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1. POSLANIE A OBLASTI ČINNOSTI 

1.1 Poslanie organizácie 

Chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský život v každej jeho 

vývinovej fáze, pomôcť zneužívanej žene a jej dieťaťu. 

Posilňovať úctu voči ženám, voči materstvu, voči rodine, vplývať na zmenu verejnej mienky voči 

násiliu na ženách. Zasadzovať sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácii žien, 

ktorými žena v histórii trpela a stále ešte trpí. 

 

1.2 Oblasti činnosti 

a) poskytovanie sociálnych služieb a sociálneho poradenstva podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách osobám, na ktorých je páchané násilie, ktoré sú obeťami obchodovania s 

ľuďmi, osamelým tehotným ženám a rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie alebo 

nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, 

b) vykonávanie opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele deťom, rodičom alebo iným plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním členov 

rodiny alebo správaním iných osôb a pri riešení výchovných problémov alebo rodinných 

problémov,   

c) ochrana ľudských práv a základných slobôd v oblasti domáceho násilia a ochrany života od počatia 

po prirodzenú smrť prostredníctvom organizovania konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, 

kampaní, vzdelávacích kurzov, prednášok, publikačnej činnosti a mediálnych výstupov,  

d) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt prostredníctvom 

organizovania benefičných akcií, 

e)  služby na podporu zamestnanosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby, 

f) prevádzkovanie chráneného pracoviska/chránenej dielne za účelom zamestnávania zdravotne 

znevýhodnených osôb prostredníctvom vykonávania vychovávateľských a pedagogických činností 

a pracovnej terapie,  

g) doplnkové vzdelávanie a výchova detí a mládeže zamerané na problematiku domáceho násilia 

a ochrany života, vrátane organizovania športu pre deti a mládež z rodín ohrozených sociálnym 

vylúčením. 

2. HLAVNÉ AKTIVITY 

2.1 Poskytovanie sociálnych služieb 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytujeme sociálne služby v zariadení 

núdzového bývania (§ 29). V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej 

osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej 

tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu 

z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych 

dôvodov užívať bývanie. Kapacita spolu je 25 klientov 

 

Cieľové skupiny: 

 Tehotné dievčatá a ženy v núdzi  

 Matky s deťmi – obete domáceho násilia  
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Formy pomoci     

 Pobytový program, krízová pomoc, sociálna asistencia, následná pomoc, programy pre deti. 

Metódy práce 

 Špeciálne odborné poradenstvo (sociálne, právne, psychologické, špeciálno - pedagogické); 

Krízová intervencia; Ergoterapia; Filálna terapia; Pedagogické metódy. 

Kvantitatívne ukazovatele   

Počet klientov 

k 1.1.2011 

Počet prijatých 

klientov  

Počet klientov, ktorí 

ukončili poberanie 

sociálnych služieb 

Počet klientov 

k 31.12.2011 

26 56 62 20 

 

Počet evidovaných žiadosti 27 

Priemerná dĺžka pobytu klientov /v mesiacoch/ 4 

Celkový počet klientov od 1998 do 2011 542 

  - z toho žien 230 

  - z toho detí 312 

Počet novonarodených detí v roku 2011 2 

Celkový počet novonarodených detí od 1998 do 2011 47 

Veková kategória prijatých klientov 

0 –   6 rokov 7 – 15 rokov 16 – 18 

rokov 

19 – 25 rokov 26– 35 

rokov 

36 – 45 

rokov 

46 – 55 

rokov 

14 10 11 9 8 4 0 

Po ukončení poskytovania sociálnych služieb klienti odišli: 

 
do 

podnájmu 
ku rodine 

do iných 

ZSS 
do soc. bytu 

Pestúnska 

starostlivosť 

nemáme 

informáciu 

Ženy: 4 11 8 1  1 

Deti: 6 13 14 1 2 1 

Spolu: 10 24 22 2 2 2 

 

2.2 Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele 

Nezisková organizácia Áno pre život vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately podľa § 11 ods. 1 písm. a) a d) Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele:   

- § 11 ods. 1 písm. a) ponúknutie pomoci dieťaťu, rodičom alebo inej plnoletej fyzickej osobe alebo 

ponúknutie sprostredkovania pomoci pri riešení výchovných problémov alebo rodinných problémov                

a pri uplatňovaní nárokov dieťaťa podľa osobitných predpisov, 

- § 11 ods. 1 písm. d) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na 

pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena rodiny, členov rodiny alebo 

správaním iných osôb.   

