Child - parental
problematic contact
8%
Suspicion of CAN
syndrome
10%

Prior/posterior and
divorce situation
7%

Parentall conflicts
7%

Educational problems
with children
14%

The Prevention and Education Centre EduCAN specializes in the trainings
of professionals as well as in the development and implementation of innovative preventive programmes.

Preventive programmes are implemented through experiential activities. Their goal is an enhancement of
cooperation, tolerance, mutual respect, empathy, assertiveness, as well as elimination of violence. The
programmes are implemented in pre-school and school facilities (from nurseries up to secondary schools), and
960 children participated in them throughout the year.
Interactive education in the field of working with a child victim of violence and 267 e-learning tests have been
undertaken by over 1,450 professionals (psychologists, social workers, pedagogues, educators, police officers,
doctors, judges, etc.).

PROJECTS
•

The project "Intervenčné centrum Slniečko" (Intervention Centre Slniečko), sponsored by the Danish
foundation The Velux Foundations in 2014, is a major financial project that ensures the operation of
the Intervention Centre and of the EduCAN Prevention and Education Centre, and the maintenance of
a landscaped exterior. The project has been set up so that also in 2017 it was possible with its cofinancing to create support materials for preventive programmes, and to ensure the training of
employees, as well as experts. Moreover, counselling and psychological counselling were provided to
17 families and 76 individual clients, in addition to counselling services to 2,218 children and young
people through a partnership with the IPčko internet counselling service.

•

The project "Bližšie k rodine – bližšie k dieťaťu" (Closer to the Family – Closer to the Child) was
supported by the European Social Fund and the European Regional Development Fund under the
Human Resources Development Operational Program. The project, implemented since 1 October, 2017,
creates a comprehensive programme as a safety net for children and families at risk. The aim of the
project is to implement measures of socio-legal protection of children and social curatorship primarily
in the natural family environment, in order to prevent placement of clients in facilities, this being done
through the introduction of new innovative elements, educational and social programmes. As of 31
December 2017, support and assistance via the project had been provided to 28 children and 41 adult
clients.

•

The project " C&A pre Intervenčné centrum Slniečko" (C&A for the Intervention Centre Slniečko) was
supported by the C&A Foundations, and was aimed at improving and expanding the provision of
professional assistance that focuses on supporting, helping and protecting women experiencing
violence, and children and families in a crisis situation.

•

In 2017, through the Pontis Foundation, we once again had "Rande so svojím mestom" (A Date with
Our City), and the volunteers together with the Intervention Centre team battled with the resistant garden
weed and the hidden dust, they washed all the windows ... and the counselling rooms for the clients
shone with purity.

•

By combining the project "Tábor Kozmo" (Camp Kozmo) supported by the Slovenská sporiteľňa
Foundation, with the project "Letný tabor s KOZMOm 2017" (Summer Camp with Kozmo 2017)
supported by the city of Nitra, and the in-kind support from the companies DM-drogerie markt and
TESCO, children and mothers with children from our facilities and ambulatory care could attend a
weekly educational and recreational camp and afterwards also a weekly daily camp.

•

The story book "Kozmo a jeho dobrodružstvá" (Kozmo and his Adventures) together with the handbook
for adults, the pexeso, the methodical colouring book and the Kozmo stickers, as well as the extension
of the website kozmove-dobrodruzstva.sk, and the pilot testing of the preventive programme in
kindergartens could be implemented thanks to the support of the "Na palube všetci spolu" (All Together
on Board) project realised by the Ministry of Justice of the Slovak Republic within the framework of a
subsidy programme for the promotion, support and protection of human rights and freedoms and the
prevention of all forms of discrimination, racism, xenophobia, anti-Semitism and other acts of
intolerance.

•

The project "Bez modrín a násilia" (Without Bruises and Violence) supported by the Council of the
Government of the Slovak Republic for Crime Prevention has created a space for a series of trainings

for specialists, creation of a methodological handbook for the preventive programme and the Kozmo
toy. It has also contributed to the information campaign and the benefit evening "Bez modrín" (Without
Bruises).
•

In 2017, thanks to the J&T Foundation, we provided financial assistance to a mother with six children.
The family has been provided with support for the household (groceries, hygienic supplies, building an
outdoor toilet, etc.), for the purchase of Christmas gifts, and for the purchase of coal.

