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Predhovor

Majú týrané, zneužívané deti 
a obete domáceho násilia 
a rodiny v kríze na Slovensku 
šancu?

4



Je to vo hviezdach...
Už veľmi dlho si dávam túto otázku. 
Najmä v prípadoch, keď do krízového 
strediska, ktoré prevádzkuje Centrum 
Slniečko, n.o. prichádza dieťa, ktoré 
bolo dlhodobo týrané či sexuálne 
zneužívané a roky vysielalo signály 
všetkým naokolo, že potrebuje pomoc.

Tá však neprišla, a ak aj áno, tak 
neskoro. Smutné na tom je, že tieto 
deti prechádzajú aj rukami rôznych 
odborníkov a i napriek tomu zostávajú 
so svojím problémom osamotené. 

V čom to je, že tieto deti nevidíme? Čo 
nás vedie k tomu aby sme symptómy 
zľahčovali, dieťaťu nedôverovali alebo 
sa ho ani nespýtali?

Nechceme to vidieť? Nedokážeme 
uveriť, že by sa takéto niečo mohlo 
dieťaťu reálne stať? Nevieme ako 
pomôcť? Nechceme mať problémy? Je 
nám to ľahostajné? Alebo len máme 
strach?

Strach nás môže v tejto téme význam- 
ne ovplyvňovať, až paralyzovať, tak 
ako aj obete. Strach z toho, že rozhod-
neme nesprávne, že nemáme dosta-
točné skúsenosti, že sme v tom celom 
zostali sami.

Aký ale musí mať strach dieťa, 
ktoré celé roky zažíva zneužívanie 
a nemôže to nikomu povedať? Nemali 
by sme zabúdať na to, že dieťa si bez 
našej pomoci a prekonania nášho 
vlastného strachu nedokáže pomôcť 
samo.

Obdobná situácia je aj v téme domá- 
ceho násilia. Nestačí vybudovať sieť 
poradenských pracovísk a špeciali- 
zovaných zariadení, ktoré napĺňajú 
minimálne štandardy Rady Európy, 
ak nie sú zakotvené v našej legislatíve 
a nikto nemá zákonnú povinnosť ich 
financovať. Ľahko sa môže stať, že všet-
ko spadne ako domček z karát a pomoc 
bude iba vo hviezdach...

V systéme ochrany detí a obetí domá-
ceho násilia ešte chýba veľmi veľa, mali 
by sme však stavať na tom, čo máme... 
Na tých ľuďoch, ktorí chcú a dokážu 
prekonať svoj strach, pomáhajú, pod-
porujú, ochraňujú ale sa i neustále 
vzdelávajú. Týmto ľuďom by sme mali 
dať priestor a dostatočnú podporu, 
aby mohli meniť systém k lepšiemu.

Teším sa, že takých ľudí máme v tíme 
Centra Slniečko aj v mnohých podpo- 
rovateľoch, vďaka ktorým môžeme 
pomáhať a pomáhame. Ako, to sa do- 
zviete aj na nasledujúcich stránkach.

Patrí im moja hlboká úcta a vďaka.

Mariana Kováčová
riaditeľka Centrum Slniečko, n.o.
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Centrum Slniečko

Poskytovať pomoc týraným 
a 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.

Centrum Slniečko je nezisková organizácia, ktorej poslaním je už viac ako 18 rokov:

6



Zariadenia
Centra Slniečko



Poradňa pre obete domáceho násilia 
Poradňa pre obete domáceho násilia 

v roku 2017 fungovala z finančných 
dôvodov v obmedzenom režime. Aj 
napriek tomu plynulo poskytovala 
pomoc, poradenstvo i právne zastu-
povanie.

Klientky predovšetkým potrebovali 
pomoc právničky pri úkonoch na 
polícii a to v postavení splnomocnenca 
poškodenej a zastupovanie na súde
vo veciach rozvodu, úpravy práv 
a povinností k maloletým deťom, 
ochrany osobnosti či zákazu vstupu 
alebo zákazu násilníka približovať sa 
k obeti.

Veľkou výhodou poradne je bezplatné 
poskytovanie všetkých služieb, ľahká 
dostupnosť, znalosť problematiky 
a v prípade potreby aj možnosť spro- 
stredkovania ochrany a zázemia 
vo vlastných zariadeniach. 

V roku 2017 sa na poradňu obrátilo 67 
klientok, ktoré predovšetkým potrebo- 
vali právne a sociálne poradenstvo. 
Pričom šestnástim ženám s 23 deťmi 
bolo následne poskytnuté aj bezpečie 
v Krízovom stredisku a Bezpečnom 
ženskom dome. 

Práca v poradni nie je jednoduchá 
najmä preto, že proces trestného 
konania na polícii a súdne konania 
sú časovo náročné. Vyžadujú si aj 
niekoľkomesačnú aktívnu účasť práv- 
nika alebo sociálneho pracovníka.