V roku 2011 sme vykonávali opatrenia pre deti a mladých dospelých prostredníctvom výchovno-

sociálnych a výchovno-rekreačných programov, ktorých sa zúčastnilo 52 detí a 7 mladých dospelých.   
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2.3  Ochrana ľudských práv a základných slobôd v oblasti domáceho násilia 

a ochrany života 

 Infotýždeň „Domáce násilie ubližuje všetkým“ 

V  dňoch 19. až 25. novembra 2011 sme organizovali sériu podujatí o domácom násilí. Obidva tieto 

novembrové dni sú spojené s témou násilia - 19. november je vyhlásený za Svetový deň prevencie 

týrania a zneužívania detí a 25. november je Medzinárodným dňom boja proti násiliu páchaného na 

ženách. Kampaň nesie posolstvo o bolestiach obetí a vyzýva k zvýšenej pozornosti, k ochrane 

a k pomoci týmto obetiam. 

Infotýždeň bol odštartovaný 

verejnou kampaňou v mestách 

Rajeckého regiónu. Pokračoval 

prednáškami pre študentov 

v stredných školách a gymnáziách. 

V priestoroch Domova Gianny B. 

Mollovej sa uskutočnilo pracovné 

stretnutie odborníkov pracujúcich  

s obeťami domáceho násilia, 

ktorého sa zúčastnila aj štátna 

tajomníčka MPSVR SR pani Lucia 

Nicholsonová (na fotografii 

vpravo). Prítomní sa zhodli na tom, 

že počet klientok - obetí domáceho násilia im každým rokom vzrastá. Je to iste zásluha dlhoročnej 

osvetovej a preventívnej činnosti mimovládnych organizácií. Ženy hľadajú pomoc a chcú tieto 

problémy riešiť. Problémom však je, že v súčasnosti sa tieto mimovládne organizácie nachádzajú 

v zložitej finančnej situácii, v ktorej hrozí zánik poskytovania služieb obetiam domáceho násilia. Pani 

Nicholsonová vníma problém domáceho násilia, zvlášť násilia na deťoch, veľmi citlivo. Vyzvala 

prítomných, aby otvorene poukazovali na chyby alebo nereagovanie kompetentných na prípady 

domáceho násilia. Taktiež ukázala,  kde ona vidí cestu udržania sociálnych služieb a poradenstva pre 

obete domáceho násilia. Na záver si prítomní hostia prezreli domov pre matky s deťmi, taktiež 

chránené pracoviská, v ktorých je vykonávaná pracovná terapia pre klientov. 

 XIII. ročník medzinárodnej konferencie  „Vyber si život“  

V spolupráci s občianskym združením Fórum života sme organizovali v dňoch 25. – 26. marca 2011  

XIII. ročník konferencie „Vyber si život“ pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny 

Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša.. Konferencia bola zameraná na 

problematiku úcty k ľuďom s postihnutím pod heslom Zmyslom života je láska, nie ideálne zdravie. 

Dlhodobým cieľom konferencie je dať priestor na diskusiu o potrebe ochrany ľudského života od 

počatia po prirodzenú smrť. Počas konferencie účastníci hľadali odpoveď na otázku v čom spočíva 

hodnota ľudského života a zamýšľali sa nad formami podpory a pomoci pre ľudí so zdravotným 

znevýhodnením. Medzi prednášajúcich patrili trnavský arcibiskup Róbert Bezák, lekári Ivan Palúch, 

Andrej Hrádocký a Ivan Wallenfels, poslankyňa NR SR Jana Žitňanská a hosť z Nemecka Wolfgang 

Hering. Dôležitou súčasťou programu boli viaceré svedectvá ľudí so zdravotným znevýhodnením a 

členov ich rodín. O svoje svedectvo sa podelili paraolympijská víťazka Veronika Vadovičová, 

Dominik Drdul a Juraj Šuster. Problematike podpory ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich 

inklúzie do spoločnosti sa venovali príspevky špičkových odborníčok na tieto témy a to Márie 

Šustrovej, Márie Orgonášovej a Viery Záhorcovej. Konferencii sa zúčastnilo 116 účastníkov.   
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2.4 Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt 

