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Predhovor

Násilie plodí traumu, trauma plodí násilie.  

Jedine láska plodí lásku.

Trauma sa často spája s násilím, týraním a sexuál-
nym zneužívaním. V Centre Slniečko, n.o. sa denne 
stretávame s dospelými obeťami domáceho nási-
lia a deťmi, ktoré zažili závažnú psychickú traumu 
spôsobenú násilím zo strany najbližších, zo stra-

ny tých, ktorí ich mali chrániť a zahrňovať láskou. 
Namiesto toho im ubližovali. Ak by som sa mala 
zamyslieť aký bol rok 2018, tak by som ho určite 
zhodnotila na jednej strane za veľmi úspešný, no 
na strane druhej aj za traumatizujúci.

Úspechom boli prípady obetí domáceho násilia, 
týraných, zneužívaných detí, ktorým sme dokáza-

li, aj v spolupráci s inými partnermi a podporova-

teľmi, pomôcť naštartovať nový život bez násilia. 
Úspech sa dostavil aj prostredníctvom ocenenia 
skvelých ľudí v  Centre Slniečko, ktorí pracujú 
v  tejto neľahkej téme s entuziazmom a  láskou –  
1. miesto v kategórii Sociálna inklúzia Ceny Nadácie 
Orange, nominácia na ocenenie SozialMarie, i zara-

denie do programu Generácia 3.0. Aj toto svedčí 
o profesionalite, tvorivosti ale aj tvrdej každoden-

nej práci v  prospech obetí násilia. Nesmierne si 
osobne vážim ocenenie amerického veľvyslanca 
Adama H. Sterlinga – Women of Courage Award, ako 
aj poďakovanie verejnej ochrankyne práv Márie 
Patakyovej.

Nie sú iba osobným ocenením viac ako 27 ročnej 
práce v  téme násilia páchaného na deťoch a  že-

nách, ale predovšetkým ocenením práce celého 
tímu Centra Slniečko. Rok 2018 nám priniesol do 
cesty aj skvelú ženu, Veru Wisterovú, ktorá nám 
nielen pomohla zorganizovať benefičný večer Bez 
modrín, ale po manželoch Slovákovcoch, sa stala 
ambasádarkou Centra Slniečko, n.o..

Pred pár rokmi som objavila skvelého autora Petra 
A. Levina – psychológa, ktorý z  dlhoročných skú- 
seností a zrozumiteľnou ľudskou rečou píše o trau- 
matických zážitkoch detí, o  tom ako im predchá-

dzať, ale aj o  tom, ako s  takýmto dieťaťom praco-

vať. Mnohé techniky som použila aj pri svojich de-

ťoch a fungovali. Trauma je totiž v preklade „rana“ 
a  s  ranami osudu, či traumatickými zážitkami sa 
stretávame v živote bežne.

Jednoducho sa ani jednému z nás nevyhnú. Či už 
ide o  nejaký úraz, návštevu lekára, úmrtie domá-

ceho zvieratka, chorobu v rodine... Je ale dôležité, 
ako sa s takýmito „ranami osudu“ vieme popasovať. 
Prežitá trauma môže na jednej strane spôsobiť zá-

važné, často dlhotrvajúce následky na zdraví, psy-

chike, ale môže nám pomôcť aj naštartovať dôleži-
tú životnú zmenu.

A  v  čom bol tento rok traumatizujúci? Ak Vám 
dieťa aj po intervenciách a odbornej pomoci po-

vie, že o  týraní, či sexuálnom zneužívaní nemalo 
nikomu nič povedať, tak niekde sme v systéme zly-

hali my odborníci. Ak vyšetrovanie trvá celé roky,  
dieťa je niekoľkokrát vypočúvané, či nebrané vážne  
alebo zneužívanie stále pokračuje a my ho nevie- 
me zastaviť, tiež sme niekde zlyhali. Ak nie sú finan- 
čne pokryté náklady na prevádzku zariadení pre 
obete domáceho násilia, či poradenských služieb, 
zlyháva štát, ktorý má tieto služby zabezpečiť. Ak 
obete násilia nemôžu dostať to, čo im zákon garan-

tuje, tiež sme zlyhali... Tieto zlyhania majú za ná-

sledok mnohé tragédie. A v tom je schovaná „naša 
trauma“.

Obrovská trauma začiatkom roka zasiahla aj Slo-

vensko. Trauma, spôsobená brutálnou vraždou Jána 
a  Martiny. Paradoxne smrť dvoch nevinných mla-

dých ľudí, bojujúcich za spravodlivosť, spojila väč-

šinu Slovákov a ich túžbu žiť v lepšom, ľudskejšom, 
spravodlivejšom a slušnejšom Slovensku.

Verím, že rok 2018 sa stal prelomovým rokom a že 
aj prežitá trauma nás posunie k  pozitívnej zme-

ne a  v  kontexte obetí domáceho násilia konečne 
k  systémovému nastaveniu účinnej, zmysluplnej 
a dostupnej pomoci ohrozeným deťom a obetiam 
domáceho násilia. To je moje veľké želanie a verím, 
že s odbornosťou a láskou v srdci sa nám to podarí...

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

Naše poslanie už viac
ako 19 rokov

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA

3Vzdelávať a aktívne pôsobiť
v prevencii násilia.

2
Napomáhať k účinnému a komplexnému 

 riešeniu tejto problematiky v zmysle 
zabezpečenia a ochrany základných 
ľudských práv a slobôd.

1
Poskytovať pomoc týraným a sexuálne 

zneužívaným a zanedbávaným deťom 
a obetiam domáceho násilia.

Naše
základné hodnoty

Dôvera

Bezpečie

Diskrétnosť

Profesionalita

Zodpovednosť



ZARIADENIA
CENTRA
SLNIEČKO
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Krízové
stredisko

Krízové stredisko, v  ktorom sú vykonávané opa-

trenia sociálnoprávnej ochrany v  zmysle zákona 
č. 305/2005 Z.z. týraným, sexuálne zneužívaným 
a  zanedbávaným deťom, deťom v  krízových život-
ných situáciách a obetiam domáceho násilia, je si-
tuované v dvoch samostatných rodinných domoch. 
V jednom, pre deti od 3 do 18 rokov, bola na základe 
uznesenia súdu o  neodkladnom opatrení alebo 
výchovnom opatrení v  roku 2018 poskytnutá sta-

rostlivosť 12tim deťom.