Poradňa je nápomocná a podporná 
pre klientky aj dlho po tom, čo sa im 
podarí ukončiť násilné vzťahy. A vďa-
ka pomoci fyzických i právnických 
osôb je možné klientkam a ich deťom 
pomáhať aj materiálne. 

V roku 2017 pokračovala spolupráca 
s Krajským riaditeľstvom Policajného 
zboru v Nitre. Jednalo sa o školiaci
model zvyšovania kompetencií prí-
slušníkov policajného zboru v pro- 
blematike riešenia domáceho násilia. 
V roku 2017 vzdelávanie absolvovalo 
191 príslušníkov policajného zboru.
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Projekty30. apríla 2017 bol ukončený projekt 
„Slovensko bez násilia páchaného na 
ženách“, v ktorom bola poradňa partne-
rom. Vďaka projektu bolo možné zabez-
pečenie plného chodu poradne ešte počas 
prvých štyroch mesiacov. Projekt bol 
financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva 
prostredníctvom Nórskeho finančného 
mechanizmu a spolufinancovaný zo štát-
neho rozpočtu SR.

Slovensko bez násilia 
páchaného na ženách

*  Poradňa bola v roku 2017 spolufinancovaná z rozpočtu NSK, grantov a príspevkov od súkromných darcov a podporovateľov.
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Krízové stredisko
Krízové stredisko, v ktorom sú vyko-
návané opatrenia sociálno-právnej 
ochrany v zmysle zákona č. 305/2005 
týraným, sexuálne zneužívaným 
a zanedbávaným deťom, deťom 
v krízových životných situáciách 
a obetiam domáceho násilia, je situo-
vané v dvoch samostatných budovách. 
V jednej, pre deti 3-18 rokov, bola na 
základe uznesenia súdu o neodklad-
nom opatrení v roku 2017 poskytnutá 
starostlivosť 16tim deťom. 

V druhej, určenej na poskytovanie 
opatrení SPOD a SK pre deti a ich 
matky našlo útočisko 29 detí a 12 
matiek. Deväť matiek s dvadsiatimi 
štyrmi deťmi po poskytnutí krízovej 
intervencie a podpory sa dokázalo 
postaviť na vlastné nohy a ukončiť 
život s násilníkom a násilím.

Starostlivosť v KS zahŕňa komplexnú 
pomoc a podporu, vrátane krízovej 
intervencie, ubytovania, stravovania 
(KS pre deti), sociálneho, výchovného, 
špeciálno-pedagogického a psycho-
logického poradenstva ako aj odbornú 
diagnostiku a využívanie prvkov 
hrovej a filiálnej terapie. 

Je skvelé, že osud detí i žien nie je 
ľahostajný mnohým firmám, vďaka 
čomu firemné dobrovoľníctvo nie 
je len teóriou. Dobrovoľníci z firiem 
LEDVANCE, DM drogéria markt, IKEA 
nám v roku 2017 pomohli vymaľovať 
priestory detských herničiek, kuchyňu, 
jedáleň, kúpeľňu a chodbu i poskladať 
nový nábytok a tiež upraviť záhradu.

Krízové stredisko pre deti je v príjem-
nom prostredí obce, mimo Nitry, čo 
si však vyžaduje presuny, ktoré by sa 
bez auta nedali zvládať. Staré auto 
už dosluhovalo a tak sme požiadali 
o príspevok MPSVaR SR, ktorý bol 
schválený a spojením so zdrojmi od 
súkromných i firemných darcov sme 
sa v decembri stali vlastníkmi nového 
sedemmiestneho auta, ktoré bude 
naším denným pomocníkom. 10



Formy násilia páchaného na deťoch umiestnených v KS pre deti

Formy násilia páchaného na ženách v KS pre matky s deťmi

Formy násilia páchaného na deťoch v KS pre matky s deťmi

Fyzické týranie - 28 %
Psychické týranie - 29 %
Sexuálne zneužívanie - 14 %
Zanedbávanie - 29 %

Fyzické týranie - 29 %
Psychické týranie - 39 %
Sexuálne násilie - 9 %
Ekonomické - 13 %
Sociálna izolácia - 10 %

Podozrenie z psychického násilia - 50 %
Dieťa ako svedok násilia - 44 %
Iné dôvody - 6 %
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28. februára 2017 sme ukončili projekt 
„Pomôžme deťom so syndrómom CAN 
tráviť svoj voľný čas zmysluplne“ 
z grantového programu Hodina deťom 
2016 spravovaného Nadáciou pre deti 
Slovenska, ktorý začal ešte v roku 2016, 
vďaka ktorému mali deti možnosť zapojiť 
sa do aktivít „Aktívne trávime voľný čas“ 
a „Canisterapia“.

