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Keď mi niekedy zostane večer chvíľka času 
pre seba, urobím si zázvorový čaj, zaborím 
sa do rohu pohodlnej pohovky, hodím na 
seba deku a len tak sa zahľadím a započúvam 
do červených pukajúcich plameňov v krbe 
a rozjímam. Ticho, bezpečie a príjemná 
atmosféra domova uzatvára akoby filmový 
príbeh, ktorý mi prebieha hlavou. Premietam si 
zážitky jednotlivých dní a rozmýšľam nad tým, 
čo mi ktorý deň dal, čo mi vzal, aké posolstvo 
som ten, ktorý deň od života dostala a kde je 
čo potrebné zmeniť či urobiť inak, aby sa veci 
pohli k lepšiemu. A že je čo meniť k lepšiemu, 
vidím denne na tvárach detí, žien, obetí 
domáceho násilia, ktoré do Centra Slniečko, 
n.o. priniesol „osud“. Nepíšem zlý alebo dobrý, 
lebo to sama neviem posúdiť. To by mohli 
povedať tie ženy, deti a obete, ktorým sa 
snažíme pomôcť prekonať vážnu životnú krízu 
spojenú v ich živote s násilím. A za rok 2019 ich 
nebolo málo. Keď tak premýšľam nad tým, čo 
mi tak najviac utkvelo z roku 2019, tak určite 
to boli mladé v 12-tich rokoch predané rómske 
dievčatá, ktoré boli znásilňované, sexuálne 
zneužívané, bité.

Keď mi jedna z nich odpovedala na otázku: 
„Čo by si najviac želala?“ tak ma jej odpoveď 
úplne dostala. Nebol to mobil, nebol to tablet 
či počítač ani výlet k moru. Odpovedala mi, 
že nechce nič iné, iba aby ju mali rodičia radi 
a aby mohla chodiť do školy. Pritom rodičia 
boli tí, čo ju predali za 3000 €. U detských 
obetí, ktoré boli vyňaté z rodiny, je typické, 
že okrem želania, aby násilie prestalo, majú 
túžbu vrátiť sa domov, späť do rodiny, ktorú 
si po čase často idealizujú. Nechcú však veľa, 
chcú aby boli akceptované, prijaté, aby dostali 
to, čo potrebuje každé jedno dieťa, každý jeden 
človek – lásku.
 Najčastejším želaním obetí násilia je, aby 
násilie niekto zastavil, aby boli v bezpečí 
a hlavne aby mohli začať žiť „jednoduchý, 
ale plnohodnotný život bez násilia“. Úplne 
jednoduché prianie, pre mnohých z nás 
samozrejmosť. Pre obete násilia veľmi ťažko 
dosiahnuteľná méta. Najmä, ak niet toho, kto 
by prelomil kruh násilia, ak niet toho, kto by 
podal pomocnú ruku a ak sa aj niekto nájde 
a neverí, obeť stráca aj poslednú odvahu 
hovoriť s niekým o svojom probléme a požiadať 

Predhovor riaditeľky

Mariana Kováčová
Riaditeľka Centrum 
Slniečko, n. o.
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o pomoc. A aj preto sa stáva, že obeť násilia 
zostáva osamotená, nikomu nedôveruje a ani 
sa nezdôverí a žije si so svojou vnútornou 
nevyriešenou traumou. Často v násilí dlhé 
a dlhé roky. 
 V priebehu roka 2019 sme si v Centre Slniečko, 
n.o. našli čas a identifikovali najvážnejšie 
systémové nedostatky v ochrane obetí domáceho 
násilia, ochrane a podpore obetí rodovo 
podmieneného násilia a detských obetí násilia. 
 Veríme, že sa stanú inšpiráciou pre novú vládu 
k nastaveniu funkčného systému ochrany detí, 
žien, obetí násilia ako aj k nastaveniuceloplošnej 
prevencie. Ak by totiž mal systém ochrany detí, 
ochrany žien a obetí domáceho násilia fungovať 
aj naďalej na dobrovoľnosti, na altruistoch 
a iba projektovej podpore, tento systém sa 
čochvíľa zrúti.
 Ak sa pozriem späť do roku 2019, tak 
ma nesmierne teší, že sme dokázali udržať 
prevádzku Poradne pre obete a Bezpečného 
ženského domu i napriek tomu, že nie sú 
dostatočne zakotvené v legislatíve a že tie ženy, 
ktoré potrebovali pomoc, tak ju aj našli. Cením 
si podporu The Velux Foundations, vďaka ktorej 

sme mohli rozbehnúť vzdelávanie Modriny na 
duši pre pedagógov, psychológov, sociálnych 
pracovníkov, policajtov a rozvíjať preventívny 
program KOZMO a jeho dobrodružstvá. 
 Tou najdôležitejšou súčasťou pomoci 
obetiam sú členovia a členky tímu Centra 
Slniečko. Skladám klobúk pred ich ťažkou 
prácou a nasadením. Či je hospodárkou, 
koordinátorkou, ekonómkou, personalistkou, či 
vychovávateľom, či psychologičkou, či vedúcou 
zariadenia, poradkyňou alebo údržbárom… 
bez spolupráce, kontinuity a veľkého nasadenia 
všetkých týchto ľudí s veľkým srdcom by sme 
jednoducho nemohli pomáhať…

Mariana Kováčová
Riaditeľka Centrum Slniečko, n. o.
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2006 2014

20072000 2015

2019 2020

Intervenčné centrum 
a EduCAN –  Centrum 
prevencie a vzdelávania 

Príbeh neziskovej organizácie
Centrum Slniečko sa začal písať v roku 2000.  
Tento rok oslavujeme 20. narodeniny.