 Benefičný koncert pre ľudí v núdzi  

Dňa 24. novembra sme organizovali v Mestskom divadle v Žiline benefičný koncert, ktorý bol  

vyvrcholením infokampane „Domáce násilie ubližuje všetkým“. Nad akciou prevzali záštitu štátna 

tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pani Lucia Nicholsonová a primátor mesta 

Rajecké Teplice Peter Dobeš. Každoročne organizovaný benefičný koncert je charitatívnou akciou - 

predaj vstupeniek je predmetom verejnej zbierky. Na koncert prichádza verejnosť, ale aj pozvaní 

donori, dobrovoľníci a spolupracovníci neziskovej organizácie. Ide tu teda o spojenie výzvy na 

darcovstvo spolu s poďakovaním za darcovstvo.  

Koncert otvorila kapela Pink Horse Trio, po 

ktorých vystúpila speváčka Zuzana Smatanová, 

ktorá očarila divákov jednak svojim talentom, ale 

aj svojou veľkorysosťou a šľachetnosťou, urobiť 

niečo pre iných.  

Podujatie podporili Mestské divadlo v Žiline a 

Mesto Pozlovice z Českej republiky, ktoré je 

partnerským mestom Rajeckých Teplíc.  

Nezištne pomohli aj manželia Dušan 

a Ľudmila Šoškovci,  Darina Koptáková, 

manželia Jozef a Ivana Tvrdovskí,  Dominika 

Gjerová, Matúš Dobeš a Oľga Baránková. Mediálnymi partnermi tejto akcie boli Rádio 

LUMEN, Rádio ZET, MY Žilinské noviny a TV PATRIOT.   

 

 

 Verejná zbierka  

Dňom 31. januára 2011 bola ukončená verejná zbierka, ktorú nezisková organizácia začala realizovať 

1.9.2010 na základe Rozhodnutia č. SVS-OVVS3-2010/017238 vydaného MV SR. Darcovia podporili 

zbierku rôznymi spôsobmi a to zaslaním finančným príspevkom na číslo účtu 0423261907/0900, 

zaslaním darcovskej SMS, kúpou stolového kalendára na rok 2012, kúpou lístkov na benefičný 

koncert alebo finančným príspevkom vloženým do prenosných pokladničiek.  

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy dňa 20.6.2011 

potvrdilo vyúčtovanie verejnej zbierky s účelom pomoci pre osamelé tehotné ženy v núdzi a matky 

s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Čistý výnos vo výške 6 048,47 EUR bol použitý na 

úhradu nákladov na výchovné a vzdelávacie programy v súlade s povoleným účelom verejnej 

zbierky.  

Nezisková organizácia Áno pre život začala organizovať  verejné zbierky pravidelne v období od 1. 

októbra do 31. marca nasledujúceho roku.  
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2.5 Prevádzkovanie chráneného pracoviska/chránenej dielne 

V neziskovej organizácii Áno pre život už 14 

rokov poskytujeme pomoc ľuďom, ktorí sa 

nachádzajú v ťažkej životnej situácii. Okrem toho 

sa snažíme pomáhať aj ľuďom, ktorí sú zdravotne 

znevýhodnení. Už v roku 2006 sme vytvorili prvé 

pracovné miesta pre invalidov. Organizácia 

prevádzkuje od roku 2006 chránené pracovisko pre 

dve zdravotne znevýhodnené osoby, ktoré pracujú 

priamo s klientmi domova a to v rámci pracovnej a 

pedagogicko-výchovnej činnosti. Toto pracovisko 

sme od 15. novembra 2011 rozšírili o ďalšiu 

pracovnú činnosť v rámci ergoterapie, čím sme 

zároveň vytvorili pracovné miesto pre ďalšiu invalidnú zamestnankyňu.  

Od 1. októbra 2011 prevádzkujeme ďalšie chránené pracovisko a to malý 

obchodík s názvom „Darčeky@káva“ v Rajeckých Tepliciach.  Pracujú tu 

traja zdravotne znevýhodnení občania, dve ženy a jeden muž. V predajni 

nájde zákazník darčekový tovar, ktorý vyrábajú zamestnanci chránených 

dielní z rôznych kútov Slovenska. V obchodíku si zároveň môžete vypiť 

dobrú káva alebo čaj a porozprávať sa s ľuďmi, ktorí v obchode pracujú. 