Pomôžme deťom
so syndrómom CANVďaka projektu spoločnosti

Deichman – Obuv sk s.r.o. a grantovej 
výzvy IKEA – Spolu s vami, bola v roku 
2017 v Krízovom stredisku pre matky 
s deťmi kompletne zrekonštruovaná 
a zariadená kuchyňa a jedáleň, v ktorej 
trávia mamy s deťmi nemálo aktívneho 
času a je dušou Krízového strediska.

Spolu s vami

Projekty
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Už niekoľko rokov je náš projekt
„Naordinujme hru deťom bez lásky“ 
súčasťou portálu Dobrá krajina Nadácie 
Pontis. Finančné dary pre tento projekt 
od individuálnych darcov i organizácii 
nám umožnil obnoviť terapeutické miest-
nosti i zakúpiť rôzne materiálne vybave-
nie určené nielen na špecializovanú 
terapiu hrou, ale aj na bežné voľnočasové 
aktivity pre deti trpiace syndrómom CAN.

Naordinujme hru
deťom bez lásky

Od 1. júla 2018 podpora projektu „Cestu-
jeme, pestujeme, spoznávame svet“ 
z grantového programu Hodina deťom 
2017 spravovaného Nadáciou pre deti 
Slovenska, umožnila nadviazať na aktivity
podporené z výzvy 2016 a realizáciu nových
aktivít ako „Zdravie zo záhradky“,

„Jazdenie na koňoch“,„Vzdelávaco-pozná- 
vacie výlety“ i „Psíkovia Dora a Beky pomá- 
hajú“. Deti sa učili pestovať zeleninu, 
ktorú si spracovávali na obedy i večere 
do skvelých šalátov, zajazdili si na koňoch, 
spoznali zaujímavé miesta na Slovensku 
a vďaka štvornohým canisterapeutkám 
Dorou a Beky sa opäť naučili tešiť a smiať.

Cestujeme, pestujeme, 
spoznávame svet

*  Krízové stredisko bolo v roku 2017 spolufinancované z rozpočtu NSK, ÚPSVaR, MPSVaR SR, grantov a príspevkov od súkromných darcov a podporovateľov.
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Bezpečný ženský dom
Bezpečný ženský dom je určený pre 
ženy a matky s deťmi, ktoré sú obeťami 
domáceho a rodovo podmieneného ná- 
silia. Svoju činnosť vykonáva v zmysle 
minimálnych štandardov Rady Európy 
a zákona o sociálnych službách. Počas 
dňa je tiež možné dovolať sa na telefo-
nickú krízovú linku 0905 511 512. 

Výnimočnou súčasťou zariadenia je 
špecializovaný priestor, profesionálne 
zariadený pre výsluchy detských obetí. 
Obsahuje jednocestné zrkadlo, kame-
rový a audio systém pre nahrávanie 
a záznam výsluchov, pričom priestor 
je zariadený tak, aby pôsobil čo najprí- 
vetivejšie. 

Priestor aj počas roka 2017 využívali 
tak vyšetrovatelia z policajného zboru, 
ako aj súdni znalci. Pre ženy i deti je 
v BŽD poskytované psychologické 
poradenstvo, krízová intervencia, 
sociálne a špecializované sociálne 

poradenstvo, právne poradenstvo, 
sprevádzanie. Ale aj výchovná a špe- 
ciálnopedagogická starostlivosť o deti 
klientok i podporné terapie - muziko- 
terapia, arteterapia, rodinné poraden-
stvo, pohybová terapia.

Aby sa ženy i deti čo najrýchlejšie 
dokázali postaviť opäť na vlastné 
nohy, sú súčasťou ich dňa poradensko-
motivačné aktivity, vzdelávanie 
v témach ako rodičovské zručnosti, 
vedenie domácnosti, špecifické zru- 
čnosti a tiež rôznorodé voľnočasové 
aktivity.

V roku 2017 našlo v Bezpečnom žen-
skom dome bezpečie 25 žien a 29 detí. 
Na krízovej linke bolo poskytnutých 
93 intervencii. Pätnásť žien a pätnásť 
detí po poskytnutí krízovej interven-
cie a podpory sa dokázalo postaviť na 
vlastné nohy a ukončiť život s násilní-
kom a násilím.

Násilie privádza do Bezpečného 
ženského domu ženy a deti s rôzno- 
rodými zručnosťami, ktoré pre násilie, 
ktoré zažívali doma nemohli rozvíjať. 
Práve preto je dôležitou súčasťou 
denných aktivít aj podpora zručností 
a záľub žien i detí. 