V  druhom rodinnom dome, určenom na posky-

tovanie opatrení SPOD a  SK pre deti a  ich mat-
ky na základe dohody našlo útočisko 43 detí 
a  17 matiek. Pätnásť z  nich si vybralo aj vďaka 
intenzívnej odbornej práci život bez násilia, čím 
dostalo 32 detí šancu žiť v láskyplnom prostredí 
bez násilia.

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a kurate-

ly sú v krízovom stredisku poskytované odborným 
tímom zloženým zo sociálnych pracovníkov, psy-

chológa, špeciálneho pedagóga, výchovno-orga-

nizačných pracovníkov a  pomocných vychová-

vateľov.

Novelizáciou zákona 305/2005 Z. z. v znení záko-

na 61/2018 Z. z. dochádza od 1. 1. 2019 k zmene 
postavenia aj k zmene názvu ako krízového stre-

diska, tak aj vybratých ambulantných a terénnych 
opatrení, prevádzkovaných do 31. decembra 2018. 

Od 1. januára 2019 sa Krízové stredisko zmení na 
Centrum pre deti a rodiny so špecializáciou na po-

moc týraným a sexuálne zneužívaným deťom.

Zmeny
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Krízové stredisko bolo v roku 2018 spolufinancované z rozpočtu NSK, ÚPSVaR, MPSVaR SR, grantov a príspevkov od súkromných darcov a podporovateľov.

Formy násilia páchaného 
na deťoch umiestnených
v KS pre deti

Podozrenie na fyzické týranie – 33 %

Podozrenie na psychické týranie – 41 %

Podozrenie na sexuálne zneužívanie – 11 %

Zanedbávanie – 11 %

Iný dôvod umiestnenia – 4 %

Formy násilia páchaného 
na deťoch umiestnených
v KS pre matky a ich deti

Podozrenie z fyzického týrania – 0 %

Podozrenie z psychického násilia – 65 %

Podozrenie zo sexuálneho zneužívania – 2 %

Zanedbávanie – 0 %

Iné dôvody – 33 %

Formy násilia páchaného 
na ženách umiestnených 
v KS pre matky a ich deti

Fyzické týranie – 16 %

Psychické týranie – 50%

Sexuálne násilie – 8 %

Ekonomické – 8 %

Sociálna izolácia – 18 %
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Slniečko
v sedle

Šesť dni v  auguste deti strávili na pobytovom 
tábore Slniečko v sedle v krásnom prostredí v tesnej 
blízkosti Oravskej priehrady. Ranč u Edyho bol pre 
naše dni splneým snom. Starali sa o  kone, zaži-
li nočnú hru, plavili sa loďou po priehrade, našli  
si nových kamarátov a odniesli si kopec zážitkov.

Cesta za slnečným
dobrodružstvom

Počas celého roka prebiehal v krízovom stredisku 
pre deti výchovný program Cesta za slnečným do-

brodružstvom. Cieľom aktivít v programe je upev- 
ňovanie vzťahov v skupine, upevňovanie vzájom-

ného rešpektu, identifikovanie emócií, pozitívna 

motivácia, rozvoj motoriky,... Deti si vyrábali spo-
ločný erb, vytvárali reklamu, pracovali s hnevom,  
maľovali, tvorili, diskutovali a objavovali. 

Projekty
a aktivity
KRÍZOVÉ STREDISKO
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Spoločne
strávený čas

Počas školského roka okrem školských povinností 
sa deti venujú športu, spoznávajú Nitru i  okolie, 
navštívili kino, hrali spoločenské hry, maľovali, 
tvorili, čítali i aktívne sledovali Majstrovstvá sveta 
vo futbale s vlastnou tabuľou zápasov a predsta- 
vovaním jednotlivých krajín a  ich vlajok. Veľký 
úspech zožalo spoločné grilovanie zamestnancov 
a detí spolu s mamami z krízového strediska.

Cestujeme, pestujeme, 
spoznávame svet

31. marca 2018 sme ukončili projekt Cestujeme, 

pestujeme, spoznávame svet z  grantového pro-

gramu Hodina deťom 2017 spravovaného Nadáciou 

pre deti Slovenska, ktorý začal ešte v  roku 2017. 
Deti sa mohli vďaka nemu zapojiť do aktivít „Zdra-

vie zo záhradky“ a spoločne pripravovať cviklový 
šalát z  predchádzajúcej úrody, chystať priesady, 
prekyprovať zeminu v  záhonoch, vysievať nové 
semiačka rajčín, papriky, kalerábu a naďalej reali- 
zovať canisterapiu s Beky, Dorou a Katy.

Relaxačné a terapeutické 
aktivity pre deti so sy CAN

Od 1. júla 2018 podpora projektu Relaxačné a ter-
apeutické aktivity pre deti so sy CAN z grantového 
programu Hodina deťom 2018 spravovaného Na-

dáciou pre deti Slovenska, umožnila deťom navští- 
viť Zveropark v  Žarnovici, Habakuky na Dono- 
valoch, ZOO Bojnice. Deti si vďaka tejto pod-

pore mohli užiť termálnu vodu kúpaliska Nitrava 
v Poľnom Kesove i zajazdiť si na koňoch na ranči 
Nové Sedlo. Vďaka projektu sme pre deti priniesli 
novinku „Relaxačný domček“ v  štýle snoezelen, 
a pre deti tak dôležité pokračovanie canisterapie.
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Naordinujme hru
deťom bez lásky

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 a  vymaľovať „herničky“ v  ktorých psy-

chológ s využitím rôznych terapeutických prvkov 
pomáha deťom spracovať prežité traumy. Vďaka 
týmto finančným darom sa podarilo zabezpečiť 
aj nové vybavenie herní, ktoré slúžia na bežné 
voľnočasové aktivity detí, nábytkom a  dokúpiť 
nové hračky a  pomôcky. Projekt môžu podporiť 
aj nakupujúci na Dobrom obchode na Sashe, kde 
svoje výrobky poskytli pre nás Kresky, Zuzka z Gwy- 
noe a Petra.