Krízové stredisko 
pre matky s deťmi

Krízové stredisko 
pre deti

Útulok “Bezpečný dom” Preventívny 
program pre deti 
Kozmo a jeho 
dobrodružstvá

Centrum pre deti 
a rodiny
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Našou misiou a poslaním je: 

Poskytovať pomoc
týraným a sexuálne 
zneužívaným 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 oblasti 
prevencie násilia.
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Základnými hodnotami 
pri našej práci sú:

Dôvera

Bezpečie

Diskrétnosť

Zodpovednosť

Profesionalita
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Správne a kontrolné orgány

Ing. Mária Svitačová
predsedníčka

Správna rada 

Mgr. Ľubica Ľachká 

predsedníčka
Mgr. Mariana Kováčová, PhD. 
riaditeľka

Dozorná rada Štatutárna zástupkyňa

Mgr. Zdenka Niková Jana Tomášová

Mag. Alexandra Draková PhDr. Denisa Vargová

Problematike týraných, zneužívaných detí 
a žien – obetí domáceho násilia sa venuje už 
od roku 1990. Neziskovú organizáciu založila 
a vedie od roku 2000. Je iniciátorkou vzniku 
krízových centier na Slovensku, odbornou 
garantkou a autorkou mnohých projektov 
zameraných na krízovú intervenciu a pomoc 
týraným, sexuálne zneužívaným deťom 
a obetiam domáceho násilia.
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Centrum pre deti 
a rodiny

Intervenčné centrum

EduCAN – Centrum  
prevencie a vzdelávania

Poradňa pre obete

Bezpečný ženský dom

Útulok “Bezpečný dom”
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Novelizácia zákona 305/2005 Z. z. v znení 
zákona 61/2018 Z. z. priniesla od 1. 1. 2019 
zmeny. Najviditeľnejšou pre verejnosť je 
zjednotenie názvov. A tak máme z Krízového 
strediska Centrum pre deti a rodiny. To naše 
je špecializovaným pobytovým zariadením na 
pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom 
a deťom, u ktorých je závažné podozrenie, že 
boli týrané alebo sexuálne zneužívané. 

Centrum pre deti a rodiny (ďalej CpDaR) 
prevádzkujeme v dvoch samostatných rodinných 
domoch so záhradou. V súvislosti so zmenou 
zákona sme dokončili začiatkom roka úpravu 
jedného z nich tak, aby spĺňal všetky potreby 
detí. S týmito úpravami sme začali v roku 2018.

Deťom poskytujeme komplexnú starostlivosť na 
základe špecializovaného programu. V CpDaR 
sa vykonáva: sociálna práca, psychologická 
pomoc a starostlivosť, špeciálno -pedagogická 
starostlivosť, diagnostika a ďalšie odborné 
činnosti. Pri svojej odbornej práci s deťmi 
využívame prvky hrovej terapie, arteterapie, 
muzikoterapie, canisterapie a hipoterapie.

Pokiaľ je to možné a v najlepšom záujme dieťaťa, 
odborní pracovníci CpDaR pracujú s rodinou 
dieťaťa s cieľom upraviť pomery tak, aby sa dieťa 
mohlo vrátiť do starostlivosti svojich rodičov. 
V prípade, ak sa dieťa nemôže k rodičom vrátiť 

Centrum pre deti a rodiny

Graf Formy násilia páchaného na deťoch 
umiestnených v CpDaR

alebo rodičia dieťaťa sa nevedia, nechcú alebo 
nemôžu o dieťa postarať, hľadáme možnosti 
v širšej rodine a u dieťaťu blízkych osôb. 
Ak sa takéto osoby nenájdu, so súhlasom 
dieťaťa realizuje psychológ prípravu dieťaťa 
na náhradnú rodinnú starostlivosť formou 
pestúnskej starostlivosti.

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 
a kurately v CpDaR poskytujeme odborným 
tímom zloženým zo sociálnych pracovníkov, 
psychológov, špeciálnych pedagógov, 
výchovno -organizačných pracovníkov, 
pomocných vychovávateľov a hospodárskej 
pracovníčky.

Cieľom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately vykonávaných v CpDaR 
je systematická prevencia vzniku krízových 
situácií v rodine, ochrana práv a právom 
chránených záujmov detí a komplexná pomoc 
a starostlivosť týraným, sexuálne zneužívaným 
deťom z dôvodu predchádzania prehlbovaniu 
a opakovaniu porúch psychického, fyzického 
a sociálneho vývinu detí a tým predchádzania 
nárastu sociálno -patologických javov 
v spoločnosti. V roku 2019 bola na základe 
uznesenia súdu o neodkladnom opatrení 
alebo výchovnom opatrení poskytnutá 
starostlivosť 22 deťom. V priebehu roka bolo do 
starostlivosti prijatých 17 detí.

  12 Podozrenie na fyzické týranie

  10 Podozrenie na sexuálne zneužívanie
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Deti k nám umiestňované si toho prežili 
neúrekom. Ich denným rituálom bolo násilie, 
a tak často nepoznajú, aké to je byť dieťaťom. 
A tak je pre nás dôležité, aby sme im pomohli 
vrátiť detstvo. Každé dieťa je iné, a tak 
program pripravujeme spolu s deťmi tak, aby 
bol pestrý a aby si v ňom našlo každé dieťa 
to svoje. Vo voľnom čase spolu s deťmi veľa 
tvoríme (maľujeme, kreslíme, lepíme, striháme, 
modelujeme…), venujeme sa športovým 
aktivitám a spoznávame prírodu okolo, rôzne 
pamiatky či múzeá a výstavy. Obľúbenou 
činnosťou pre deti je starostlivosť o záhradu 
a pestovanie rôznej zeleniny vo vyvýšených 
záhonoch a jej následne používanie v kuchyni, 
ale aj varenie a pečenie.

Počas letných prázdnin sa snažíme, aby deti 
zažili čaro táborov, väčšina po prvýkrát vo 
svojom živote. Toto leto sme mali deti v dvoch 
pobytových táboroch. Tábor Sunny Relax (pre 
deti od 10 rokov) bol o vode a vodných športoch 
a užilo si ho 10 našich detí. Dve mladšie deti 
strávili týždeň plný zábavy v tábore Klepáč, 
kde si užili najmä tvorivé dielne, jazdenie 
na koňoch a večerné kino na lúke. Okrem 
táborov nechýbali návštevy letného kúpaliska, 
spoznávanie pohoria Tríbeč a ďalších krás 
okolia, ale aj návšteva kina, ZOO v Bojniciach 
i zveroparku v Žarnovici.