Pre návštevníkov mesta je tu aj  možnosť využitia internetu.  V súčasnosti zamestnávame na troch 

chránených pracoviskách 6 ľudí so zdravotným znevýhodnením. Našou motiváciou je presvedčenie, 

že títo ľudia potrebujú rovnaké príležitosti a nie (alebo nielen) charitu. 

 Jeden zo zamestnancov nám opísal svoje pocity: 

,,Zamestnanie mi prinieslo nový impulz do života, ktorý 

som po ukončení štúdia potreboval. Ponúka mi možnosť 

sebarealizácie, kontaktu s ľuďmi a pocit zodpovednosti. 

Napĺňa ma pocitom užitočnosti pre ostatných. Aj 

napriek ťažkému zdravotnému postihnutiu sa necítim 

odsunutý na druhú koľaj, ako sa to v podobných 

prípadoch často stáva. Pocit dobre vykonanej práce ma 

posúva dopredu a zvyšuje moje osobné kvality.“  

Projekt zamestnávania zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí podporili Katolícke hnutie žien 

Slovenska v zbierke Podeľme sa!,  Nadácia Orange v grantovom programe Prekročme spolu bariéry, 

Nadácia Tatra banky v zamestnaneckom programe Dobré srdce, Nadácia VUB v programe Pre 

Nádej.  

 

  

 

 

Katolícke hnutie žien 

Slovenska 
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2.6 Doplnkové vzdelávanie a výchova detí a mládeže  

 Odborné prednášky pre študentov gymnázií a stredných škôl   

Aj v roku 2011 sme v rámci preventívnych programov zrealizovali sériu prednášok pre študentov 

stredných škôl a gymnázií. Na tému „Domáce násilie ubližuje všetkým“ sme diskutovali so študentmi 

Spojenej školy v Bytčici, Gymnázia Andreja Škrábika v Rajci a Súkromnej strednej odbornej školy 

v Žiline. V tomto roku sme boli pozvaní aj do Základnej školy  v obci Turie pri Žiline. Tu sa totiž 

hneď na začiatku roka 2011 stala tragédia – 18-ročnú mladú ženu zabil jej mladý priateľ v štvrtom 

mesiaci tehotenstva. Stretnutie bolo veľmi emotívne, títo mladí 14-15 roční ľudia sa stretli s násilím, 

ktoré sa udialo blízko nich. I táto udalosť potvrdzuje dôležitosť prevencie medzi mladými ľuďmi.   

3. REALIZOVANÉ PROJEKTY 

3.1   Projekt  „Rozvoj osobnosti detí z rodín ohrozených sociálnou exklúziou“ podporila 

Nadácia pre deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom.  

Obdobie realizácie projektu: august 2010 – júl 2011. Cieľom 

projektu bolo  posilňovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi z 

ohrozených rodín  prostredníctvom vzdelávacích, zážitkových a 

voľnočasových aktivít. Ďalším cieľom bolo podporiť nadväzovanie 

kontaktov detí s mladými ľuďmi/ dobrovoľníkmi. Našou snahou 

bolo povzbudiť mladých ľudí "byť dobrovoľníkom". 

3.2 Súťaž medzinárodnej organizácie NESsT-Citi 2011 na podporu sociálneho 

podnikania 

V roku 2011 sa organizácia prihlásila do súťaže medzinárodnej organizácie 

NESsT-Citi 2011 na podporu sociálneho podnikania, kde splnila výberové 

kritériá. Počas celého roka 2011 desať najlepších vybraných organizácií zo 

Slovenska prechádzalo niekoľkofázovým procesom za podpory tímu NESsT, 

v ktorom sa zvyšuje ich schopnosť rozvíjať a realizovať sociálne 

podnikateľskú činnosť. Hlavnými fázami tohto procesu bolo v roku 2011 

zhodnotenie organizačnej pripravenosti, vypracovanie predbežnej štúdie 

realizovateľnosti  nápadov na sociálny podnik  a vykonanie prieskumu. Naša 

organizácia postúpila v polčase vzdelávania medzi 5 najlepších organizácií. Celý vzdelávací cyklus 

končí v marci 2012 vypracovaním a posúdením Podnikateľského zámeru.  