Cena
Nadácie Orange

Tento rok sme boli úspešní aj na poli oceňova-

nia a získali sme ocenenie Cena Nadácie Orange 

2017 - kategória Sociálna inklúzia. S ocenením 
bola spojená aj finančná podpora, ktorú sme vy- 
užili k zakúpeniu auta pre potreby krízového stredis-
ka a terénnej práce.

Projekty
a aktivity
KRÍZOVÉ STREDISKO
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Úpravy
Krízového strediska

V roku 2018 sme zútulňovali krízové stredisko aj 
s  aktívnou pomocou zamestnancov firmy AT&T 

Slovakia, ktorí počas jesene neváhali a  vďaka 
ich aktívnej pomoci záhrada prešla kompletným 
jesenným upratovaním .

Výmena vykurovacích
zariadení

Z  asignácie 2 % zo zaplatenej dane spoločnosťou 
Deichman-obuv SK, s.r.o., sme vymenili päť radiá- 
torov a  starý plynový kotol, ktorý pred zimou do-
slúžil za moderný kondenzačný.

Multisenzorická
Snoezelen miestnosť

S  podporou MPSVaR SR a  firmy Roche Slovensko 

s.r.o. sme vybudovali multisenzorickú Snoezelen  
miestnosť, ktorá prostredníctvom svetelných a zvu- 
kových prvkov, vôní a hudby vyvoláva zmyslové 
pocity a  slúži deťom nielen na relaxáciu, ale aj 
stimuláciu zmyslov.
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Poradňa pre obete domáceho násilia aj v roku 2018 
plynulo poskytovala pomoc, poradenstvo i právne 
zastupovanie. Z  praxe sme zaznamenali fakt, že 
obete trestných činov domáceho násilia nemajú 
obvykle problém len s násilným vzťahom. Násilný, 
a často aj závislý vzťah obete a násilníka produkuje 
aj iné problémy, ktoré je potrebné riešiť súčasne 
s násilím.

Najčastejšie ide o bývanie, nemožnosť nakladať s fi-

nančnými prostriedkami svojimi alebo patriacimi 
rodine, finančnú či psychickú závislosť, dlžoby, exe-

kúcie, izolácia obete od rodiny, priateľov, neplnenie 
vyživovacej povinnosti násilníka k deťom, zamedzo-

vanie kontaktov detí s obeťou, ovplyvňovanie detí 
a citové vydieranie detí a obete násilníkom, rozvod 
manželstva, vysporiadanie BSM, zabezpečenie zá-

kazov vstupu a približovania sa k obeti a podobne. 
Po poskytnutí prvotnej sociálnej pomoci sa jedná  
prevažne o zabezpečenie dôstojného bývania a po- 
skytnutie právnych úkonov, ktoré sú pre obete 
s poukazom na ich finančnú náročnosť, prakticky 
nedostupné. Veľkou výhodou poradne je bezplatné 
poskytovanie služieb, ľahká dostupnosť, znalosť proble- 
matiky a v prípade potreby aj možnosť sprostred-

kovania ochrany a  zázemia vo vlastných zariade-

niach. 

Od 11. mája 2018 je Poradňa akreditovaná podľa 
zákona č. 274/2017 Z. z. O obetiach trestných činov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s pôsob-

nosťou na území okresov Nitra a Šaľa. V roku 2018 
sa na poradňu obrátilo 156 klientok/klientov, ktorí 
predovšetkým potrebovali právne a sociálne pora-

denstvo. Pričom sedemnástim ženám s 28 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 kona-

nia sú časovo náročné. Vyžadujú si aj niekoľko me- 
sačnú aktívnu účasť právnika alebo sociálneho 
pracovníka. Poradňa je nápomocná a  podporná 
pre klientky aj dlho potom, čo sa im podarí ukončiť 
násilné vzťahy. A  vďaka pomoci fyzických i  práv-

nických osôb je možné klientkam a ich deťom po-

máhať aj materiálne. 

V  rámci spolupráce s  KR PZ v  Nitre na zvyšova-

ní kvality práce s  obeťami sme postúpili do štvr- 
tého roku. V  uvedenom smere sme s  roku 2018  
uskutočnili 4 interaktívne vzdelávacie workshopy  
s 61 vyšetrovateľmi a poverenými príslušníkmi PZ 
z Nitrianskeho kraja.

Poradňa 
pre obete 
domáceho 
násilia
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Poradňa bola v roku 2018 spolufinancovaná z rozpočtu NSK; nadácie The Velux Foundations; Európskeho sociálneho fondu a Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje; dotácie MS SR v rámci dotačného programu na poskytovanie 
odbornej pomoci obetiam trestných činov;  grantov a príspevkov od súkromných darcov a podporovateľov.

Vykonané úkony za rok 
2018

Právne poradenstvo – 27 %

Sociálne poradenstvo – 21 %

Psychologické poradenstvo – 0,1 %

Telefonické poradenstvo – 10 %

Zastupovanie, sprevádzanie – 20 %

Písomné poradenstvo – 22 %

E-mailové poradenstvo – 0,03 %

Projekt
Bez násilia

Projekt Bez násilia podporený Európskym sociál-
nym fondom a  Európskym fondom regionálneho 
rozvoja v  rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje. Projekt, realizovaný od 1. augusta 2018 
je zameraný na udržanie, skvalitnenie a multi- 
disciplinárne prepojenie systému ochrany, pomoci 
a bezpečia pre obete domáceho násilia. 

Projekty
a aktivity
PORADŇA PRE OBETE
DOMÁCEHO NÁSILIA
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Bezpečný ženský dom je určený pre ženy a mat-
ky s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho a rodovo 
podmieneného násilia. Svoju činnosť vykonáva 
v  zmysle minimálnych štandardov Rady Európy 
a zákona o sociálnych službách. Počas dňa je tiež 
možné dovolať sa na telefonickú krízovú linku 
0905 511 512. Výnimočnou súčasťou zariadenia  
je špecializovaný priestor, profesionálne zariade- 
ný pre výsluchy detských obetí. 