Starostlivosť o deti zabezpečujeme pre štát, 
no financovanie postačuje na to najnutnejšie 
a zároveň je veľa toho, čo ani nie je možné 
financovať z týchto zdrojov. A tak veľa 
voľnočasových programov pre deti, či 
špeciálne potreby zabezpečujeme cez rôzne 
granty, o ktoré sa vždy uchádzame a aj vďaka 
podporovateľom a dobrovoľníkom.

Už tradične nám s jesennými prácami v Centre 
pomáhali aktívni zamestnanci firmy AT&T 
Slovakia, ktorých pomoc si veľmi vážime. 
Okrem jesenných prác poskladali záhradný 
domček na odkladanie náradia a športových 
potrieb.
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Intervenčné centrum, súčasť Centra pre 
deti a rodiny, je komplexné špecializované 
zariadenie, zamerané na vykonávanie 
opatrení ambulantnou a terénnou formou 
na ochranu detí ohrozených sy CAN a na 
pomoc rodinám v kríze. Poskytuje bezplatné 
sociálne, psychologické a právne poradenstvo, 
multidisciplinárne poradenstvo a diagnostiku 
sy CAN, terénnu sociálnu prácu, sanáciu 
rodín a využíva prvky podporných terapií 
(arteterapia, egroterapia, muzikoterapia…).

Intervenčné centrum

Oblasti riešené s klientmi (37) v IC: počet 

nepriaznivá sociálna situácia 3

nedostatočné rodičovské zručnosti 5

rozvodová, predrozvodová a porozvodová 
situácia

3

výchovné problémy s deťmi 3

rodičovské konflikty 3

podozrenie na sy CAN 2

problematický styk dieťaťa s rodičom 2

narušené vzťahy medzi deťmi a rodičmi 5

následky domáceho násilia 2

V roku 2019 poskytovalo dlhodobé sociálne 
poradenstvo a psychologickú pomoc pre 12 
rodín, 37 jednotlivcov z toho 21 detí, prevažne 
priamo v rodinnom prostredí klientov. 
Najčastejšie oblasti problémov riešených 
s klientmi boli narušené vzťahy medzi rodičmi 
a deťmi, nedostatočné rodičovské zručnosti, 
výchovné problémy, nepriaznivá sociálna 
situácia rodiny, rozvodová, predrozvodová 
a porozvodová situácia v rodine, konflikty 
v rodine, podozrenie na sy CAN a následky 
domáceho násilia.

Tabuľka Prehľad oblastí riešených s klientmi (37) v IC
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Trvanie podpory: 7/18 – 3/19
Donor: Grantový program  
Hodina deťom 2018 spravovaný 
Nadáciou pre deti Slovenska

Trvanie podpory: 7/19 – 3/20
Donor: Grantový program 
Hodina deťom, Nadácia pre deti 
Slovenska

Trvanie podpory: 3/19 – 8/19
Donor: Nadácia pre deti Slovenska

31. marca 2019 sme ukončili projekt „Relaxačné 
a terapeutické aktivity pre deti so sy CAN“ 
podporený z grantového programu Hodina 
deťom 2018 spravovaného Nadáciou pre 
deti Slovenska, ktorý začal ešte v roku 2018. 
S podporou z tohto projektu sme vybudovali 
„Relaxačný domček“ v štýle snoezelen, ktorý 
je pre deti oázou pokoja. Už niekoľko rokov po 
sebe sme podporení z grantového programu 
Hodina deťom. A práve táto kontinuita podpory 
nám umožňuje dlhodobo pre deti zabezpečovať 
canisterapiu s pomocou štvornohých 
terapeutov Beky, Dorou a Katy.

Od 1. júla 2019 prebieha projekt „Budovaním 
pozitívnych zážitkov proti citovej deprivácii 
u detí so syndrómom CAN“ podporený 
z grantového programu Hodina deťom 
2019 spravovaného Nadáciou pre deti 
Slovenska. Vďaka tejto podpore pokračujeme 
s canisterapiou. Tradičnú canisterapiu sme 
rozšírili o zdravotné vozenie detí na koňoch 
s prvkami hipoterapie a vybudovanie podnetnej 
pocitovej záhrady, v ktorej sme vytvorili 
priestor na hry, ohnisko, a vysadili dreviny 
a okrasné rastliny, ktoré budú postupne rásť 
a o ktoré sa spoločne s deťmi staráme.

S podporou Nadácie pre deti Slovenska sme od 
marca do augusta realizovali projekt „Cvičíme 
spolu“, vďaka ktorému sa nám podarilo 
vybudovať v jednej zo záhrad multifunkčnú 
preliezačku na dvore, ktorá je prirodzeným 
rozšírením pocitovej záhrady a tiež v druhom 
dome zo z pivničných priestorov novú 
posilňovňu. Vzniklo bezpečné prostredie 
pre deti, kde môžu zdraviu prospešnými 
športovými aktivitami vyplniť svoj voľný čas, 
a to aj keď bude vonku zlé počasie.

Relaxačné a terapeutické 
aktivity pre deti so sy CAN

Budovaním pozitívnych 
zážitkov proti citovej deprivácii 
u detí so syndrómom CAN

Cvičíme spolu
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Trvanie podpory: od roku 2011
Donor: Dobrá krajina, Nadácia Pontis 

Donor: MPSVaR SR a Cena nadácie Orange 

Dobrá krajina Nadácie Pontis a projekt 
„Naordinujme hru deťom bez lásky“ je s nami 
už dlho. Tento rok okrem príspevkov priamo cez 
portál sa do podpory projektu zapojilo Rádio 
Expres s Vianočným kvízom Hemmendexu 
s Ďurom Sabom, Veronika Cifrová Ostrihoňová 
vo Vianočnom taxíku i Martina Šedlbauer 
dražbou svojho anjelského obrazu. Už tradične 
nám podpora cez tento projekt pomáha 
zveľaďovať a pretvárať priestory, ktoré sa deťom 
v našej starostlivosti stávajú na čas domovom.