A takto v roku 2017 izby boli oživené 
nástennými kresbami, jedálenské sto-
ličky majú mäkučké podsedáky a vy- 
skúšali sme paletu skvelých receptov 
i pečenie vianočných oplátok.
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Formy násilia páchaného na ženách

Formy násilia páchaného na deťoch

Psychické týranie - 39 %
Fyzické týranie - 23 %
Sexuálne násilie - 11 %
Ekonomické - 12 %
Sociálna izolácia - 15 %

Podozrenie z fyzického násilia - 12 %
Podozrenie z psychického násilia - 33 %
Dieťa ako svedok násilia - 42 %
Iné dôvody - 13 %
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Vďaka projektu z Nadácie J&T mohla klient-
ka Bezpečného ženského domu absolvovať 
opatrovateľský kurz a následne sa zamest-
nať ako opatrovateľka, čo jej výrazne 
pomohlo v začiatkoch života bez násilia. 

Opatrovateľský kurz - 
projekt z Nadácie J&T

30. apríla bol ukončený projekt „Bezpečný 
ženský dom - priestor pre plnohodnotný
život bez násilia”, vďaka ktorému bolo 
okrem financovania bežného chodu 
a prevádzky možné dozariaďovať zaria-
denie a klientky i odborný personál prešli 
sériou vzdelávaní. Projekt bol financovaný
z grantu Nórskeho kráľovstva prostred-
níctvom Nórskeho finančného mecha-
nizmu a spolufinancovaný zo štátneho 
rozpočtu SR.

Bezpečný ženský dom - 
priestor pre plnohodnotný 
život bez násilia

Projekty
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Projekt „Športom ku zdraviu alebo v zdra-
vom tele zdravý duch“, ktorý bol realizova- 
ný vďaka Grantovému programu Dôvera 
zdravotná poisťovňa, spravovaného 
Nadáciou pre deti Slovenska, umožnil 
zriadiť a vybaviť terapeutickú miestnosť, 
ktorá slúži klientom BŽD na relax 
a terapeutické činnosti. 

Športom ku zdraviu alebo
v zdravom tele zdravý duch

*  Bezpečný ženský dom bol v roku 2017 spolufinancovaný z grantov, finančnej rezervy Úradu vlády SR a príspevkov od súkromných darcov a podporovateľov.
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Útulok „Bezpečný dom“
Útulok „Bezpečný dom” poskytuje 
sociálne služby obetiam domáceho 
násilia (ženám a matkám s deťmi) po 
krízovej intervencii, ktorú absolvovali 
v Bezpečnom ženskom dome, alebo 
v Krízovom stredisku Centra Slniečko. 

Poskytuje ubytovanie a systém 
komplexných podporných služieb, 
smerujúcich k motivácii a aktivizácii 
vnútorného potenciálu žien. Tieto 
služby majú dočasný charakter do 
doby, kým žena prevezme kontrolu 
nad svojím 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. 

V útulku „Bezpečný dom“ s kapacitou 
troch rodinných miest našlo počas 
roka 2017 zázemie deväť žien a šesť 
detí po krízovej intervencii v Bezpeč- 
nom ženskom dome, alebo Krízovom 
stredisku pre matky s deťmi, ktoré sa 
nemohli ešte postaviť na vlastné nohy.

Aj v roku 2017 pokračovala obnova
obytných izieb. Vďaka pomoci a darom 
sa podarilo vymeniť postele v izbách 
i nábytok v spoločnej obývacej izbe.

Ako každý rok, aj tento rok sa v záhra-
de deti tak z útulku, ako aj z Bezpeč- 
ného ženského domu tešili peknému 
programu na Medzinárodný deň detí. 
Mohli si medzi sebou zmerať sily v ská- 
kaní vo vreci, alebo aj v tom, kto vy-
robí najkrajšie umelecké dielo.
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Projekty

S pomocou dobrovoľníkov a finančnej pod- 
pory zo spoločnosti LIDL boli zútulnené 
vnútorné priestory a záhrada. Maľovalo sa,
upratovalo, bol pokosený trávnik a vypra- 
taná celá záhradu. Projekt „Slnečná záhra-
da s LIDL“ sa mohol realizovať vďaka 
Nadácii Pontis. 

Slnečná záhrada s LIDL

*  Útulok Bezpečný dom bol v roku 2017 spolufinancovaný z rozpočtu NSK a príspevkov od súkromných darcov a podporovateľov.
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Intervenčné centrum
Intervenčné centrum poskytuje 
odbornú pomoc pri zvládnutí krízy 
dieťaťu, rodičom pri riešení výchov-
ných, rodinných, sociálnych a iných 
problémov v rodine a v medziľud-
ských vzťahoch.

Realizuje sociálnu diagnostiku
(s osobitným zreteľom na problema-
tiku sociálno-patologických javov 
dieťaťa, jeho rodičov, preverovanie 
a posudzovanie životnej situácie 
dieťaťa). 

Pomáha zvyšovať finančnú gramotnosť,
realizuje prácu s dieťaťom a jeho rodi- 
nou, ktorým bolo uložené výchovné 
opatrenie formou opatrení
SPODaSK.