Všetky poskytované školenia, individuálna podpora a hodnotenie sú zdarma. Organizácie získajú 

schopnosť rozvíjať koncepty sociálneho podnikania a podnikateľské zámery. Na záver súťaže (v marci 

2012) udelí NESsT a Citi Foundation jednu cenu v Českej republike a jednu na Slovensku ako 

odmenu za najlepšie vypracovaný podnikateľský zámer. Každý z víťazov súťaže obdrží balíček, ktorý 

by im mal ďalej pomôcť pri realizácii ich podnikateľských zámerov a  ktorý bude zahrňovať finančný 

dar vo výške 10 000 USD. Najlepší podnikateľský zámer môže tiež získať dlhodobú konzultantskú 

podporu organizácie NESsT.  

Cieľom sociálnych podnikov, ako podnikateľských aktivít, je riešiť zásadné spoločenské 

problémy finančne udržateľným spôsobom. 
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3.3  Projekt: Rozvoj osobnostných vlastností detí ohrozených negatívnym správaním 

člena rodiny  

Projekt podporil Žilinský samosprávny kraj. 

Termínový rámec realizácie projektu: júl 2011 – november 2011.  

V rámci sekundárnej prevencie boli zrealizované aktivity zamerané 

na rozvoj osobnostných vlastností a sebarealizácie detí ohrozených negatívnym správaním člena 

rodiny. Pod vedením lektorky sa uskutočnili pravidelné stretávanie skupinky detí za účelom 

využívania výtvarného umenia a výtvarnej tvorby ako terapie. Arteterapia využíva výtvarné umenie 

ako prostriedok k osobnému vyjadreniu a ku komunikácii. Pomáha pri terapii a diagnostike rôznych 

porúch a problémov. Taktiež umožní deťom spoznávať seba samého, svoje prežívanie cez výtvarný 

prejav. Pomáha nadviazať komunikáciu s uzavretými osobami– tými sú práve mnohé deti, ktoré 

zažívali vo svojich rodinách násilie. Okrem týchto špecifických cieľov táto aktivita prináša deťom 

príjemnú relaxáciu, oddych, rozvíjanie tvorivosti a zmysluplné trávenie času.  

 3.4 Projekt „Sociálne znevýhodnení ľudia potrebujú rovnaké príležitosti“ 

Od novembra 2011 realizuje organizácia 

projekt s názvom „Sociálne 

znevýhodnení ľudia potrebujú rovnaké 

príležitosti“, ktorý je podporený z 

Nadačného fondu Telekom pri 

Nadácii Intenda. Jeho cieľom je poskytnúť účastníkom informácie z 

oblasti informačných technológií a pomôcť im získať schopnosti a 

zručnosti potrebné pri práci s počítačom, čo by im malo uľahčiť 

hľadanie vhodného zamestnania. Je určený klientkam zariadenia núdzového bývania Domova Gianny 

B. Mollovej, matkám na materskej dovolenke i nezamestnaným ľuďom z Rajeckého regiónu. V rámci 

projektu sme vybavili novú počítačovú učebňu s troma PC zostavami.  

V roku 2011 sme zrealizovali jeden blok kurzu PC  pre tri skupiny po 4 účastníkov. V každom bloku 

účastníci kurzu PC absolvujú aj výcvik komunikačných zručností. Projekt pokračuje aj v roku 2012. 

O kurzy je veľký záujem a preto budeme v ich realizácii pokračovať aj po ukončení projektu.  

4. VÝZNAMNÉ UDALOSTI  

 Áno pre život n.o. medzi finalistami Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu 2011 

V dňoch 19. - 21. júna 2011 sa zástupcovia našej neziskovej organizácie zúčastnili v Prahe 

slávnostného udelenia cien Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu 2011. Z celkového počtu 1850 

prihlásených projektov z 12 krajín sa do užšieho výberu dostalo 133 projektov. O cenu sa uchádzalo aj 

106 projektov zo Slovenska, vo finále o cenu zabojovalo deväť z nich.  

 

Jedným z finalistov bola aj naša nezisková organizácia Áno pre život. 

Všetky organizácie, ktoré boli na zozname finalistov, získali benefit v 

podobe podpory pri vytváraní vzťahov s médiami. Túto podporu bude 

v priebehu dvoch rokov financovať Nadácia ERSTE a budú ju 

poskytovať profesionálni PR konzultanti. Všetci finalisti majú možnosť zúčastniť sa na odborných 

seminároch zameraných na rozvíjanie sociálneho podniku ako alternatívneho spôsobu financovania, 

budovanie vzťahov s médiami, získavanie spôsobilostí v oblasti sociálnych médií a sú zaradení do 

medzinárodnej databázy Nadácie ERSTE - Social Integration Network. 
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 Návšteva dcéry patrónky nášho domova pre matky s deťmi v núdzi  

Na pozvanie našej organizácie po prvý 

krát pricestovala na Slovensko dcéra sv. 