Obsahuje jednocestné zrkadlo, kamerový a audio 

systém pre nahrávanie a  záznam výsluchov, pri-
čom priestor je zariadený tak, aby pôsobil čo naj- 
prívetivejšie. Priestor aj počas roka 2018 využívali 
tak vyšetrovatelia z policajného zboru, ako aj súd-

ni znalci.

Pre ženy i  deti je v  BŽD poskytované psycholo-

gické poradenstvo, krízová intervencia, sociálne 
a  špecializované sociálne poradenstvo, právne 

poradenstvo, sprevádzanie. Ale aj výchovná a špe- 
ciálnopedagogická starostlivosť o  deti klientok 
i  podporné terapeutické metódy muzikoterapie, 
arteterapie, pohybovej terapie.

Aby sa ženy i deti čo najrýchlejšie dokázali po-

staviť opäť na vlastné nohy môžu sa zapojiť do 
motivačných aktivít, vzdelávania v špecifických 
zručnostiach a tiež rôznorodých voľnočasových 
aktivít.

V roku 2018 našlo v Bezpečnom ženskom dome 
bezpečie 15 žien a 23 detí. Na krízovej linke bolo 
poskytnutých 80 intervencii v trvaní viac ako 13 
hodín. Desať žien a sedemnásť detí po poskytnutí 
krízovej intervencie a podpory sa dokázalo posta-

viť na vlastné nohy a ukončiť život v násilí.

Násilie privádza do Bezpečného ženského domu 
ženy a deti s rôznorodými zručnosťami, ktoré pre 
násilie ktoré zažívali doma nemohli rozvíjať. Práve 

preto je dôležitou súčasťou denných aktivít aj 
podpora zručností a záľub žien i detí.

Bezpečný 
ženský dom
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Bezpečný ženský dom bol v roku 2018 spolufinancovaný z grantov, finančnej rezervy Úradu vlády SR, z rozpočtu NSK a príspevkov od 
súkromných darcov a podporovateľov.

Formy násilia páchaného 
na ženách

Psychické týranie – 39 %

Fyzické týranie – 25 %

Sexuálne násilie – 3 %

Ekonomické – 17 %

Sociálna izolácia – 16 %

Formy násilia páchaného 
na deťoch

Podozrenie z fyzického násilia – 12 %

Podozrenie z psychického násilia – 32 %

Podozrenie zo sexuálneho násilia – 8 %

Dieťa ako svedok násilia – 48 %

Vykonané úkony za rok 
2018

Sociálne poradenstvo – 64 %

Špecializované soc. poradenstvo – 1 %

Právne poradenstvo – 9 %

Muzikoterapia – 1 %

Psychologické poradenstvo – 3 %

Psychologické poradenstvo detí – 13 %

Ergoterapia – 6 %

Tel. poradenstvo – krízová linka – 3 %
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Projekty
a aktivity
BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM

Charitatívny bazár
v Matici Slovenskej

9. apríla 2018 sa uskutočnil Charitatívny bazár 
v Matici Slovenskej, ktorá nám bezplatne poskytla 
priestory. Predávali sme oblečenie, obuv, hračky 
pre deti. Výťažok z  tohto bazáru bol použitý na 
zabezpečenie potrieb klientok a detí v BŽD. 

Projekt
Bez násilia

Projekt Bez násilia podporený Európskym sociál-
nym fondom a  Európskym fondom regionálneho 
rozvoja v  rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje. Projekt, realizovaný od 1. augusta 2018 
je zameraný na udržanie, skvalitnenie a multi- 
disciplinárne prepojenie systému ochrany, pomoci 
a bezpečia pre obete domáceho násilia. 

Bazár Buy Now
or Cry Later!

30. júna 2018 sa uskutočnil ďalší Charitatívny ba- 
zár v  rámci bazárov, ktoré pravidelne robí Foto- 

galéria Trafačka pod názvom Buy Now or Cry Later!. 
V rámci bazáru kde sa predávalo oblečenie, obuv,  
hračky pre deti. Výťažok z tohto bazáru bol použi-
tý na zabezpečenie potrieb klientok a detí v zaria-
dení. 

Návšteva amerického 
veľvyslanca

21. júna 2018 navštívil BŽD veľvyslanec USA na 
Slovensku Adam Sterling so svojím tímom. 
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Útulok „Bezpečný dom“ poskytuje sociálne služ-

by 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, sme- 
rujúcich k motivácii a  aktivizácii vnútorného po-

tenciálu žien.

Tieto služby majú dočasný charakter do doby, 
kým žena prevezme kontrolu nad svojim životom 
a  s  podporou odborného tímu si zabezpečí bý- 
vanie a uplatní sa na trhu práce. Hlavným posla- 
ním Útulku „Bezpečný dom“ je podpora k úspeš- 
nému štartu do života bez násilia.

V útulku „Bezpečný dom“ s kapacitou troch rod-

inných miest (7 lôžok) našlo počas roka 2018 
zázemie sedem žien a trinásť detí.  Dostali druhú 
šancu a väčšina z nich ju využila a postavila sa na 
vlastné nohy.

Útulok
“Bezpečný
dom“

Útulok „Bezpečný dom“ bol v roku 2018 spolufinancovaný z rozpočtu NSK a príspevkov od súkromných darcov a podporovateľov.
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Brigáda
v záhrade

26. júna 2018 sa uskutočnila ďalšia brigáda spo-

lu so študentmi SSOŠ Polytechnickej, ktorí v  rám-

ci dobrovoľníctva pomohli pri úpravách dvora 

v  útulku. Namaľovali plot a  kolíky v  záhrade, 
vyklčovali burinu, vyčistili a  premiestnili piesko-

visko.

Dnes mám rande s naším 
mestom 2018

V  rámci podpory Nadácie Pontis sa 08. júna 2018 
realizoval v  rámci dňa dobrovoľníctva projekt 
Dnes mám rande s  naším mestom 2018. Tento rok 

nám pri zveľadení záhrady a  opravách zariadenia  
dvoru pomohli zamestnanci firmy Heineken. V rám- 
ci projektu aj s pomocou dobrovoľníčok Centra Slnieč- 
ko, n.o. sa namaľovali múr zábradlie na schodoch, 
opravili detské drevené ihrisko a altánok, a vyseka-

li uschnuté stromy. Dobrovoľníci z  firmy Heineken 

neprišli s prázdnymi rukami – pre deti priniesli pale-
tu sladkostí.

