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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 

Podľa  Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytujeme sociálne služby krízovej 

intervencie v zariadení núdzového bývania (§29) a v útulku (§26) fyzickým  osobám, ktoré sa 

nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa 

stali obeťou správania iných fyzických osôb, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo majú 

obmedzenú schopnosť spoločensky sa začleniť. Kapacita spolu je 25 klientov. 

Cieľové skupiny:  

 osamelé tehotné dievčatá a ženy v núdzi  a matky s deťmi ohrozené domácim násilím 

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; Filiálna terapia; Pedagogické metódy.  
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Kvantitatívne ukazovatele   

Počet klientov 

k 1.1.2014 
Počet prijatých klientov  

Počet klientov, ktorí 

ukončili poberanie 

sociálnych služieb 

Počet klientov 

k 31.12.2014 

22 56 59 19 

 

Celkový počet klientov od 1998 do 2014 697 

  - z toho žien 297 

  - z toho detí 400 

Celkový počet novonarodených detí od 1998 do 2014 57 

 

Veková kategória prijatých klientov 

0 –   6 rokov 7 – 15 rokov 16 – 18 

rokov 

19 – 25 rokov 26– 35 

rokov 

36 – 45 

rokov 

46 a viac 

rokov 

8 12 1 9 19 5 2 

 

Po ukončení poskytovania sociálnych služieb klienti odišli: 

do podnájmu ku rodine do iných ZSS do soc. bytu 
Pestúnska 

starostlivosť 

nemáme 

informáciu 

23 23 10 0 2 1 

 

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 2014 sme vykonávali opatrenia pre deti a mladých dospelých prostredníctvom výchovno-

sociálnych a výchovno-rekreačných programov, ktorých sa zúčastnilo 57 detí z 45 rodín.   

 

2.3  Ochrana ľudských práv a základných slobôd v oblasti domáceho násilia a ochrany 

života 

 Infokampaň „Domáce násilie ubližuje všetkým“ 

Pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a Medzinárodného dňa boja proti 

násiliu páchanému na ženách sme zorganizovali v týždni od 19. do 25. novembra 2014 Infokampaň s 

názvom „Domáce násilie ubližuje všetkým“, ktorej cieľom je informovanie širokej verejnosti o 

príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na deťoch, ženách a v rodinách, taktiež o formách pomoci 

obetiam. 
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V rámci kampane sme vydali propagačné materiály o fenoméne 
domáceho násilia, o jeho formách a pomoci ohrozeným. 
Vďaka Slovenskej pošte, a. s.  sme mohli zdarma tieto propagačné 
a informačné materiály zaslať všetkým pracoviskám Úradov práce, 
sociálnych vecí a rodiny a ďalším inštitúciám v rámci celej SR.  
V týždni kampane sa r iaditeľka organizácie Anna Verešová zúčastnila 
diskusie za okrúhlym stolom organizovanej Úradom vlády SR OV. Okrem 
hostí z Nórskeho kráľovstva sa diskusie zúčastnili aj zástupcovia 
organizácií zo Slovenska, ktorí sa téme domáceho násilia venujú 

profesionálne. Spoločne diskutovali o štandardizácii služieb pre ženy zažívajúce násilie. Vo svojom 
príspevku Anna Verešová hovorila o 16-ročných skúsenostiach z praxe so ženami – obeťami 
domáceho násilia. Na základe skúseností sa prikláňa zamerať primárnu prevenciu na rodinu, na 
všetkých jej členov, taktiež na celú verejnosť. Niektoré mimovládne organizácie vnímajú 
problematiku násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch iba z rodovej perspektívy. 
K odstráneniu násilia na ženách i v rodinách však potrebujeme zapojiť (a zapáliť) všetkých, celú 
verejnosť, preto je potrebné spolupracovať  a zachovať v problematike rodovo neutrálny, teda 
vyvážený a vedecký prístup.   
Medzi sprievodné podujatia infokampane patrili interaktívne besedy so študentmi stredných 
a základných škôl. V mestských knižniciach v Žiline a v Rajci, taktiež v knižnici Vysokej školy sv. Alžbety 
v Žiline, boli zriadené informačné pulty s informačnými materiálmi o problematike domáceho násilia. 
 