Gianny B. Mollovej - Gianna Emanuela 

(na fotografii v strede).  V piatok, 

29.apríla 2011, navštívila náš domov 

pre osamelé tehotné ženy a matky 

s deťmi – obete domáceho násilia, ktorý 

je pomenovaný po jej matke. Gianna 

Emanuela sa veľmi zaujímala o históriu 

domova. V posledný deň svojej 

návštevy, sa Gianna Emanuela 

zúčastnila pracovného stretnutia, na 

ktorom jej boli predstavené ďalšie 

zámery a aktivity na pomoc rodinám.  

5. SPRÁVNA RADA / ĽUDIA V ORGANIZÁCII 

Členovia správnej rady sa v roku 2011 stretli trikrát. Na zasadnutiach boli schválené dokumenty 

organizácie a to ročná závierka, Výročná správa, návrh rozpočtu a zmeny a doplnenia v štatúte 

neziskovej organizácie. V roku 2011  prebehli aj voľby členov  správnej a dozornej rady a voľby 

riaditeľa neziskovej organizácie na roky 2011 – 2015. Po tretíkrát sa zišli členovia rady z dôvodu 

prerušenia konania v zmenách štatútu registrovým úradom.  

Zvolení členovia a členky správnej rady na roky 2011-2015 

 Baránková Mária 

 RNDr. Dobeš Peter  

 RNDr. Ing. Dobešová Marcela 

 Mgr. Jasenovcová Janka 

 JUDr. Pialová Katarína 

 PaeDr. ThLic. Turiak Emil 

 MUDr. Záborská Anna 

Zvolení členovia a členky dozornej rady na roky 2011-2015 

 Grupáčová Helena, Ing. Turiaková Antónia, Ing. Arch. Záborský Vladimír  

Riaditeľka 

 Mgr. Verešová Anna 

Zamestnanci 

 Mgr. Augustínová Daniela, špeciálna pedagogička 

 Bc. Hudecová Mariana, sociálna pracovníčka 

 Jasenovská Mária, lektorka pracovnej terapie 

 Mgr. Ing. Kulinová Margita, sociálna pracovníčka 

 Mgr. Páleschová Denisa, pedagogická pracovníčka  

 Mgr. Podolanová Terézia, vychovávateľka 

 Praznovcová Marta, sociálna pracovníčka 

 Bc. Repková Marta, sociálna pracovníčka 

Externí spolupracovníci 

 Mgr. Ninisová Mariana, psychologička 

 JUDr. Pialová Katarína, právnička  
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6.  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2011 

Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) k 31.12.2011 v porovnaní s rokom 

2010 bol nasledovný: 

 

Strana aktív    (v EUR) 2011 2010 

A. MAJETOK SPOLU 154 028 159 277 

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK   

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 154 028 159 277 

FINAČNÉ INVESTÍCIE   

B. OBEŽNÝ MAJETOK 17 659 18 708 

ZÁSOBY 24 95 

DLHODOBÉ POHĽADÁVKY   

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 14 817 13 095 

FINANČNÝ MAJETOK 2 818 5 518 

PRECHODNE UCTY AKTIV 3 599 258 

 

AKTIVA celkom 

 

175 286 

 

178 243 

 

Strana pasív    (v EUR) 2011 
2010 

 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STÁLYCH A 

OBEŽNÝCH AKTÍV 
56 265 74 271 

FONDY ORGANIZÁCIE 45 706 45 705 

NEVYSPORIADANÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

MIN.ROKOV 
28 274 56 826 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - 17 725 - 28 260 

B. CUDZIE ZDROJE 46 043 35 016 

REZERVY ZÁKONNÉ 5 120 3 856 

DLHODOBÉ ZÁVAZKY 954 938 

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 18 179 8 613 

BANKOVÉ  VÝPOMOCI A POŽIČKY 21 790 21 609 

 PRECHODNÉ ÚČTY PASIVNÉ 72 988 68 956 

PASÍVA celkom 

 
175 286 178 243 
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Výsledok hospodárenia bol nasledovný: 

 