Naordinujme hru 
deťom bez lásky

CpDaR a IC boli v roku 
2019 spolufinancované 
z rozpočtu ÚPSVaR, 
MPSVaR SR, Európskeho 
sociálneho fondu 
a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje, 
grantov a príspevkov 
od súkromných darcov 
a podporovateľov.

S finančnou podporou MPSVaR SR a Ceny 
Nadácie Orange sme zakúpili nové osobné 
motorové vozidlo, ktoré pomáha pri 
presunoch detí a tiež pri terénnej sociálnej 
práci v rodinách detí umiestnených 
v CpDaR.

Nové osobné 
motorové vozidlo
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Poradňa pre 
obete

Poradňa pre obete je akreditovaným 
pracoviskom podľa zákona č. 274/2017 Z. 
z. o obetiach trestných činov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov s pôsobnosťou 
pre okresy Nitra a Šaľa.

Klientkami Poradne sú najmä ženy, obete 
rodovo podmieneného násilia, obete domáceho 
a sexuálneho násilia a matky s deťmi, ktoré 
boli obeťami domáceho násilia, alebo u ktorých 
je závažné podozrenie, že došlo k domácemu 
násiliu. V roku 2019 sme v poradni poskytli 
pomoc 194 klientkam a klientom.

Poradňa poskytuje sociálne poradenstvo, 
psychologické poradenstvo, právnu pomoc 
a zastupovanie pre dospelé klientky ale aj deti, 
krízovú intervenciu.

Prax dlhodobo potvrdzuje fakt, že obete 
trestného činu domáceho násilia neriešia 
len násilný vzťah. Násilný a často aj 
závislý vzťah obete a násilníka produkuje 
sériu iných problémov, ktoré je potrebné 
riešiť súčasne s násilím. Najčastejšie ide 
o bývanie, nemožnosť nakladať s finančnými 
prostriedkami svojimi alebo patriacimi 
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Poradňa pre obete 
bola v roku 2019 
spolufinancovaná 
z rozpočtu NSK, 
Európskeho sociálneho 
fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného 
programu Ľudské 
zdroje, dotácie MS SR, 
grantov a príspevkov 
od súkromných darcov 
a podporovateľov.

rodine, finančnú či psychickú závislosť, 
dlžoby, exekúcie, izoláciu obete od rodiny, 
priateľov, neplnenie vyživovacej povinnosti 
násilníka k deťom, zamedzovanie kontaktov 
detí s obeťou, ovplyvňovanie detí a citové 
vydieranie detí a obete násilníkom, rozvod 
manželstva, vysporiadanie BSM, zabezpečenie 
zákazov vstupu a približovania sa k obeti 
a podobne.

Proces práce s klientelou poradne je časovo 
náročný. Proces trestného konania na polícii 
a súdoch, ale aj civilného konania na súde je 
zdĺhavý a vyžaduje si niekoľkomesačnú prácu 
odborníka. Práca nekončí ukončeným konaním, 
pracovníčky Poradne poskytujú pomoc 
a podporu klientkam aj v období po ukončení 
násilného vzťahu. A vďaka pomoci fyzických 
i právnických osôb je možné klientkam a ich 
deťom pomáhať aj materiálne.

Služby v poradni poskytujeme bezplatne 
a v prípade potreby aj možnosť 
sprostredkovania ochrany a zázemia. A to 
vďaka výnimočnému prepojeniu Poradne 
pre obete s Bezpečným ženským domom, 
ktoré Centrum Slniečko, n. o. prevádzkuje 
od roku 2015. Toto prepojenie v prípade 
potreby krízovej intervencie mimo domáceho 
prostredia umožňuje poskytnúť ubytovanie. 
V tomto roku bola takáto pomoc poskytnutá 14 
ženám s 13 deťmi.

Poradňa sa za účelom poskytovania adekvátnej 
pomoci klientkam snaží nadväzovať nové 
spolupráce a tie pretrvávajúce upevňovať.
V rámci spolupráce s KR PZ v Nitre na 
zvyšovaní kvality práce s obeťami sme 

postúpili do piateho roku. V uvedenom smere 
sme v roku 2019 uskutočnili 4 stretnutia 
s vyšetrovateľmi a poverenými príslušníkmi 
PZ z Nitrianskeho kraja. Okrem kladnej odozvy 
sme v druhej polovici roka 2019 podnikli 
spoločne s KR PZ v Nitre zahraničné stretnutie 
v problematike domáceho násilia na KR PZ 
Juhomoravského kraja v Brne.

Vo februári 2019 sme nadviazali spoluprácu 
s Národnou jednotkou boja proti nelegálnej 
migrácii, pod ktorú patrí vyšetrovanie 
trestných činov týkajúcich sa obchodovania 
s ľuďmi. V prípade potreby sa na nás príslušníci 
jednotky obracajú so žiadosťou o poskytnutie 
špecializovanej odbornej pomoci obetiam.

V decembri 2019 sme na základe dobrej 
a dlhoročnej spolupráce s KR PZ v Nitre 
pristúpili k podpisu „Dohody o spolupráci pri 
realizáciu úkonu vykázania násilnej osoby 
zo spoločného obydlia“. Podstata spolupráce 
spočíva v tom, že na základe informovaného 
súhlasu ohrozenej osoby polícia poskytne 
Centrum Slniečko, n.o. kontakt na ohrozenú 
osobu, ktorej bezplatne ponúkneme 
všestrannú pomoc pri ďalšom riešení jej 
situácie. Predovšetkým sa jedná o spísanie 
a podanie návrhov neodkladných opatrení 
na zabezpečenie trvalých zákazov vstupov 
násilných osôb do obydlí, ako aj zákazov 
približovať sa k obetiam.
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Bezpečný ženský dom je zariadenie 
sociálnych služieb určené pre matky s deťmi 
a ženy, ktoré sa stali obeťami domáceho 
a rodovo podmieneného násilia. Bezpečný 
ženský dom je prevádzkovaný v zmysle 
minimálnych štandardov Rady Európy 
a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách.

Súčasťou služieb poskytovaných BŽD je 
telefonická krízová linka 0905 511 512, ktorá 
funguje počas pracovných dní od 7:00 do 
18:00.