Projekty
a aktivity
ÚTULOK

„BEZPEČNÝ DOM“
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Intervenčné centrum poskytuje odbornú pomoc pri 
zvládnutí krízy dieťaťu, rodičom pri riešení výcho-

vných, rodinných, sociálnych a  iných problémov 
v rodine a v medziľudských vzťahoch. Realizuje so-

ciálnu diagnostiku (s osobitným zreteľom na prob-

lematiku sociálno-patologických javov dieťaťa, jeho 
rodičov, preverovanie a posudzovanie životnej situá-

cie dieťaťa).

Pomáha zvyšovať finančnú gramotnosť, realizuje 
prácu s dieťaťom a jeho rodinou, ktorým bolo ulože-
né výchovné opatrenie formou opatrení SPODaSK.

Spolupracuje s  viacerými subjektmi a  realizu-

je špeciálne konzultácie na účely rozhodovania 
o voľbe a uplatňovaní opatrení SPODaSK pri riešení 
sociálnej situácie dieťaťa, rodiny. 

V  roku 2018 poskytovalo sociálne poradenstvá in-

dividuálne a  skupinové, ambulantne aj v  teréne, 
špeciálnopedagogické poradenstvá a psychologické 
poradenstvá pre 141 klientov, z  toho 62 detí a 79 
dospelých.

Intervenčné 
centrum

Oblasti riešené s klientmi 
v Intervenčnom centre

Nepriaznivá sociálna situácia – 19 %

Nedostatočné rodičovské zručnosti – 13 %

Rozvodová, predrozv. a porozv. situácia – 7 %

Výchovné problémy s deťmi – 14 %

Rodičovské konflikty – 4 %

Podozrenie na sy CAN – 9 %

Problematický sty dieťaťa s rodičom – 4 %

Naruš. vzťahy medzi deťmi a rodičmi – 18 %

Domáce násilie – 5 %

Následky domáceho násilia – 4 %

Smrť v rodine – 0,5 %

Obchodovanie s ľuďmi – 0,5 %

Problémy so začlenením do kolektívu – 1 %

Podozr. na rovesnícke násilie v škole – 0,5 %
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Centrum prevencie a  vzdelávania EduCAN sa 
špecializuje na vzdelávanie odborníkov, ako aj vy- 
tváranie a  realizáciu inovatívnych preventívnych 
programov. Ich cieľom je rozvoj spolupráce, tole- 
rancie, vzájomného rešpektu, empatie, asertivi-
ty a tiež eliminácia násilia. V prvej polovici roku 
2018 bola ukončená realizácia programov v ZŠ in-

ternými zamestnancami a podľa starších pravidiel 
v troch školách pre 110 detí. 

V júni boli vyškolené psychologičky z CPPPaP-čiek 
z celého Slovenska pre realizáciu preventívneho 
programu „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ pre deti 
do 7 rokov, teda prioritne v Materských školách, 
pre ktorý bola vytvorená nová metodika. Preven- 
tívnym programom prešlo 1031 detí v 55 skupi- 
nách (13 v ZŠ a 42 v MŠ) v 39 školách na celom 
Slovensku.

Interaktívne vzdelávanie v oblasti práce s detskou 
obeťou násilia a 309 e-learningových testov, ab-

solvovalo viac ako 650 odborníkov (psychológov, 
sociálnych pracovníkov, pedagógov, vychovávate- 
ľov, príslušníkov PZ, lekárov, sudcov,...). 

Centrum

prevencie

a vzdelávania 

EduCAN 
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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.

Projekty
a aktivity
INTERVENČNÉ CENTRUM
A CENTRUM PREVENCIE
A VZDELÁVANIA EDUCAN 

Intervenčné 
centrum Slniečko

Projekt Intervenčné centrum Slniečko podporený 
dánskou nadáciou The Velux Foundations v roku 2014, 
je nosným finančným projektom, vďaka ktorému je 
zabezpečený chod tak Intervenčného centra, ako aj 
Centra prevencie a  vzdelávania EduCAN a  upravený 
exteriér. Projekt je nastavený tak, že aj v roku 2018 
bolo možné s jeho spolufinancovaním vytvoriť pod-

porné materiály pre preventívne programy, zabez-

pečiť vzdelávanie zamestnancov aj odborníkov, ale 
aj navštíviť partnerov v sídlo nadácie v Dánsku. Rok 
2018 bol štvrtým rokom podpory a záverom projek-

tu. 

SozialMarie
2018

V  roku 2018 sme sa prihlásili do výzvy o  cenu 
SozialMarie – Cena pre sociálne inovácie, ktorá 
sa udeľovala už po 14-krát. Prihlásili sme sa so 
špecializovaným preventívno – vzdelávacím cen-

trom EduCAN. Medzi 15 vybranými sme síce ne-

skončili, ale sme hrdí, že v  konkurencii 249 pri-
hlásených projektov zo šiestich európskych krajín 
sme postúpili medzi 34 projektov nominovaných 
odbornou porotou. 

Kozmo 
a jeho dobrodružstvá

Projekt Kozmo a jeho dobrodružstvá – preventívny 

program pre deti od materských škôl podporený 

Ministerstvom spravodlivosti SR v  rámci dotačné-
ho programu na presadzovanie, podporu a ochra- 
nu ľudských práv a  slobôd a  na predchádzanie 
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofó- 
bie, antisemitizmu a  ostatným prejavom intole- 
rancie. Vďaka podpore bolo vyškolených 20 psy- 
chologičiek z  celého Slovenska, ktoré zrealizo 

vali v  roku 2018 preventívny program v  55 sku-
pinách na 39 školách s 1031 deťmi v materských 
a základných školách. Projekt podporil natočenie 
videa prezentujúceho preventívny program, jeho 
šírenie bolo podporené online kampaňou a  po-

darilo sa nadizajnovať spoločenskú rodinnú hru, 
otestovať a pripraviť ju pre výrobu. 
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Príbehmi a kresbou
k eliminácii traumy

Projekt Príbehmi a  kresbou k  eliminácii traumy 

podporený Nadáciou Slovenskej sporiteľne bol reali- 
zovaný v období apríl – november 2018 s cieľom 
poskytnúť inovatívne a efektívne podnety pre pra- 
covníkov pracujúcich s deťmi a interaktívnymi ak-

tivitami ponúknuť možnosti ako pomôcť deťom 
v nepriaznivých životných situáciách. Realizovali 
sa štyri interaktívne stretnutia a jeden workshop, 
vďaka ktorým sa 102 účastníkov z verejného i ne- 
verejného sektora, venujúcich sa práci s  deťmi 
dozvedelo, ako deťom pomôcť, ako citlivo riešiť 
rôzne problémové oblasti, ako problémy identifi- 
kovať. Na tento zámer bola využitá didaktická po- 
môcka – kniha s projektívnymi kresbami, s ktorou 
sa účastníci na stretnutiach a workshope obozná- 
mili a naučili sa s ňou pracovať. 