Náklady     (v EUR) 2011 2010 

Spotreba materiálu  25 041 9 971 

Spotreba energie  8 252 8 721 

Predaný tovar 1 856 0 

Nakupované služby  17 608 46 146 

Osobné náklady  87 378 78 922 

Odpisy a predané zásoby  13 915 13 194 

Poskytnuté príspevky finančné  1 769 98 

Ostatné náklady  3 918 5 084 

Náklady celkom 159 737 163 899 

Výnosy      (v EUR) 2011 2010 

Tržby z vlastnej činnosti  11 051 9 887 

Tržby za predaný tovar 4 111 0 

Dary PO, granty  30 530 18 380 

Dary FO  15 663 7 281 

Prijaté príspevky zo zbierok  5 548 6 317 

Dotácie   52 011 77 288 

Iné výnosy  3 299 10 961 

Príspevky z  podielu zaplatenej dane     19 795 5 517 

Úroky, kurzové zisky 5 8 

Výnosy celkom 142 013 135 639 

Daň z príjmu 1  

Výsledok hospodárenia - 17 725 - 28 260 
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7. Grafické znázornenie nákladov a výnosov organizácie za rok 2011 
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8. SPONZORI, DARCOVIA, PODPOROVATELIA V ROKU 2011 

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu a z európskych fondov: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline;  

 

Samosprávy: 

Mesto Rajecké Teplice; Mesto Žilina /Mestské divadlo Žilina; Žilinský samosprávny kraj. 

 

Zahraničné subjekty: 

Ja zum Leben, Uznach, Švajčiarsko; Městys Pozlovice, Česká republika; ERSTE Foundation, 

Rakúsko; NESsT EUROPE Nonprofit Kft. Maďarsko; Ing. Miroslav Jonáš, Brno, Česká republika. 

 

Nadácie: 

Nadácia ORANGE Bratislava; Nadácia SOCIA Bratislava; Nadácia TATRA BANKY Bratislava; 

Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava; Nadácia VUB Bratislava; Nadačný fond TELEKOM pri 

Nadácii INTENDA. 

 

Neštátne subjekty: 

Congregatio Jesu, Rehoľné spoločenstvo Ružomberok; Biomasa ZZPO, Kysucký Lieskovec; Deti 

Dunaja o.z., Bratislava; Fórum donorov, Bratislava; Fórum života o.z., Bratislava; Gréckokatolícka 

cirkev Žilina; Katolícke hnutie žien Slovenska, Bratislava; Komunita blahoslavenstiev, Liptovský 

Mikuláš-Okoličné; Diecézna charita Žilina; Misionári Najsvätejších Sŕdc, Žilina; Rímsko-katolícka 

farnosť Prečín; Rímsko-katolícka farnosť Rajec; Rímsko-katolícka farnosť Rajecké Teplice; 

Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky, Nitra; Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky, Rajec; Pedagogická 

a sociálna akadémia sv. Márie Goretti Čadca; Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca; 

Soroptimist International Club Žilina. 

 

Podnikatelia – právnické i fyzické osoby: 

BELA TEXTIL, s.r.o., Belá; BIKY-MARKETING s.r.o.Žilina; JUDr. Anton CHROMÍK, Šenkvice; 

JUDr. PIALOVÁ Katarína, Rajecké Teplice; KIA Motors Slovakia s.r.o., Teplička n. Váhom; Lekáreň 

MEDEA, Žilina; Les Tomášovce, Pozemkové spoločenstvo; LIBEX, s.r.o. Žilina- Považský Chlmec; 

MIX Stavebniny Hodás Ľubomír, Konská; MY Žilinské noviny; PEZA a.s. Žilina, Rádio LUMEN 

s.r.o., Banská Bystrica; Rádio ZET, Žilina; SMATANOVÁ Zuzana s kapelou; Servis MVO, s.r.o., 

Bratislava; SSV–Vojtech s.r.o. Trnava, redakcia Katolícke noviny; TV PATRIOT 

 

Fyzické osoby:  

Bábal Michal; Bajzíková Dáša; Baránková Oľga, Kunerad; Baránková Otília, Kamenná Poruba; 

Baránek Ladislav a Mária, Konská; Barčiaková Jarmila, Rajecké Teplice; Béreš Peter; Benický 

Imrich, Palín; Bieliková Anna, Ďurčiná; Bišťanová Mária a Martin, Ružomberok; Bollo Lubomír 

Konská; Brosová Anna, Rajec;  Cibira Michal a Mária, Rajecké Teplice; Černák Ivan, Žilina; 