Bezpečný 
ženský dom

Náš odborný tím deťom a ženám 
poskytuje krízovú intervenciu, sociálne 
a špecializované sociálne poradenstvo, 
psychologické poradenstvo, právne 
poradenstvo a sprevádzanie. Ale aj výchovnú 
a špeciálnopedagogickú starostlivosť o deti 
klientok, psychologické poradenstvo pre deti 
i podporné terapie vykonávané metódami 
práce s prvkami terapie ako napr. ergoterapiu, 
arteterapiu a pod.

Telefonická krízová linka 
0905 511 512 

 

Po- Pia:  
7:00 do 18:00.
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Deťom a ženám v BŽD je poskytované 
predovšetkým bezpečné prostredie a podpora, 
aby sa čo najrýchlejšie dokázali postaviť opäť 
na vlastné nohy a viesť plnohodnotný život bez 
násilia. Súčasťou poskytovaných služieb v BŽD 
sú motivačné aktivity, vzdelávanie v témach 
ako rodičovské zručnosti, vedenie domácnosti, 
ekonomické poradenstvo, špecifické zručnosti 
a tiež rôznorodé voľnočasové aktivity.

V roku 2019 našlo v Bezpečnom ženskom dome 
bezpečie 17 žien a 21 detí. Prostredníctvom 
krízovej linky bolo poskytnutých 31 intervencií. 
Sedem žien a jedenásť detí po poskytnutí 
krízovej intervencie a podpory sa dokázalo 
postaviť na vlastné nohy vymaniť sa zo života 
s násilníkom a násilím.

Výnimočnou súčasťou zariadenia je 
špecializovaný priestor profesionálne zariadený 
pre výsluchy detských obetí. Obsahuje 
jednocestné zrkadlo, kamerový a audio systém 
pre nahrávanie a záznam výsluchov, pričom 
priestor je zariadený tak, aby pôsobil čo 
najprívetivejšie. Priestor aj počas roka 2019 
využívali tak vyšetrovatelia z policajného 
zboru, ako aj súdni znalci. 

Bezpečný ženský dom bol v roku 2019 spolufinancovaný 
z rozpočtu NSK, z projektu C&A - „Live in Safety“, 
spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu 
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje, dotácie MS SR 
a príspevkov od súkromných darcov a podporovateľov. 

Graf Formy násilia páchaného na ženách v BŽD

Graf Formy násilia páchaného na deťoch v BŽD

  17 Psychické násilie

  11 Fyzické násilie

  5 Podozrenie z fyzického násilia

  7 Podozrenie z psychického násilia

  18 Dieťa ako svedok násilia

  4 Ekonomické násilie

  2 Sociálna izolácia

Útulok „Bezpečný dom“ je „domom na 
polceste“ pre ženy a matky s deťmi, ktoré 
prešli krízovou intervenciou v našom BŽD. 
Výnimočnosť spočíva práve v možnosti 
postupného návratu do bežného života. Ženy 
v Bezpečnom dome na rozdiel od BŽD fungujú 
už úplne autonómne, majú kľúče od domu, 
o ktorý sa aj starajú, ale stále majú na dosah 
odbornú pomoc a podporu nášho tímu.

Sociálne služby v Bezpečnom dome sú 
poskytované podľa zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách. Kapacita zariadenia je 
7 lôžok v troch rodinných izbách. Počas roka 
2019 v bezpečnom dome našli útočisko 4 ženy 
a 11 detí.

K domu prislúcha krásna záhrada, ktorá je 
skvelým priestorom pre trávenie voľného času. 
V septembri zorganizovala naša dlhodobá 
podporovateľka Janka brigádu so študentmi 
SOŠ veterinárna a spoločne sme upratali dvor 
i záhradu.
 

 

Útulok "Bezpečný dom" bol v roku 2019 spolufinancovaný 
z rozpočtu NSK a príspevkov od súkromných darcov 
a podporovateľov.

 Útulok  
„Bezpečný dom“
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EduCAN –  
Centrum prevencie 
a vzdelávania

EduCAN - Centrum prevencie a vzdelávania 
sa špecializuje na vzdelávanie odborníkov, ako 
aj na realizáciu inovatívneho preventívneho 
programu „KOZMO a jeho dobrodružstvá“ 
(PP). PP je slovenským autorským programom 
pre deti do 7 rokov. Cieľom PP je rozvoj 
spolupráce, tolerancie, vzájomného rešpektu, 
empatie, asertivity a tiež eliminácia násilia. 
Psychologičky vyvzdelané v roku 2018 
v realizácii PP pokračovali aj počas roka 
2019 a zároveň bolo vyvzdelaných 38 nových 
odborníkov z celého Slovenska. Preventívnym 
programom prešlo 1126 detí v 61 skupinách 
v 50 školách na celom Slovensku.

Počas roka 2019 odborníci z rôznych oblastí 
úspešne absolvovali 496 e-learningových testov. 
Ďalších 923 odborníkov (psychológov, sociálnych 
pracovníkov, pedagógov, vychovávateľov, 
príslušníkov PZ, lekárov, sudcov…) prešlo 
špecializovanými interaktívnymi vzdelávaniami 
v oblasti práce s detskou obeťou.

Roky aktívnej práce na poli násilia jednoznačne 
ukazujú, že nie je možné sa s násilím vysporiadať 
naprávaním jeho následkov, ale je dôležité klásť 
veľký dôraz na neustálu prevenciu a osvetu. 
A to tak u odbornej verejnosti, ako aj u širokej, 
deti nevnímajúc. Centrum Slniečko sa dlhodobo 
venuje prevencii a osvete. 

EduCAN - Centrum 
vzdelávania a prevencie 
bolo v roku 2019 
spolufinancované nadáciou 
The Velux Foundations 
a z príspevkov od súkromných 
darcov a podporovateľov.
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Astrofilm
 

Miesto: Piešťany
Dátum: 16. október

Aj v roku 2019 sme boli súčasťou 
mnohých akcií a podujatí, kde sme 
absolvovali paletu aktivít s deťmi 
i dospelými. 