•

The staff of the Intervention Centre and the EduCAN Centre introduced Kozmo and played a variety of
interactive games with children at the traditional events on the occasion of the International Children’s
day and the International Day of Families, as well as upon the invitation from the 23 rd Scout troop
Nitrava, and at the Nitra Scout Days event.

In 2017, the Intervention Centre and the Prevention and Education Centre EduCAN were co-financed from The
Velux Foundations, the European Social Fund and the European Regional Development Fund under the Human
Resources Development Operational Program, grants and contributions from private donors and supporters

Other activities of Centrum Slniečko
We beat the drums so that children can be better heard
As of 2017, the Slovak-wide event whose past three years had been successfully kicked off, has been organised
under the auspices of the Coalition for Children Slovakia. Centrum Slniečko remained the local coordinator for
Nitra, and hence its City Sports Hall resonated with 567 children and 75 adults playing the drums. Traditionally,
Campana Batucada led by Igor Holka helped with keeping the rhythm.

Benefit evening "Without Bruises"
Already the 17th edition of the event was held on 26 November. The opening of the evening, which was hosted
by Vera Wisterová, belonged to children from the Arrowroses children's choir from the private ARS studio in
Nitra. Other musical acts were performed by Peter Cmorík and Peter Bič Project.
Also this year, the Šľachetné srdce (Noble Heart) prize has been traditionally awarded to those who selflessly
make the children’s world a better place. Awards have been presented to: MUDr. Marek Michalík, DM-drogerie
markt Slovakia, and the Danish foundation The Velux Foundations.
The programme included the launch of the children's book "Kozmo a jeho dobrodružstvá" (Kozmo and his
Adventures) and the Kozmo toy. The launch was administered by the Deputy Prime Minister and Minister of
Justice of the Slovak Republic Lucia Žitňanská and the representative of The Velux Foundations Jens-Jørgen
Pedersen.
The event took place thanks to the support of the City of Nitra, the Nitra Self-Governing Region, the Council
of the Government of the Slovak Republic for Crime Prevention, and individual and corporate sponsors.

Collection of groceries, hygienic and household supplies
During the year, clients and children are being helped to overcome the scarcity by collections of various
groceries, hygienic supplies, child supplies, household supplies and meal vouchers. For children it is also books,
school supplies and sports items. In 2017, collections were organized in the Siemens company, among the
employees of the Government Office of the Slovak Republic, at the Faculty of Economics and Management of
the SPU in Nitra, at the Ministry of Culture of the Slovak Republic, via the KSM stationery, as well as through
many collections organized by students, families and individual supporters.

Christmas wishes fulfilled

Children enjoy Christmas regardless where they spend them – be it at home, or in facilities. In our country this
holiday among many else represents family, close people, friends, home. However, not all children are lucky
enough to spend their time at home or with their loved ones. Christmas holidays open our hearts more than any
other season. Thanks to the open hearts, the space under the Christmas trees in the four facilities operated by
Centrum Slniečko, and in the families we work with in the field, was not left desolate. Children had written
down their wishes and secret desires and these were sent. And so, this year just like the past years, employees
of Siemens, Generali, SkyTool, Lidl, Slovenská sporiteľňa and Slovenské elektrárne have taken care of
delivering the fulfilled wishes.

Volunteering
In 2017, the employees of the Centrum Slniečko were given not only the opportunity to increase their expertise,
but thanks to the willingness of volunteers also the opportunity to improve their English language skills, their
Microsoft Excel skills, as well as skills in graphic design and creating visual context.
"Big Brothers" and "Big Sisters" are always welcome in our facilities. Children spend a lot of time together with
new, interesting people, enriching their lives and bringing pleasant and cheerful common experiences, whether
learning, playing soccer or ludo board game.