Demeterová Mária Lozorno; Dobeš Jakub, Rajecké Teplice; Dobeš Matúš, Rajecké Teplice; 

Dobrotová Mária; Dubec Peter Rajec; Džudžiová Mária, Žilina; Dvorská Marta, Bardejov; Feckanič 

Marián, Čabalovce; Gallová Wanda, Martin; Galo Rastislav, Kamenná Poruba; Gjerová Dominika, 

Žilina; Gonová Františka, Bratislava; Grey Eva, Bratislava; Hanáková Dominika; Hatala Juraj a Mária 

Trenčín; Hlaváč Jozef Konská; Hlaváč Ondrej a Mária, Konská; Hološ Ladislav Smrečany; 

Hrnčiarová Mária, Svit; Hutlasová Katarína Veľké Zálužie; Hvižďák Jozef, Udavské; Chalúpka Peter, 

Žilina; Chládeková Monika, Kamenná Poruba; Chmelík Bohumil, Trnava; Jakubíková Justína, 
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Gbeľany; Jászberényiová Soňa, Ilava; Jurčo Tomáš; Jurišová Katarína; Kavec V.; Kavecká Júlia, 

Kamenná Poruba; Kitta Viliam; Keblušek Ladislav, Vráble; Klimčík Jozef, Košice; Klocáňová 

Martina, Žilina; Kluknavská Eva; Knapec Peter Stránske; Koptáková Darina, Žilina; Kovaľská Lucia 

Noemi; Krajč Peter; Krajník Florián Trebišov; Krčméry Vladimír; Kulinová Margita, Žilina; Kutiš 

Vladimír, Rajec nad Rajčankou; Kuťková Jarmila, Bratislava; Lajčiak Pavol, Liptovské Sliače; 

Langová Mária; Lásková Eva; Majda Marián a Mária; Majerčiaková Alena, Žilina; Marková Helena; 

Masarik Ján, Svit; Mastalerz Rostislav, Žilina; Michalicová Alena, Rohov; Michalíček Martin Nitra; 

Michálik Ján, Dolná Súča; Miškovič Igor a Silvia, Bratislava; Mosor Peter; Moťovský Marek; 

Možiešik Jozef, Žilina; Mrocková Darina; Murčová Milota, Rajecké Teplice; Niňajová Eva, Liptovský 

Mikuláš; Oselská Veronika; Palko Pavol, Žilina; Pekná Jozefa Kamenná Poruba; Pereszlényi MUDr.; 

Podolanová Anna, Rajec; Podolanová Gabriela, Rajec; Pokorná Barbora; Predáč Jozef; Puna Martin; 

Rajčanová Katarína, Rajec; Rydzyk Ladislav s manž; Slepecká Valéria; Staňová Martina, Terchová; 

Svrčková Andrea; Šošková Ludmila a Dušan, Žilina; Šarajová J., Ružomberok; Šuleková Oľga; 

Šušota Juraj s manželku, Rajecké Teplice; Tadialová Emília; Tekeľ Martin, Habovka; Tichý Milan; 

Mons. Tondra František, Spišské Podhradie; Tretina Milan a Ľubica, Martin; Tretinová Emília, 

Kamenná Poruba; Tretina Miroslav a Zuzana, Rajecké Teplice; Turiak Emil, Žilina; Tvrdovský Jozef 

a Ivana, Štiavnik; Uškovitš Róbert, Rajecké Teplice; Václav Andrej, Žilina; Valčuchová Marta; 

Valuchová Katarína Rajecké Teplice; Vereš František, Kamenná Poruba; Vereš Peter a Katarína, 

Kamenná Poruba; Verešová Jozefa Kamenná Poruba; Višňovský Andrej; Vojtikevičová Anna a Milan, 

Žilina; Záborská Anna a Vladimír, Bojnice; Záborský Ladislav akad. maliar, Martin; Záborská Mária, 

Martin; Záhradník Anton, Ružomberok; Zvadová Anna a František, Ružomberok; Želínska 

Magdaléna, Trebišov. 

 

 

Vyjadrujeme poďakovanie všetkým spolupracovníkom, 

podporovateľom, sponzorom a donorom.  

Taktiež ďakujeme (pre nás) neznámym prispievateľom 2% z daní 

a podporovateľom našej verejnej zbierky.  

 

Všetkým známym i neznámym darcom 

patrí naša úprimná vďaka za prejavenú dôveru. 

 
 