Akcie  
a podujatia

Energoland
 

Miesto: Kalná nad Hronom
Dátum: 17. máj

Deň rodiny
 

Miesto: Nitra
Dátum: 19. máj

Trnavský rínek
 

Miesto: Trnava 
Dátum: 12. október

 
V roku 2019 sme Trnavský rínek obohatili 
nielen o informačný stánok, ale aj o tvorivý 
kútik pre deti i čítanie príbehov z knihy 
Kozmo a jeho dobrodružstvá s hercom 
Michalom Jánošom.

Svetový deň dobrosrdečnosti

Miesto: Nitra
Dátum: 13. november

Medzinárodný deň detí
 

Miesto: Nitra  
Dátum: 2. jún
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v roku 2019



28

V
ýr

oč
ná

 s
pr

áv
a 
2
0
1
9

Trvanie podpory: 10/17 – 9/21  
(výkon pozastavený od 1. 1. 2019) 
Donor: Európsky sociálny fond a Európsky fond 
regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje

Bližšie k rodine – 
bližšie k dieťaťu

Trvanie podpory: od roku 2011
Donor: Dobrá krajina, Nadácia Pontis 

Naordinujme hru 
deťom bez lásky

Trvanie podpory: 7/18 – 3/19
Donor: Grantový program  
Hodina deťom 2018 spravovaný 
Nadáciou pre deti Slovenska

Trvanie podpory: 7/19 – 3/20
Donor: Grantový program 
Hodina deťom, Nadácia pre deti 
Slovenska

Trvanie podpory: 3/19 – 8/19
Donor: Nadácia pre deti Slovenska

Relaxačné 
a terapeutické aktivity 
pre deti so sy CAN

Budovaním pozitívnych 
zážitkov proti citovej deprivácii 
u detí so syndrómom CAN

Cvičíme spolu

Trvanie podpory: 8/19 – 12/22
Donor: Európsky sociálny fond a Európsky fond 
regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje

Podpora deinštitucionalizácie 
náhradnej starostlivosti III.

CpDaR a IC
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Trvanie podpory: 8/18 – 9/20
Donor: Európsky sociálny fond a Európsky fond 
regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje

Bez násilia

Trvanie podpory: 6/19 – 5/22
Donor: The Velux Foundations

Trvanie podpory: 10 – 12/19 

Donor: C&A Foundation

EduCAN

Kozmo  
a jeho dobrodružstvá

Poradňa pre obete 
a Bezpečný ženský dom

EduCAN – Centrum 
prevencie a vzdelávania
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Bubnovačka – „Bubnujeme, 
aby bolo deti lepšie počuť“

BUBNOVAČKA – „Bubnujeme, aby bolo deti 
lepšie počuť“, celoslovenské podujatie, ktoré 
sme v roku 2014 úspešne rozbehli, celoslovensky 
organizovali, bolo tento rok organizované 
v spolupráci s Národným koordinačným 
strediskom pre riešenie problematiky násilia na 
deťoch pri MPSVaR SR.

November je mesiacom viacerých významných 
dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. Od roku 
2015 sa 18. november stal Európskym dňom 
ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním 
a sexuálnym zneužívaním, 19. november je 
Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania 
detí a 20. november je Svetovým dňom detí 
vyhláseným organizáciou UNICEF, počas 
ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru 

o právach dieťaťa. Práve preto sme si vybrali 
november a už šiesty rok sme spoločne 
rozbubnovali Slovensko, pretože o násilí 
musíme hovoriť, násilie nesmieme prehliadať 
a s násilím je potrebné sa vysporiadať a to 
je možné formou prevencie do ktorej sa 
zapojíme všetci.

19. novembra 2019 bubnovalo v 165 mestách 
a obciach Slovenka 47 646 bubnujúcich detí, 
ktoré podporilo 3881 dospelých.

U nás v Nitre, kde sme projekt začali, halu 
rozbubnovalo 777 detí a 94 dospelých 
a s rytmom už tradične pomáhala Campana 
Batucada pod vedením Igora Holku.

47 646  
bubnujúcich detí 
v 165 mestách 
a obciach Slovenka.
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Benefičný večer „Bez modrín“

Benefičný večer „Bez modrín“, ktorý sa konal 
1. decembra bol výnimočný. Symbolicky 
odštartoval oslavu nášho výročia. Už 20. rokov 
pomáhame týraným a sexuálne zneužívaným 
deťom a obetiam domáceho násilia. Naším 
darčekom bola predpremiéra dokumentu „Ja 
nemám prácu, ja mám poslanie“ o našej ceste.

Večer, ktorým hostí sprevádzala ambasádorka 
Centra Slniečko - Vera Wisterová, otvorili 
už tradične deti z detského speváckeho 
zboru Arrowroses zo súkromnej ZUŠ ARS 
studio v Nitre. Ďalším hudobným hosťom 
bola talentovaná speváčka Nina Kohoutová. 
Hudobným vrcholom večera bolo vystúpenie 
skupiny IMT Smile.

Každoročne udeľované ocenenie Šľachetné 
srdce bolo tento rok tiež výnimočné. 
Udelili sme ho trom laureátom, ktorí nám 
pomáhajú dlhodobo: Nadácia The Velux 
Foundations, Orange Slovensko, a. s. a Cukru 
production, s. r. o.

Počas večera bola predstavená novinka – 
audiokniha KOZMO a jeho dobrodružstvá, 
ktorá vznikla na podnet rodiny Kemkovcov, 
ktorí ju aj spoločne nahovorili.
Večer sa konal pod záštitou prezidentky 
Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

Výnos 
z predaja 
vstupeniek 
bol 5 155 €.
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Projektový 
manažment 
a administratíva

Mgr. Miriam Dolníková

Mgr. Andrej Drdul

Ing. Peter Kováč

Ing. Melánia Kurpielová 

Mgr. Simona Nagy 

Mgr. Paulína Rakúsová 

Ing. Monika Szabóová 

Jana Tomášová 

Eva Ulianková

 

Odborná supervízia:  
 

Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

CpDaR a IC

 

PhDr. Denisa Vargová

Mgr. Zuzana Banašová

Mgr. Beáta Beláková (MD)

Mgr. Mária Marianna Blašková

Mgr. Aneta Cicáková

Mgr. Michaela Danková

Mgr. Alexandra Duspivová

Mgr. Veronika Dzurilová

PaedDr. Eliška Chovancová

PeadDr. Mgr. Eva Kerekešová

Mgr. Marta Korgová

Mgr. Martina Kostolániová (MD)

Mgr. Alena Kováčová

Mgr. Simona Krakovíková

Mgr. Jaroslav Lukáč, PhD.