OUR TEAM
Board of directors
Ing. Mária Svitačová, Mgr. Alexandra Draková a Mgr. Zdenka Niková

Board of supervisors
Mgr. Ľubica Ľachká, PhDr. Denisa Vargová, PhD. a Jana Tomášová

Legal representative, director
Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

Management
Mgr. Ľubomíra Bečarovičová, Mgr. Angelika Blažková, Mgr. Miriam Dolníková, Mgr. Margita Kovalčíková,
Ing. Melánia Kurpielová, Mgr. Marek Madro, Mgr. Simona Nagy, Ing. Monika Szaboová, Jana Tomášová,
PhDr. Denisa Vargová

Social workers, educators, prevention workers
Mgr. Branislav Artim, Mgr. Zuzana Ďurišová, Bc. Nika Fuksová, Mgr. Drahomíra Fülopová, Mgr. Peter
Gyürky, Mgr. Maroš Horňák, Mgr. Lucia Chybová, Mgr. Angelika Karasová, Mgr. Romana Kinclová, Mgr.
Anikó Kissová, Mgr. Terézia Kiššová, Mgr. Veronika Kohútová, Mgr. Monika Koprdová, Mgr. Marta Korgová,
Mgr. Simona Košútová, Mgr. Zuzana Macková, PhDr. Ladislav Maczkó, Mgr. Evelína Magdinová, Mgr.
Martina Mandáková, Mgr. Mária Nagy Maťová, Mgr. Beáta Prekopová, Mgr. Dominika Rajznerová, Mgr.
Sandra Remjarová, Mgr. Miriama Sochorová, Mgr. Róbert Szakacs, Mgr. Erika Šütöová, Bc. Katarína Vincová,
Mgr. Andrea Zahnášová

Lawyers
JUDr. Sylvia Gancárová, JUDr. Ladislav Mášik

Special pedagogues, psychologits, therapists
Mgr. Zuzana Bahúlová, Mgr. Zuzana Barická, Štefan Haládik, Mgr. Alena Kováčová, Mgr. Barbora Kuchárová,
Mgr. Jaroslav Lukáč, Doc. PhDr. Ľubomíra Pavelová, Mgr. Dominika Solčianska, PhD., Jana Vagová

Economic worker / cook
Jarmila Maťová

Expert supervision
Prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

Technical support
Ing. Peter Kováč

MEMBERSHIPS AND COLLABORATIONS IN 2017
Memberships
Asociácia krízových stredísk
Asociácia liniek pomoci
Koalícia pre deti Slovensko (Coalition for Children Slovakia)
Výbor pre deti a mládež pri Rade vlády
Pracovnej skupine zameranej na novelizáciu zákona č. 305/2005

Partnerships
IPčko.sk – Internet youth counselling service – thanks to this collaboration, children and young clients looking
for help through Centrum Slniečko have direct access to online counselling
Trnava University – Collaboration in joint research aimed at educating professionals in the field of children’s
rights protection and pertaining assistance
Regional Police Force Directorate in Nitra - Collaboration in the education of police force members in
the field of domestic violence, and hence in increasing their competencies in this area
Budúcnosť, o.z. – Intervention in cases of addicted clients
Združenie STORM - Intervention in cases of addicted clients

OUR SUPPORTERS
Our gratitude goes to all those who are helping in any form to support our organisation, and our
clients. Special thanks to all volunteers, without whom none of the events or projects could be
realised.
Budget support and the Norwegian Financial Mechanism
Mesto Nitra (City of Nitra)
Nitriansky samosprávny kraj(Nitra Self-Governing Region)
MInisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak
Republic)
Ministerstvo vnútra SR (Ministry of Interior of the Slovak Republic)
MInisterstvo spravodlivosti SR (Ministry of Justice of the Slovak Republic)
Úrad vlády SR / Nórsky finančný mechanizmus (Government Office of the Slovak Republic / Norwegian
Financial Mechanism)

Foundations – grants – support from NGOs
C&A Foundation
CPF – Darujme.sk
Nadácia J&T (J&T Foundation)
Nadácia SLSP (SLSP Foundation)
Nadácia Pontis (Pontis Foundation)
The Velux Foundation
Nadácia pre deti Slovenska (Children of Slovakia Foundation)
Nadácia TV Markíza (TV Markíza Foundation)

Support from businesses and organisations
ABZ Trio, s.r.o. – Kreatívne ruky
Campana Batucada, bubnová show

BB design, s.r.o.
Campri, s.r.o.