Spolupracuje s viacerými subjektmi 
a realizuje špeciálne konzultácie na 
účely rozhodovania o voľbe a uplatňo- 
vaní opatrení SPODaSK pri riešení 
sociálnej situácie dieťaťa, rodiny. 

V roku 2017 poskytovalo sociálne 
poradenstvá individuálne a skupinové, 
ambulantne aj v teréne, špeciálno- 
pedagogické poradenstvá a psycho-
logické poradenstvá pre 126 klientov, 
z toho 65 detí a 61 dospelých. 

Oblasti riešené s klientmi
v Intervenčnom centre

Nepriaznivá sociálna situácia - 12%
Nedostatočné rodičovské zručnosti - 17%
Rozvodová, predrozvodová
a porozvodová situácia - 7%
Výchovné problémy s deťmi - 14 %
Rodičovské konflikty - 7 %
Podozrenie na syndróm CAN - 10%
Problematický styk dieťaťa
s rodičom - 8 %
Narušené vzťahy medzi deťmi
a rodičmi - 17 %
Domáce násilie - 8 %
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Centrum prevencie a vzdelávania 
EduCAN sa špecializuje na vzdelá-
vanie odborníkov, ako aj vytváranie 
a realizáciu inovatívnych preventív- 
nych programov. 

Preventívne programy sú realizované
formou zážitkových aktivít. Ich cieľom 
je rozvoj spolupráce, tolerancie, vzá-
jomného rešpektu, empatie, asertivity 
a tiež eliminácia násilia.

Realizujú sa v predškolských a škol-
ských zariadeniach (od materských 
po stredné školy) a počas roka ich 
absolvovalo 960 detí.

Interaktívne vzdelávanie v oblasti
práce s detskou obeťou násilia a 267 
e-learningových testov, absolvovalo
viac ako 1450 odborníkov (psycho-
lógov, sociálnych pracovníkov, peda-
gógov, vychovávateľov, príslušníkov 
PZ, lekárov, sudcov,...).

Centrum prevencie a vzdelávania
EduCAN 
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Projekt „Bližšie k rodine – bližšie k dieťaťu”
podporený Európskym sociálnym fondom 
a Európskym fondom regionálneho rozvo-
ja v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje. Projekt, realizovaný od 1. októbra 
2017 vytvára komplexný program, ako 
záchrannú sieť pre rizikové deti a rizikové 
rodiny. 

Cieľom projektu je realizovať výkon 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately (SPODaSK) najmä 
v prirodzenom rodinnom prostredí za 
účelom predchádzania umiestňovania 
klientov do zariadení formou zavedenia 
nových inovatívnych prvkov, výchovných 
a sociálnych programov. Prostredníctvom 
projektu bola k 31. decembru 2017 posky-
tnutá podpora a pomoc 28 deťom a 41 
dospelým klientom.

Bližšie k rodine – 
bližšie k dieťaťu 

Projekt „Intervenčné centrum Slniečko” 
podporený dánskou nadáciou The Velux 
Foundations v roku 2014, je nosným 
finančným projektom, vďaka ktorému je 
zabezpečený chod tak Intervenčného cen-
tra, ako aj Centra prevencie a vzdelávania 
EduCAN a upravený exteriér. Projekt je 
nastavený tak, že aj v roku 2017 bolo 
možné s jeho spolufinancovaním vytvoriť 
podporné materiály pre preventívne pro-
gramy, zabezpečiť vzdelávanie zamest-
nancov, ale aj odborníkov.

A tiež poskytnúť poradenstvo, psychologi- 
cké poradenstvo 17 rodinám a 76 indivi-
duálnym klientom a prostredníctvom 
partnerstva s internetovou poradňou 
IPčko poskytnúť poradenstvo 2218 deťom 
a mladým ľuďom.

Intervenčné centrum
Slniečko

Projekty
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Projekt „C&A pre Intervenčné centrum 
Slniečko” podporený spoločnosťou 
C&A Foundations, ktorý bol zameraný 
na skvalitnenie a rozšírenie poskytovanej 
odbornej pomoci, ktorá sa zameriava na 
podporu, pomoc a ochranu žien zažívajú- 
cich násilie, detí a rodín v krízovej situácii.

C&A pre Intervenčné 
centrum Slniečko

Prostredníctvom Nadácie Pontis sme 
si aj v roku 2017 dali „Rande so svojím 
mestom“ a dobrovoľníci spolu s tímom 
z Intervenčného centra, zdolávali nezdola-
teľnú burinu, zatajený prach, umyli všetky 
okná, ... a poradenské priestory pre klientov 
žiarili čistotou. 

Rande
so svojím mestom

Spojením projektu „Tábor Kozmo“ podpo- 
reného Nadáciou Slovenskej sporiteľne, 
projektu „Letný tábor s KOZMOm 2017” 
podporeného mestom Nitra a materiálnej 
podpory DM drogerie markt a TESCO sa 
deti a matky s deťmi z našich zariadení 
a z ambulantnej starostlivosti, zúčastnili 
týždenného výchovno-rekreačného poby- 
tového tábora a následne i týždenného 
denného tábora.