Poradňa pre obete, 
BŽD a útulok

 

JUDr. Sylvia Gancárová 

Mgr. Stanislava Čitáryová

Mgr. Drahomíra Fülopová

Mgr. Angelika Karasová

Mgr. Romana Kinclová

Mgr. Anikó Kissová

Mgr. Zuzana Lukáčová

Mgr. Terézia Kiššová

JUDr. Veronika Štefanovová

Mgr. Paulína Tóthová

Mgr. Dagmara Veselková

Náš tím

Mgr. Evelína Magdinová

Mgr. Mária Nagy -Maťová (MD)

Jarmila Maťová

Mgr. Anna Odrášková

Mgr. Peter Pindjak

Bc. Lenka Prosnanová

Mgr. Pavol Rako

Mgr. Martina Sajková

Mgr. Maroš Stacho 

Bc. Jana Šinský

Mgr. Žaneta Volčková

Mgr. Andrea Zahnášová

Mgr. Monika Zaujecová
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Dobrovoľníctvo a zbierky 
materiálne i finančné 

Veľkou oporou v našej práci sú dobrovoľníci. 
Počas roka 44 dobrovoľníkov v našich 
zariadeniach odpracovalo 1926,5 hodín.

Pomáhajú nám pri úpravách záhrad, maľovaní, 
sťahovaní, ale i pri prekladoch, tlmočení, 
s právnymi otázkami i koučingom pre 
zamestnancov. Dobrovoľníci trávia čas s deťmi, 
upravujú pre ne priestory, ale organizujú aj 
materiálne i finančné zbierky.

Počas roka klientkam a deťom pomáhajú 
prekonávať nedostatok zbierky potravín, 
drogérie, detských potrieb, potrieb do 
domácností i stravných lístkov. Pre deti sú to 
predovšetkým detské knihy, školské potreby 
a športové pomôcky. Zbierky zorganizované 
zamestnancami Ledvance, Ministerstva 
kultúry SR, AT&T, veriacimi z rímsko-
-katolíckeho kostola sv. Gorazda a veriacimi 
z Evanjelického kostola sv. Ducha i výnos 
z predaja vlastnoručne upečených koláčikov 
študentiek Fakulty prírodných vied UKF 
v Nitre nám pomohli aj v roku 2019. Pomohli 

nám aj zbierky v ZŠ Beladice, N Dance 
Company, o.z. Rozvoj Spiša, či pekárenské 
výrobky od Penam Slovakia v Nitre, nápoje 
a občerstvenie od BC Burger na kúpalisku, 
altánok od ExpoDom, či mnoho ďalších 
zbierok organizovaných študentkami, 
rodinami aj individuálnymi podporovateľmi.

Deti sa na Mikuláša i Vianoce tešia bez 
ohľadu na to, kde ich prežívajú – či doma, 
alebo v zariadeniach. Nie všetkým deťom 
je však dopriané ich tráviť doma, či 
s milujúcimi blízkymi. No čižmy na Mikuláša 
neostali prázdne ani u našich detí vďaka 
balíčkom od Airsoft Team STAF, Glenmark 
Pharmaceuricals SK, s. r. o. i Hemingway Bar 
Nitra. A rovnako ako roky minulé, aj tento 
rok sa o doručenie želaní pod všetky naše 
vianočné stromčeky postarali zamestnanci 
spoločností Siemens, s. r. o., Generali 
Poisťovňa, a.s, SkyToll, a. s., Lidl Slovenská 
republika, v. o. s., Johnson Controls 
a Slovenských elektrárni, a. s.

44 dobrovoľníkov 
v našich zariadeniach 
odpracovalo  
1926,5 hodín.
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Členstvá a partnerstvá 

v roku 2019 

Členstvá

Asociácia krízových stredísk 

Koalícia pre deti Slovenska 

Výbor pre deti a mládež pri Rade vlády

Pracovná skupina zameraná na novelizáciu 
zákona č. 305/2005 Z.z.

Partnerstvá

Trnavská univerzita

spolupráca na spoločnom výskume, zameranom na 
vzdelávanie odborníkov v problematike ochrany 
práv detí a následnej pomoci

Krajské riaditeľstvo policajného 
zboru v Nitre 

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

Podpora z rozpočtov a ESF a EFRZ

Mesto Nitra

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR

Ministerstvo spravodlivosti SR

Nitriansky samosprávny kraj

Nadácie – granty –  
podpora od MVO

CPF – Darujme.sk

Nadácia C&A

Nadácia Orange

Nadácia Pontis

Nadácia pre deti Slovenska

The Velux Foundations

Nadácia Volkswagen Slovakia

Podpora od firiem a organizácii

Airsoft Team Staf

American Embassy Bratislava

Anjelské obrazy – Martina Šedlbauer

AT&T Global Network Services 
Slovakia

BB design, s.r.o.

BC Burger

Campana Batucada, bubnová show

Campri, s.r.o. – Karát

Catering Service Nitra, s.r.o.

Cukru production, s.r.o.

DM drogerie markt, s.r.o.

Ecaza, s.r.o.

ExpoDom, s.r.o.

Generali Poisťovňa, a.s.

Glenmark Pharmaceuticals SK, s.r.o.

Naši podporovatelia 

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
pomáhajú akoukoľvek formou tak pri podpore 
chodu našej organizácie nám, ako aj našim 
klientom a klientkám. Špeciálne poďakovanie 
patrí všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, 
bez ktorých by sme nemohli realizovať žiadne 
podujatie či projekt.

  

Radi by sme vymenovali aj individuálnych 
podporovateľov a rodiny, ale s GDPR je to 
tak komplikované, že im všetkým (a bolo ich 
neúrekom aj v roku 2019) za pomoc, podporu 
a energiu vyjadrujeme veľké ĎAKUJEME!    