Catering Service Nitra, s.r.o.
Cukru Production, s.r.o.
DM drogerie markt, s.r.o.
Generali Poisťovňa, a.s.
Hotel Zobor, s.r.o.
IKEA Bratislava, s.r.o.
Ing. Pavol Klinka MONKAS – NITRA
Kadernícky salón Wavoom
Kóňastav, s.r.o.
LEDVANCE s.r.o.
McCarter a.s.
Mlyn Ivanka pri Nitre
Pizza Piccolino
Siemens s.r.o.
Sky Tool, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
TESCO STORES SR, a.s.
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva

Cashbackcity
DEICHMANN-OBUV SK, s.r.o.
Ecaza, s.r.o.
HENKEL Slovensko, s.r.o.
HYZA a.s.
Ing. Ľudovít Ligač - KSM
Kadernícky salón Pink
Kinstellar, Bratislava
Kresky.sk
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Mebrand
Orange Slovensko, a.s.
Pohodlie.eu – Martin Hlavenka
Silgan Metal Packaking Nove Mesto a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SOZA, o.z.
TB- Tlačiareň Bardejov, spol. s r.o.
V-Colour Autolakovňa
WebSupport, s.r.o.

Individual support
Boris Bátora
Ján Žitniak
pán Handrlica
rodina Adamcová
Vera Wisterová

Eva Marková
Janka Gajdošová
pán Zalai
rodina Valentová
Zdenka Niková

Igor Holka
Oliver Jakubík
Peter Oremus
Silvia Hnilicová
Zuzana Kosecová

Igor Stančík
pán Hyanek
Petra Mišinová
Tatiana Gemmelová

FINANCIAL MANAGEMENT
REVENUES (EUR)
Norwegian Financial Mechanism under the administration of the Government Office of the Slovak Republic

168 079,11 €

State and public sources

400 163,65 €

State sources

293 458,20 €

Central Office of Labour, Social Affairs and Family

116 672,66 €

Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic

28 789,54 €

Ministry of Justice of the Slovak Republic

17 129,00 €

Ministry of Interior of the Slovak Republic

25 000,00 €

Ministry of Finance of the Slovak Republic

105 867,00 €

Public sources (self-governing regions, cities and municipalities)

106 705,45 €

Nitra Self-Governing Region

104 177,45 €

City of Nitra

2 528,00 €

Share of income taxes paid by physical persons and legal persons (+-3%)

1 475,09 €

Private sources

228 653,45 €

legal persons (companies, foundations, foreign partners)

209 173,11 €

physical persons (individual donations, contributions)

7 132,86 €

public fundraising

4 747,32 €

income from sales of non-current tangible assets

4 500,00 €

volunteering in financial terms (reported in projects)

3 100,16 €

Own activity

1 780,00 €

Other revenues (interests, exchange-rate, profits, indemnities from insurance companies, etc.)
REVENUES IN TOTAL

4,23 €
800 155,53

EXPENSES (EUR)
Overhead expenses related to services for women, families, and children (rent, energy costs, travel fees,
telecommunications costs, therapeutic aids and supplies, support materials,…)

146 002,26 €

Salaries and service expenses related to services for women, families, and children

366 825,17 €

Statutory social and health insurance and statutory social expenses

137 923,60 €

Other expenses (staff education, expert literature, bookkeeping, property insurance, depreciation, bank fees,
property tax, repairs and maintenance)