Eliminácie
druhotnej viktimizácie

Projekt Eliminácia druhotnej viktimizácie vzde-

lávaním, realizáciou inovatívnych postupov a  apli- 
káciou zákona o  obetiach trestných činov pod-

porený Ministerstvom spravodlivosti SR v  rámci 
dotačného programu na presadzovanie, podporu 
a ochranu ľudských práv a  slobôd a na predchá- 
dzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, 
xenofóbie, antisemitizmu a  ostatným prejavom 
intolerancie. S  podporou projektu bolo zrealizo-

vaných šesť odborných diskusií v KE, PO, BB, NR, 
BA a ZA, medzinárodná konferencia v Trnave, in-

formačná online kampaň a záverečný okrúhly stôl 
v Bratislave.

Bližšie k rodine – bližšie 
k dieťaťu

Projekt Bližšie k  rodine – bližšie k  dieťaťu pod-

porený Európskym sociálnym fondom a Európskym 
fondom regionálneho rozvoja 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 so-

ciálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej kurately 
(SPODaSK) najmä v prirodzenom rodinnom pros-

tredí za účelom predchádzania umiestňovania 
klientov do zariadení formou zavedenia nových 
inovatívnych prvkov, výchovných a  sociálnych 
programov. Prostredníctvom projektu bola v  ob-

dobí od 1.októbra 2017 do 31. decembra 2018 
poskytnutá podpora a pomoc 67 deťom a 89 dos-

pelým klientom. 

Kamaráti
z webu

Pred rokom sme prijali ponuku ludialudom.sk za- 
pojiť sa do ich špeciálneho programu Kamaráti 

z  webu, ktorý umožňuje adresnú podporu kon-
krétnych detí, bez ich zverejnenia identity. V roku 
2018 bolo podporených desať detí sumou spolu 
1 140 € .



ĎALŠIE AKTIVITY 
CENTRA SLNIEČKO
V ROKU 2018
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Bubnujeme, aby bolo deti 
lepšie počuť

 Bubnovačka – Bubnujeme, aby bolo deti lepšie 
počuť, celoslovenské podujatie, sme v roku 2014 
úspešne rozbehli, celoslovensky organizovali 
a  minulý rok nad nim prevzala záštitu Koalícia 
pre deti Slovensko, bolo tento rok organizované 
v spolupráci s Národným koordinačným stredis-

kom pre riešenie problematiky násilia na deťoch 
pri MPSVaR SR. S rytmom už tradične pomáhala 
Campana Batucada pod vedením Igora Holku.  
19. novembra rozbubnovalo Slovensko viac ako  
6 200 detí a 620 dospelých.

Benefičný večer 
Bez modrín

 Benefičný večer Bez modrín, už jeho 18-ty 
ročník sa konal 25. novembra. Večer, ktorým hostí 
sprevádzala ambasádorka Centra Slniečko – Vera 
Wisterová, otvorili deti z  detského speváckeho 
zboru Arrowroses zo súkromnej ZUŠ ARS studio 

v Nitre. Ďalšie hudobné vystúpenia boli v podaní 
Emmy Drobnej, Roba Opatovského a Milana Klča.

Aj tento rok sa tradične udeľovalo ocenenie Šľa- 
chetné srdce tým, ktorí nezištne pomáhajú robiť 
svet detí krajším. Ocenenie dostali: zamestnanci 
AT&T Global Network Services, firma Ledvance s.r.o. 

a Lidl – Logistické centrum Sereď.

Súčasťou programu bola premiéra novej autorskej 
pesničky KOZMO, ktorú o Kozmovi zložil a naspie- 
val Pánko, spolu s  videoklipom od Cukru produ- 

ction, s.r.o.

Mimoriadnym prekvapením bol sladký dar – vlast- 
noručne upečené a  vyzdobené veľke perníkové 
srdcia pre všetkých vystupujúcich, od pani Ale- 

xandry Zimovej.

Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore The Ve-

lux Foundations, Nitrianskeho samosprávneho kraja 

a individuálnych i firemných sponzorov. 

Spolupráca na dokumente 
o občianskej statočnosti

21. mája mal premiéru film zo série dokumentár- 
nych filmov o občianskej statočnosti Biele vrany 

a  hrdinovia medzi nami, tentokrát režisér Marek 

Franko spracoval tému násilia na deťom a Centrum 

Slniečko bolo pri jeho tvorbe.

Supermama – Deti
v ohrození

27. júla sme boli súčasťou relácie Supermama Tele-

vízie JOJ s témou Deti v ohrození.

Chrenovský kotlík

8. septembra sa konal 2. ročník Chrenovského kot-
líka – súťaže vo varení guľášu s charitatívnym roz-
merom. Okrem 1. miesta, ktoré získal tím Centra 

Slniečko, podarilo sa vyzbierať sumu 421,15 €.



DOBROVOĽNÍCTVO
A ZBIERKY 
MATERIÁLNE
I FINANČNÉ



26

Predstavovanie našej práce nie je jednoduché, aby 
to išlo lepšie, profesionálna fotografka Janka Liška 

sa rozhodla záujemcov z radov zamestnancov zasvä-
tiť do tajov fotografie. A to nielen celodenným work-

shopom, ale aj následnou sprevádzaním cez konzu-

ltácie. Veľkou oporou pre zamestnancov bol v roku 
2018 aj pravidelný koučing, dobrovoľnícky poskyto-

vaný Zdenkou Nikovou.