Výchovno-rekreačný
a denný tábor
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Projekt „Bez modrín a bez násilia“, pod-
porený Radou vlády Slovenskej republiky 
pre prevenciu kriminality vytvoril priestor 
pre sériu vzdelávaní odborníkov, vytvore-
niu metodickej príručky preventívneho 
programu i hračky Kozmo. Ale tiež podpo-
ril informačnú kampaň i benefičný večer 

„Bez modrín“

Bez modrín
a bez násilia

V roku 2017 sme mohli vďaka Nadácii J&T 
pomôcť matke so šiestimi deťmi prostred-
níctvom finančnej pomoci. Rodine bola 
poskytnutá podpora na chod domácnosti 
(potraviny, drogéria, zhotovenie vonkajšej 
toalety,...), na nákup vianočných darčekov 
a na nákup palivového uhlia. 

Podpora rodiny vďaka
Nadácii J&T

Kniha príbehov „Kozmo a jeho dobro-
družstvá“ s príručkou pre dospelákov, 
pexeso, metodická maľovanka i nálepky 
Kozmo, ale aj rozšírenie webstránky 
kozmove-dobrodruzstva.sk i pilotné 
preskúšanie preventívneho programu 
v materských školách, bolo možné realizo- 
vať s podporou „Na palube všetci spolu“ 
projektu, realizovaného vďaka Minister-
stvu spravodlivosti SR v rámci dotačného 
programu na presadzovanie, podporu 
a ochranu ľudských práva a slobôd a na 
predchádzanie všetkým formám diskrimi- 
nácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu 
a ostatným prejavom intolerancie.

Na palube
všetci spolu
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*  Intervenčné centrum a Centrum vzdelávania a prevencie EduCAN boli v roku 2017 spolufinancované z nadácie The Velux Foundations, Európskeho sociálneho fondu 
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, grantov a z príspevkov od súkromných darcov a podporovateľov.

Pracovníci Intervenčného centra 
a EduCAN-u boli predstaviť Kozma a za-
hrať sa s deťmi paletu interaktívnych hier 
už na tradičných podujatiach k Medziná- 
rodnému dňu detí i dňa rodiny, ale aj na 
pozvanie 23. skautského zboru Nitrava 
i na Nitrianskych skautských dňoch.

Interaktívne hry
s Kozmom
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Ďalšie aktivity 
Centra Slniečko



Podujatie sa uskutočnilo vďaka 
podpore Mesta Nitry, Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, Rady vlády 
SR pre prevenciu kriminality a indi-
viduálnych i firemných sponzorov.

V poradí už 17-ty ročník podujatia sa 
konal 26. novembra. Večer, ktorým 
hostí sprevádzala Vera Wisterová, 
otvorili deti z detského speváckeho 
zboru Arrowroses zo súkromnej ZUŠ 
ARS studio v Nitre. Ďalšie hudobné 
vystúpenia boli v podaní Petra Cmorí-
ka a skupiny Peter Bič Project. 

Aj tento rok sa tradične udeľovalo 
ocenenie Šľachetné srdce tým, ktorí 
nezištne pomáhajú robiť svet detí kraj- 
ším. Ocenenie dostali: MUDr. Marek 
Michalík, spoločnosť DM-drogerie 
markt Slovensko a dánska nadácia 
The Velux Foundations.

Súčasťou programu bol krst detskej 
knihy „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ 
a hračky Kozmo a krstnými rodičmi sa 
stali podpredsedníčka vlády a minis-
terka spravodlivosti Lucia Žitňanská 
a zástupca The Velux Foundations 
Jens-Jørgen Pedersen.

Celoslovenské podujatie, ktorého 
minulé tri ročníky sme úspešne roz-
behli, od roku 2017 nad ním prevzala 
záštitu Koalícia pre deti Slovensko. 
Centrum Slniečko ostalo nitrianskym 
koordinátorom a Mestskú športovú 
halu rozbubnovalo spolu s 567 deťmi 
a 75 dospelými. S rytmom už tradične 
pomáhala Campana Batucada pod 
vedením Igora Holku.

Bubnujeme, aby bolo deti 
lepšie počuť

Benefičný večer
Bez modrín 
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Deti sa na Vianoce tešia bez ohľadu 
na to, kde ich prežívajú – či doma, 
alebo v zariadeniach. Sú to sviatky, 
ktoré v našich končinách predstavujú 
okrem mnohého iného aj rodinu,
blízkych, priateľov, domov. Nie 
všetkým deťom je však dopriané ich 
tráviť doma, či s milujúcimi blízkymi. 
Vianočné sviatky otvárajú srdcia viac, 
ako ktorékoľvek iné obdobia. 