91 295,74 €

Media and fundraising campaigns expenses

56 741,83 €

EXPENSES IN TOTAL
798 788,60 €
The organisation did not incur any costs for research and development activities. The organisation acted in such a way
that no negative environmental impacts occurred. The organisation has no organisational unit abroad. In 2017, the
organisation did not acquire any business or other shares. The activity of the organisation does not have an impact on
employment changes. The organisation did not identify any significant risks and uncertainties to which it would be
exposed. No events of special significance occurred after the end of the accounting period.
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Správa nezávislého audítora
správnej rade a štatutárovi
organizácie Centrum Slniečko, n.o., Nitra
Správa z auditu účtovnej závierky
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky organizácie Centrum Slniečko, n.o., Nitra
(ďalej len „Organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov
a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn
významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie Organizácie k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za
rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International
Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je
uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od
Organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom
audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky,
vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a
splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme
presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný
základ pre náš názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky podľa zákona
o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie
účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie
schopnosti Organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie
skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a
za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže
by mal v úmysle Organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú
realistickú možnosť, než tak urobiť.
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Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať
správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale
nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských
štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu
vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by
sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť
ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej
závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov,
počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny
skepticizmus. Okrem toho:
• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky,
či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme
audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy,
ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko
neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto
riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu,
falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie
internej kontroly.
• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme
mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za
účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Organizácie.
• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a
primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií,
uskutočnené štatutárnym orgánom.
• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa
predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných
audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s
udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť
schopnosť Organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k
záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe
audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke, alebo, ak sú
tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery
vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej
správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že
Organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane
informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva
uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému
zobrazeniu.
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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
zveľaďovaní priestoru pre klientov.( r. 2017- odpracovali 580 hodín dobrovoľníckych prác).

s klientom a výpomoc pri

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

32

40

z toho počet vedúcich zamestnancov

4

4

42

298

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

Výpočtová technika

4 roky

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.uplatňuje
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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. 2017 bola zaobstarané: tlačiareň v hodnote 2516,40€ z projektu financovaného Dánskym partnerom
a z príspevkov FO a PO , AUS- Peugeot Partner v hodnote 15660,- z prostriedkov MPSVaR a prostriedkov od FO
a PO a predaja AUS-Suzuki , 3 kamerové systémy + videovrátniky z projektu financovaného Dánskym partnerom
a z dotácie od NSK a ÚPSVaR.
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

327637,69

prírastky

Poskyt
nuté
predda
vky na
dlhodo
bý
hmotný
majeto
k

Samostatné
hnuteľné
veci
a súbory
hnuteľných
vecí

Dopravné
prostried
ky

35 798,41

60251,27

13986

15660

29646

12713,27

12713,27

úbytky

Pestovate
ľské celky
trvalých
porastov

Základ
né
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

13342

Spolu

469772,25

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

32 742,88

prírastky

327637,69

49784,41

63198

13342

486704,98

96621,23

33989,94

44822,33

6115,12

181548,62

15916,44

1305,92

7908,85

3335,52

28466,73

12713,27

úbytky
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Opravné
položky – stav
na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

12713,27

112537,67

35295,86

40017,91

9450,64

197302,08

32742,88

231016,46

1808,47

15428,94

7226,88

0

288223,63

32 742,88

215100,02

14488,55

23180,09

3891,36

0

289402,90

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/2645,02€, celková hodnota poisteného majetku : 221979,16€
(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

Poskytnutie
dodávateľovi

Položka
V súvahe

zálohy

Zdaniteľná časť v €

Podnikateľská
činnosť- v €

-

-

Hlavná nezdaniteľná časť v €

043

5486,83

Odberatelia

043

1600

Ostatné pohľadávky (THE
VELUX FOUNDATIONS
a iné organizácie )

044

112420,03

-

-

ÚV SR

047

2433,86

-

-

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

408218,85
047

-8411,70

-

(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

Strana 5

(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

522395,50

372654,47

522395,50

372654,47

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
NBO+ PBO
NBOpoistenie
(381)

Stav k 01.01.

prírastok

služby,
majetku

0

Príjmy
BO(385)dotácie na činnosť

1909,78

úbytok

2750,79

Stav k 31.12.
0

0

1909,78

2750,79

(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
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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

-78219,77

32789,02

-11022,27

-56453,02

-11022,27

1366,93

11022,27

1366,93

22857,98

34155,95

0

57013,93

Ako oprava chyb minulých rokov bol voči ziskom minulých rokov zúčtovaný v minulosti použitý grant VELUX vo výške 32789,02
z účtu 384.
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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

11022,27

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

11022,27

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

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

8563,16

9422,71

8563,16

9422,71

8563,16

9422,71

8563,16

9422,71

1200

1243,20

1200

1243,20

1200

1243,20

1200

1243,20

9763,16

10665,91

9763,16

Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv

Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy
krátkodobých ostatných
rezerv- na audit
Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu

0

10665,91

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,- nie

Text

K 01.01.

prírastok

úbytok

Stav k 31.12.