Fotografický workshop
a koučing

Počas roka klientkám a deťom pomáhajú prekonávať 
nedostatok viaceré zbierky potravín, drogérie, 
detských potrieb, potrieb do domácností i stravných 
lístkov. Ak chceme totiž pomáhať, musíme najskôr 
poskytnúť bezpečie a  naplnenie základných pod-

mienok na dôstojný život a tým je aj dostatok jedla.

Pre deti sú to predovšetkým detské knihy, školské 
potreby a športové pomôcky. V roku 2018 to bola 
podpora od zamestnancov Ledvance, Ministerstva 

kultúry SR, Kuehne Nagel, AT&T i materiálna pomoc 
od H-Color spol. s.r.o., FM Logistic, študentov Fakulty 

ekonomiky a  manažmentu SPU, ale aj výnos z  pre-

daja vlastnoručne upečených koláčikov študentiek 
Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, či mnoho ďalších 
zbierok organizovaných študentkami, rodinami i in-

dividuálnymi podporovateľmi.

V roku 2018, ako roky minulé pre nás zorganizovali 
finančnú zbierku veriaci z rímsko-katolíckeho kostola 

sv. Gorazda a veriaci z Evanjelického kostola sv. Ducha. 

Zbierky na pomoc
klientkám a deťom Deti sa na Vianoce tešia bez ohľadu na to, kde ich 

prežívajú – či doma, alebo v zariadeniach. Sú to svi-
atky, ktoré v  našich končinách predstavujú okrem 
mnohého iného aj rodinu, blízkych, priateľov, do-

mov. Nie všetkým deťom je však dopriané ich tráviť 
doma, či s milujúcimi blízkymi. Decembrové sviatky 
otvárajú srdcia viac, ako ktorékoľvek iné obdobia. 
V zariadeniach prevádzkovaných Centrum Slniečko 
a v rodinách, s ktorými pracujeme v teréne, vďaka 
otvoreným srdciam ani vyčistené čižmy ani priestor 
pod vianočnými stromčekmi neostáva pustým.

Splnené vianočné priania

Mikuláš bol veselý vďaka krásneho programu 

umelcov zo SZUŠ Ars Studio, ale i rozdaním skve- 
lých balíčkov ku ktorým pridali i balíčky od Airsoft 

Team STAF, ale aj od partičky mladých. Rovnako, 
ako roky minu-lé, aj tento rok, sa o doručenie na-
plnených želaní postarali zamestnanci spoločno-

sti Siemens s.r.o., Generali Poisťovňa, a.s, Lidl Slo- 

venská republika, v.o.s., Johnson Controls a  Slo-
venských elektrárni, a.s. Pomohli aj individuálni 
podporovatelia ako pán Vladimír i mnoho mnoho 
ďalších.

Mikuláš plný radosti



NÁŠ TÍM,
SPOLUPRÁCE
A PODPORA
V ROKU 2018
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Hospodárska pracovníčka

Jarmila Maťová

Správna rada

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

Dozorná rada

Mgr. Ľubica Ľachká
PhDr. Denisa Vargová
Jana Tomášová

Štatutárna zástupkyňa
a riaditeľka

Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

Vedenie a administratíva

Mgr. Miriam Dolníková
Ing. Melánia Kurpielová
Mgr. Marek Madro
Mgr. Simona Nagy
Ing. Monika Szaboová
Jana Tomášová
PhDr. Denisa Vargová 

Právnici

JUDr. Sylvia Gancárová
JUDr. Ladislav Mášik
JUDr. Veronika Štefanovová

Odborná supervízia

Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

Sociálni pracovníci,
psychológovia

Mgr. Zuzana Banašová
Mgr. Angelika Blažková
Mgr. Aneta Cicáková
Mgr. Klaudia Drábiková Kraushuberová
Mgr. Lucia Chybová
Bc. Oľga Jasenková
Mgr. Angelika Karasová
Mgr. Romana Kinclová
Mgr. Anikó Kissová
Mgr. Monika Koprdová
Mgr. Marta Korgová
Mgr. Martina Kostolániová
Mgr. Jaroslav Lukáč, PhD.
Mgr. Mária Nagy-Maťová
Mgr. Miriama Sochorová
Mgr. Dagmar Veselková
Bc. Katarína Vincová
Mgr. Andrea Zahnášová

Technická podpora

Ing. Peter Kováč

Špeciálni pedagógovia, 
vychovávatelia, preventisti, 
terapeuti

Mgr. Branislav Artim
Mgr. Zuzana Bahúlová
Mgr. Beáta Beláková
Mgr. Zuzana Ďurišová
Mgr. Drahomíra Fülopová
Štefan Haládik
Mgr. Peter Gyürky
Mgr. Terézia Kiššová
Mgr. Veronika Kohútová
Mgr. Simona Košútová
Mgr. Alena Kováčová
Mgr. Evelína Magdinová
Mgr. Peter Pindjak
Mgr. Sandra Remjarová
Mgr. Maroš Stacho
Mgr. Žaneta Volčková

Náš tím
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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 Z.z.

ČLENSTVÁ

Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Nitre

Spolupráca v  rámci vzdelávania príslušníkov PZ 
v problematike domáceho násilia, a tak i zvyšova-

nia ich kompetencií v tejto oblasti.

Trnavská univerzita

Spolupráca na spoločnom výskume, zameranom 
na vzdelávanie odborníkov v problematike ochra-

ny práv detí a následnej pomoci.

IPčko.sk

Internetová poradňa pre mladých – vďaka tejto 
spolupráci majú deti a mladí klienti, ktorí hľada-

jú pomoc cez Centrum Slniečko, priamy prístup 
k online poradenstvu.

SPOLUPRÁCESpolupráce
a členstvá
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Naši
podporovatelia
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhajú 
akoukoľvek formou tak pri podpore chodu našej or-
ganizácie nám, ako aj našim klientom a klientkam. 
Špeciálne poďakovanie patrí všetkým dobrovoľní-
kom a dobrovoľníčkam, bez ktorých by sme nemohli 
realizovať žiadne podujatie, či projekt.