V štyroch zariadeniach prevádzko-
vaných Centrum Slniečko a v rodi- 
nách, s ktorými pracujeme v teréne, 
vďaka otvoreným srdciam priestor 
pod vianočnými stromčekmi neostáva 
pustým. Deti napísali svoje želania 
a tajné túžby, ktoré boli odoslané.

A tak, ako roky minulé, aj tento rok, 
sa o doručenie naplnených želaní 
postarali zamestnanci spoločnosti
Siemens, Generali, SkyTool, Lidl, 
Slovenskej sporiteľne a Slovenských 
elektrárni.

Počas roka klientkám a deťom 
pomáhajú prekonávať nedostatok 
rôzne zbierky potravín, drogérie, 
detských potrieb, potrieb do domác-
ností i stravných lístkov. A pre deti 
i knihy, školské potreby a športové 
pomôcky. 

V roku 2017 to boli zbierky zorganizo-
vané v spoločnosti Siemens, medzi 
zamestnancami Úradu vlády, na 
Fakulte ekonomiky a manažmentu 
SPU v Nitre, na MK SR, prostredníct-
vom Papiernictva KSM, ale aj mnoho 
zbierok organizovaných študentmi, 
rodinami i individuálnymi podporo-
vateľmi. 

Zbierky potravín, drogérie 
a potrieb do domácnosti

Splnené 
vianočné priania

Zamestnanci Centra Slniečko dostali
možnosť v roku 2017 zvyšovať si 
nielen odborné znalosti, ale vďaka 
ochote dobrovoľníkov zlepšovať aj 
svoje jazykové schopnosti v anglič-
tine, v počítačovom programe Excel 
i v tom, ako rozumieť grafike a tvorbe 
vizuálov.

„Veľkí bratia“ a „veľké sestry“ sú 
v našich zariadeniach vždy vítaní. 
Deti strávia spoločný čas s novými, 
zaujímavými ľuďmi, čo obohatí ich 
životy a prinesie príjemné aj veselé 
spoločné zážitky, či už pri učení, 
hraní futbalu alebo „človeče“.

Dobrovoľníctvo
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Náš tím, spolupráce
a podporovatelia



Náš tím

Ing. Mária Svitačová
Mgr. Alexandra Draková
a Mgr. Zdenka Niková

Správna rada

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

Dozorná rada

Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

Štatutárna zástupkyňa, 
riaditeľka

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

Vedenie a manažment

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

Sociálni pracovníci, 
vychovávatelia, preventisti
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Ing. Peter Kováč

Technická podpora

Jarmila Maťová

Hospodárska
pracovníčka / kuchárka

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

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

Odborná supervízia

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

Špeciálni pedagógovia, 
psychológovia, terapeuti

JUDr. Sylvia Gancárová
JUDr. Ladislav Mášik

Právnici
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Členstvá a spolupráce v roku 2017

Asociácia krízových stredísk

Asociácia liniek pomoci

Koalícia pre deti Slovensko

Výbor pre deti a mládež
pri Rade vlády

Pracovná skupina zameraná 
na novelizáciu zákona č. 305/2005

Členstvá  Partnerstvá

Internetová poradňa pre mladých 
- vďaka tejto spolupráci majú deti 
a mladí klienti, ktorí hľadajú pomoc 
cez Centrum Slniečko, priamy prístup 
k online poradenstvu

IPčko.sk

Spolupráca na spoločnom výskume,
zameranom na vzdelávanie odbor-
níkov v problematike ochrany práv 
detí a následnej pomoci

Trnavská univerzita Intervencia pri závislých klientkach

Budúcnosť, o.z.

Intervencia pri závislých klientkach

Združenie STORM

Spolupráca v rámci vzdelávania 
príslušníkov PZ v problematike 
domáceho násilia, a tak i zvyšovania 
ich kompetencií v tejto oblasti

Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Nitre
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Naši podporovatelia
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhajú akoukoľvek 
formou tak pri podpore chodu našej organizácie nám, ako aj 
našim klientom. Špeciálne poďakovanie patrí všetkým dobro-
voľníkom, bez ktorých by sme nemohli realizovať žiadne podu-
jatie, či projekt.

Mesto Nitra

Nitriansky samosprávny kraj

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo spravodlivosti SR

Úrad vlády SR / Nórsky finančný 
mechanizmus

Podpora z rozpočtov 
a Nórsky finančný mecha-
nizmus ABZ Trio, s.r.o. – Kreatívne ruky

BB design, s.r.o.

Campana Batucada, bubnová show 

Campri, s.r.o. 

Cashbackcity

Catering Service Nitra, s.r.o.

Cukru production, s.r.o.

DEICHMANN – OBUV SK, s.r.o.

DM drogerie markt, s.r.o. 

Ecaza, s.r.o.