Ostatné záväzky -379
-zmluva – iné

0

0

0

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

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

3517,35

6708,46

Krátkodobé záväzky spolu

3517,35

6708,46

285,67

145,18

285,67

145,18

3803,02

6853,64

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

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
Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

145,18

0

1675,56

3104,40

1535,07

2959,22

285,67

145,18

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 €. – nie je
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Druh
cudzieho
zdroja

Mena

Výška
úroku v %

Splatnosť

Forma
zabezpečenia

Suma istiny na
konci bežného
účtovného
obdobia

Suma istiny na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Krátkodobý
bankový úver
Pôžička
Návratná
finančná
výpomoc
Dlhodobý
bankový úver
Spolu

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

13387,67

15578,80

1174,52

27791,95

215110,89

584085,85

364178,71

435018,03

grantu

599580,98

34848,13

252547,91

381881,20

zbierky

8469,84

4778,85

4470,67

8778,02

podielu zaplatenej dane

2128,47

16603,68

1417,74

17314,41

dlhodobého majetku
obstaraného
z finančného daru
dotácie zo štátneho
rozpočtu alebo z
prostriedkov Európskej
únie
dotácie z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu
vyššieho územného
celku

dlhodobého majetku
obstaraného z podielu
zaplatenej dane

(16)Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to- nie je
Strana 11

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) –
1780-€
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných
ostatných výnosov.
-príspevky a dary : - od právnických osôb 211 701,11€
- od fyzických osôb

5 064,01€

- verejná zbierka

4 747,32€

- tržba z predaja Dlhodobého HM

4 500,--€

- príspevky klientov na prevádzku zariadenia 2 068,85€
- Príspevok z podielu zaplatenej dane -2%

1 475,09€

- dobrovoľníctvo

3 100,16-€

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
Úrad vlády SR – 168 079,11 €
SR UPSVR NR - 116672,66€
SR Nitriansky samosprávny kraj – 104 177,45€
MF SR

- 105 867,-€

MPSVaR

- 28 789,54€

MV SR

- 25 000,-€

MS SR

- 17 129,-€

(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 :
504 748,77 €
- náklady- spotreba materiálu určeného na samotnú prevádzku Centra Slniečko, n.o a na zabezpečenie chodu hlavných
činností - celkom v hodnote
69 831,95 €
- propagácia a inzercia

56 741,83€

- Nájomné

36 777,20 €

- odpisy IM

28 466,73 €

- Školenia, workshopy ,dobrovoľníctvo

22 375,16€
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- náklady na spotrebu energií v zariadeniach Centra Slniečko,n.o. v celkovej hodnote 23 907,94€
- Účtovníctvo, audit, manažment

12 526,40€

- náklady na opravy a udržiavanie

10 969,57€

- poistenie a iné náklady

6 440,60 €

- Ostatné drobné služby

6 320,25€

- Telekomunikácie

6 381,27€

- Výchovná práca s klientmi

2 270,85 €

- Ostatné dane a poplatky

1 957,37€

- Poštovné

347,30 €

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
Za r. 2017 nezisková organizácia získala podiel zaplatenej dane vo výške 16 661,03€. Z celkovej sumy bola vyčerpané v r.
2017 suma 1 417,74 eur
Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma
z bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Náklady na poskytovanie sociálnych služieb a opatrení
sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a
vzdelávania
Bankové poplatky za vedenie samostatného účtu

Použitá suma bežného
účtovného obdobia

1306,28

57,35

54,11

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

16603,68

(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
overenie účtovnej závierky

Suma
1243,20

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

1243,20
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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
(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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Thanks to you we make the children’s world a better place!