Robme radosť, n.o.

Roche Slovensko, s. r. o.

RR Servis, s.r.o.

SkyToll a.s.

Slovenské elektrárne

Solide Slovakia, s.r.o.

SOZA, o. z.

SZUŠ Ars Studio

V-Colour Autolakovňa

Via Iuris, o.z.

WebSupport, s.r.o.

Zlatý Kľúčik, Nitra

ZŠ Beladice

Hotel Zobor, s.r.o.

HYZA a.s.

Ing. Pavol Klinka MONKAS – 
NITRA

Inšpiruj svet, o.z.

Je nás viac, o.z.

Johnson Controls

Klub pod lampou

Kóňastav, s. r. o.

Kumšt Trnava

Lidl Slovenská republika, v. o. s.

Martinus

McCarter a.s.

Orange Slovensko, a. s.

Penam Slovakia, a.s.

Profesia spol. s r.o.
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  65,42 % Štátne zdroje

  10,67 %  

Verejné zdroje  
(od samosprávnych  
krajov, miest a obcí)

  19,21 %  

Súkromné zdroje

  1,97 %  
Vlastná činnosť

  0,75 %  
Ďalšie výnosy – úroky, kurz, zisky, 
náhrady od poisťovní, atď.

  16,53 %  
Zákonné sociálne 
a zdravotné 
poistenie a zákonné 
sociálne náklady

  2,67 %   
Náklady na mediálne 
a fundraisingové kampane  15,35 %  

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

  20,98 % Režijné 
náklady súvisiace 
so službami pre 
ženy, rodiny 
a deti (nájomné, 
energie, cestovné, 
telekomunikačné 
náklady, terapeutické 
pomôcky a potreby, 
podporné materiály,...)

  44,47 % Mzdové náklady 
a honoráre za služby súvisiace so 
službami pre ženy, rodiny a deti

Výnosy Náklady

Organizácia nevynaložila žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. 

Organizácia vykonávala činnosť tak, že nevznikli žiadne negatívne dopady na životné prostredie.

Organizácia nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

Organizácia v roku 2019 nenadobudla žiadne obchodné podiely ani akcie. 

Činnosť organizácie nemá vplyv na zmenu zamestnanosti. 

  1,98 % (+-3%) 
Podiel z dane  
z príjmu FO a PO 

Organizácia neidentifikovala žiadne významné riziká a neistoty, ktorým by bola vystavená. 

Organizácia predpokladá, že budúci vývoj činnosti bude identický ako v minulom období a 
v súlade so štatútom - zabezpečenie všeobecno-prospešných cieľov v rámci poskytovania 
sociálnej pomoci. 
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu.
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Výkaz ziskov a strát
k 31.12.2019

účet  Náklady v € Výnosy v €

*501 Spotreba materiálu 92 050,16  

*502 Spotreba energie 26 693,77

*511 Opravy a udržiavanie 21 949,12  

*512 Cestovné 339,04  

*513 Náklady na reprezentáciu 1 076,64  

*518 Ostatné služby 122 332,36  

*521 Mzdové náklady 365 054,38  

*524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 126 300,89  

*527 Zákonné sociálne náklady 14 002,28  

*528 Ostatné sociálne náklady 112,25  

*532 Daň z nehnuteľnosti 429,63

*538 Ostatné dane a poplatky 1 413,70  

*544 Úroky 412,64  

*545 Kurzové straty 33,81  

*549 Iné ostatné náklady 32 857,80  

*551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 37 073,65  

*556 Tvorba fondov 7 226,11  

*562 Poskytnuté príspevky iným účt.jednotkám 40,00

*602 Tržby z predaja služieb  9 086,00

*622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb  7756,89

*644 Úroky 59,00

*645 Kurzový zisk  13,99

*649 Iné ostatné výnosy  3 558,32

*656 Výnosy z použitia fondu  6752,76

*662 Prijaté príspevky od iných organizácií 147 044,19

*663 Prijaté príspevky od fyzických osôb  3 972,60

*665 Príspevky z podielu zaplatenej dane  16 979,87

*667 Prijaté príspevky z verejných zbierok  11 392,25

*691 Dotácie  648 818,97

SPOLU 849 398,23 855 434,84

 ZISK 6 036,61
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účet Aktíva v € Pasíva v €

*021 Stavby 198 496,54  

*022 Súbory hnuteľných vecí 8 284,58  

*023 Dopravné prostriedky 49 518,76  

*029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 2 307,25  

*031 Pozemky 32 742,88  

*032 Tovar 2 410,80

*211 Pokladňa 3 491,28  

*221 Peniaze na BÚ 179 738,81

*311 Pohľadávky z obchodného styku 2 304,52  

*315 Ostatné pohľadávky 517 653,98  

*321 Záväzky z obchodného styku  7 100,04

*323 Krátkodobé rezervy  15 928,33

*333 Záväzky voči zamestnancom 125,04

*341 Daňové pohľadávky 1,24

*346 Pohľadávky z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozpočtom územnej samosprávy 985 508,50

*378 Iné pohľadávky 52,20

*384 Výnosy budúcich období 1 897 335,69

*385 Príjmy budúcich období 2 084,12  

*411 Základné imanie  112 100,02

*412 Peňažné fondy tvorené podľa osobit.predpisu 473,35

*428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov −56 399,23

*431 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 6 036,61 

*472 Záväzky zo sociálneho fondu 1 895,61 

 SPOLU 1 984 595,46 1 984 595,46

Súvaha
k 31.12.2019
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Auditorská správa
k 31.12.2019



Centrum Slniečko, n. o.
 

Bottova 32/A, 949 01 Nitra
info@centrumslniecko.sk
037/6522 220 

www.centrumslniecko.sk

www.facebook.com/centrum.slniecko.nitra

www.kozmove-dobrodruzstva.sk

www.bezmodrin.sk

Vďaka vám robíme 
svet detí krajším!

Grafická úprava a foto: 

Cukru production, s. r. o. — www.cukru.sk