Podpora od firiem
a organizácií

C&A Foundations

CPF – Darujme.sk

Nadácia J&T 

Nadácia Pontis

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia SLSP

Nadácia TV Markíza

The Velux Foundations

Nadácie – granty – podpora 
od MVO

33



Silgan Metal Packaking Nove Mesto a.s. 

Sky Tool, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Slovenské elektrárne, a.s.

SOZA, o.z.

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 

TB- Tlačiareň Bardejov, spol. s r.o.

TESCO STORES SR, a.s. 

UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s.

V-Colour Autolakovňa

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva

WebSupport, s.r.o.

Boris Bátora

Eva Marková

Igor Holka

Igor Stančík

Ján Žitniak 

Janka Gajdošová

Oliver Jakubík 

pán Hyanek  

pán Handrlica

pán Zalai

Peter Oremus

Petra Mišinová

rodina Adamcová

rodina Valentová

Silvia Hnilicová 

Tatiana Gemmelová 

Vera Wisterová

Zdenka Niková 

Zuzana Kosecová

Podpora od fyzických osôbGenerali Poisťovňa, a.s. 

HENKEL Slovensko, s.r.o.

Hotel Zobor, s.r.o.

HYZA a.s.

IKEA Bratislava, s.r.o.

Ing. Ľudovít Ligač - KSM

Ing. Pavol Klinka MONKAS – NITRA

Kadernícky salón Pink

Kadernícky salón Wavoom 

Kinstellar, Bratislava

Kóňastav, s.r.o.

Kresky.sk

LEDVANCE s.r.o.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

McCarter a.s. 

Mebrand

Mlyn Ivanka pri Nitre

Orange Slovensko, a.s.

Pizza Piccolino 

Pohodlie.eu – Martin Hlavenka

Siemens s.r.o.
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Ako sme hospodárili



Účet Aktíva Pasíva

*014 Oceniteľné práva 11 550,00 €

*021 Stavby 327 637,69 €

*022 Súbory hnuteľných vecí 49 784,41 €

*023 Dopravné prostriedky 63 198,00 €

*029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 13 342,00 €

*031 Pozemky 32 742,88 €

*211 Pokladňa 6 464,93 €

*221 Peniaze na BÚ 121 252,35 €

*311 Pohľadávky z obchodného styku 7 086,83 € 3 082,35 €

*315 Ostatné pohľadávky 112 420,03 €

*321 Záväzky z obchodného styku

*323 Krátkodobé rezervy 10 665,91 €

*331 Záväzky voči zamestnancom 435,00 €

*336 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou 
a zdravotnými poisťovňami

586,02 €

* Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k ŠR 
a rozpočtom územnej samosprávy

402 241,01 €

*379 Iné pohľadávky 61,61 €

*384 Výnosy budúcich období 870 783,61 €

*385 Príjmy budúcich období 2 750,79 €

*411 Základné imanie 112 100,02 €

*428 Nevyporiadaný výsledok hospodárenia min. 
rokov

-56 453,02 €

*431 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 366,93 €

*431 Záväzky zo sociálneho fondu 285,67 €

SPOLU 1 151 118,55 € 942 266,47 €

Súvaha
k 31. 12. 201736



Účet Náklady Výnosy

*501 Spotreba materiálu 69 831,95 €

*502 Spotreba energie 23 907,94 €

*511 Opravy a udžiavanie 10 969,57 €

*512 Cestovné 91,35 €

*513 Náklady na reprezentáciu 61,98 €

*518 Ostatné služby 152 020,94 €

*521 Mzdové náklady 366 825,17 €

*524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 121 535,38 €

*527 Zákonné sociálne náklady 16 388,22 €

*532 Daň z nehnuteľnosti 429,63 €

*538 Ostatné dane a poplatky 1 527,74 €

*542 Ostatné pokuty a penále 6,99 €

*544 Úroky 233,99 €

*545 Kurzové straty 15,99 €

*549 Iné ostatné náklady 6 354,72 €

*551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dl-
hodobého hmotného majetku

28 466,73 €

*562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 120,00 €

*602 Tržby z predaja služieb 1 780,00 €

*622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 3 100,16 €

*644 Úroky 4,23 €

*649 Iné ostatné výnosy 2 068,85 €

*651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku

4 500,00 €

*662 Prijaté príspevky od iných organizácií 211 701,11 €

*663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 5064,01 €

*665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 1 475,09 €

*667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 4 747,32 €

*691 Dotácie 56 5714,76 €

*591 Daň z príjmov 0,71 €

SPOLU 798 788,60 € 800 155,53 €

STRATA 1 366,93 €

Výkaz
ziskov
a strát
k 31. 12. 2017 37



Výnosy
a náklady
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Audit
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Vďaka vám robíme svet detí krajším!

Foto: archív Centra Slniečko, n.o.
Grafická úprava: Cukru production, s.r.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

Centrum Slniečko, n.o.