Podpora od firiem
a organizácií

AT&T Global Network Services Slovakia 
ABZ Trio, s. r. o. – Kreatívne ruky 
BB design, s. r. o. 
Benfi, s. r. o. 
C&A

Cafe Casa Mia Nitra
Campana Batucada, bubnová show 
Campri, s. r. o. 
Catering Service Nitra, s. r. o.
Coop Jednota, Nitra 
Cukru Production, s. r. o. 
DEICHMANN-OBUV SK, s. r. o. 
DM drogerie markt, s. r. o. 
Dom Matice slovenskej Nitra
Ecaza, s. r. o. 
FM Logistic
Galéria Trafačka, o. z.
Generali Poisťovňa, a. s.
Hotel Zobor, s. r. o. 
HYZA a. s. 
I.D.C.Holding, a. s. 
Ing. Pavol Klinka MONKAS – NITRA 
Kóňastav, s. r. o. 
Kumšt Trnava
Lidl Slovenská republika, v. o. s. 
Martinus
Mebrand
Metro Nitra
Orange Slovensko, a. s.
Prachová & Partners, advokátska kancelária

Profesia spol. s r.o.
Roche Slovensko, s. r. o.
RR Stavebniny
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
SOZA, o. z.
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 
SZUŠ Ars Studio
TB- Tlačiareň Bardejov, spol. s r. o. 
V-Colour Autolakovňa 
WebSupport, s.r.o.

Nadácie, granty,
podpora od MVO

CPF – Darujme.sk 
Nadácia Pontis
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia SLSP
Nadácia Orange
The Velux Foundations

Podpora z rozpočtov
a ESF a EFRZ

Mesto Nitra 
Nitriansky samosprávny kraj
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo financií SR

Podpora od fyzických 
osôb

ĎAKUJEME za pomoc a  podporu všetkým indivi- 
duálnym darcom a  rodinám, s  ohľadom na GDPR, 
bez uvedenia ich mien.



AKO SME 
HOSPODÁRILI
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Súvaha k 31. 12. 
2018

Účet Aktíva Pasíva

*014 Oceniteľné práva 11 550,00 €

*021 Stavby 342 141,69 €

*022 Súbory hnuteľných vecí 52 463,41 €

*023 Dopravné prostriedky 59 729,00 €

*029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 16 157,68 €

*031 Pozemky 32 742,88 €

*211 Obstaranie dlhodobého hmotného majektu 26 400,00 €

*221 Pokladňa 4 662,76 €

*311 Peniaze na BÚ 83 847,73 €

*315 Bežné bankové úvery 25 568,60 €

*321 Pohľadávky z obchodného styku 380,25 €

*323 Ostatné pohľadávky 45 497,60 €

*331 Záväzky z obchodného styku 3 840,14 €

*336 Krátkodobé rezervy 11 490,46 €

*
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami 34,32 €

*379 Pohľadávky z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozpočtom 
územnej samosprávy 798 184,41 €

*384 Výnosy budúcich období 1 150 002,38 €

*385 Príjmy budúcich období 2 031,17 €

*411 Základné imanie 112 100,02 €

*428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov -55 086,09 €

*431 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -1 313,14 €

*472 Záväzky zo sociálneho fondu 916,53 €

SPOLU 1 475 822,90 € 1 247 518,90 €
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Výkaz ziskov
a strát k 31. 12. 
2018

Účet Náklady Výnosy

*501 Spotreba materiálu 55 729,78 €

*502 Spotreba energie 23 909,51 €

*511 Opravy a udržiavanie 14 701,11 €

*512 Cestovné 2 750,81 €

*513 Náklady na reprezentáciu 401,68 €

*518 Ostatné služby 141 041,15 €

*521 Mzdové náklady 315 367,95 €

*524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 106 757,24 €

*527 Zákonné sociálne náklady 11 831,23 €

*532 Daň z nehnuteľnosti 429,63 €

*538 Ostatné dane a poplatky 3 139,12 €

*542 Ostatné pokuty a penále 10,80 €

*544 Úroky 352,38 €

*545 Kurzové straty 12,68 €

*549 Iné ostatné náklady 11 259,85 €

*551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 33 879,92 €

*602 Tržby z predaja služieb 4 282,00 €

*649 Iné ostatné výnosy 4 301,78 €

*651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlho- 
dobého hmotného majetku 3 100,00 €

*662 Prijaté príspevky od iných organizácií 163 902,90 €

*663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 2 287,95 €

*665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 25 427,87 €

*667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 6 964,13 €

*691 Dotácie 509 995,07 €

SPOLU 721 574,84 € 720 261,70 €

STRATA -1 313,14 €
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Výnosy a náklady

18,27 % 
Verejné zdroje – od samosprávnych krajov, miest a obcí

0,60 % 
Vlastná činnosť

0,25 % 
Ďalšie výnosy – úroky, kurz, zisky, náhrady od poisťovní, atď.

52,52 % 
Štátne zdroje – ÚPSVaR, ministerstvá, ÚV SR3,53 % 

Podiel z dane z príjmu FO a PO (+-3%)

24,83 % 
Súkromné zdroje

19,37 %
Režijné náklady súvisiace so službami
pre ženy, rodiny a deti (nájomné, energie,
cestovné, telekomunikačné náklady,
terapeutické pomôcky a potreby,
podporné materiály,...)

43,70 %
Mzdové náklady a honoráre za služby
súvisiace so službami pre ženy, rodiny a deti

15,57 % 
Ostatné náklady
(vzdelávanie zamestnancov, odborná literatúra,
spracovanie účtovníctva, poistenie majetku,
odpisy, bankové poplatky, daň z nehnuteľnosti,
opravy a udržiavanie)

16,44 % 
Zákonné sociálne a zdravotné
poistenie a zákonné sociálne
náklady

4,92 % 
Náklady na mediálne a fundraisingové kampane

Výnosy

Náklady



35

Audit



info@centrumslniecko.sk

Bottova 32/A, 949 01 Nitra

037/6522 220

www.centrumslniecko.sk

www.facebook.com/centrum.slniecko.nitra

www.kozmove-dobrodruzstva.sk

www.bezmodrin.sk