 XVI. ročník medzinárodnej konferencie  „Vyber si život“ 

Konferencia zameraná na tému RODINA A ĽUDSKÉ PRÁVA sa konala 21. a 22. marca 2014 v Rajeckých 

Tepliciach. O rodine 

a ľudských právach 

v politickom kontexte 

hovorila  Anna Záborská, z 

pohľadu Cirkvi predseda 

Subkomisie pre bioetiku 

Teologickej komisie KBS 

Mons. Štefan Sečka. Hosť z 

Francúzska Gregor Puppinck, 

riaditeľ European Centre Of 

Law And Justice (na 

fotografii) nám priblížil 

pohľad na rodinu a ľudské 

práva v Európskom kontexte.  

Na druhý deň nám o stave 

rodiny na Slovensku v ekonomickom a sociálnom kontexte hovorila Veronika  Remišová. Účastníci sa 

dozvedeli o aktivitách Aliancie za rodinu od Antona Chromíka a tiež o aktivitách združenia New 

Women for Europe od Janky Jamborovej.  O príprave, o verejných diskusiách i o výhradách k 

dokumentu s názvom Celoštátna stratégia ľudských práv  hovorila Marcela Dobešová. Po príspevkoch 

mali účastníci možnosť diskutovať. Konferencie sa zúčastnilo 105 osôb. Konferencia je jednou z 

nosných sprievodných akcií Dňa počatého dieťaťa. 

 

2.4 Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt 

 Benefičný koncert pre ľudí v núdzi  

Plánovaný benefičný koncert sa nám nepodarilo z technických príčin v roku 2014 zorganizovať. 
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 Verejná zbierka 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy potvrdil 

vyúčtovanie verejnej zbierky, ktorej konanie bolo neziskovej organizácii Áno pre život n. o. so sídlom 

v Rajeckých Tepliciach povolené Rozhodnutím MV SR č. SVS-OVS3-2013/018580 z 25. júna 2013. 

Zbierka bola realizovaná v období od 1. októbra 2013 do 31.marca 2014. 

Čistý výnos tvorí suma 5 013,84 EUR  a bol použitý v súlade s povoleným účelom – na úhradu 

nákladov na výchovné a vzdelávacie programy pre osamelé tehotné ženy v núdzi a matky s deťmi – 

obete domáceho násilia, taktiež na opravy a údržbu zariadenia sociálnych služieb poskytujúceho 

krízovú intervenciu cieľovej skupine. 

Týmto chceme zároveň poďakovať všetkým, nám známym i neznámym darcom, ktorí 

verejnú zbierku  podporili.  

 

2.5 Služby na podporu zamestnanosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby                                                

V roku 2014 sme pokračovali v podnikateľskej činnosti v prevádzkovaní sociálnej firmy  LABORE – 

podnikanie ako služba. Náš podnikateľský zámer ponúka 

upratovanie interiérov a exteriérov rodinných domov, bytov a 

nebytových priestorov (viac na www.labore.sk).  Realizácia tohto 

zámeru, ktorým chceme vytvárať pracovné miesta pre ženy 

znevýhodnené na trhu práce z dôvodu starostlivosti o členov 

rodiny, stále nie je jednoduchá. Hospodárska kríza priniesla 

rozmach aj tzv. „čiernej práce“. Taktiež sa musíme vysporiadať so 

„zlou povesťou“ sociálnych podnikov v našej spoločnosti (kauza s tzv. pilotnými sociálnymi podnikmi 

v roku 2010). Problémom je aj to, že ľuďom zo sociálne slabšieho prostredia  sa neoplatí ísť pracovať. 

Sociálne dávky sú síce nízke, ale zamestnanie prináša aj náklady, takže pri nízkych mzdách sa príjem 

rodiny vyrovná príjmu zo sociálnych dávok.  

Napriek týmto rôznym ťažkostiam však potvrdzujeme, že je možné riešiť zásadné spoločenské 

problémy finančne udržateľným spôsobom, a to podnikateľskými aktivitami tretieho sektora. Na 

jednej strane je potrebné, aby problémy v oblasti sociálnej pomoci a nezamestnanosti boli riešené 

systematicky, teda celoplošne na národnej úrovni, na druhej strane sa ukazuje, že  aplikácia takýchto 

celoplošných prístupov sa neosvedčila. V prípade špecifických regiónov, ale aj špecifických 

marginalizovaných skupín sa ukazuje riešenie tejto problematiky skôr na lokálnej úrovni, teda 

„zdola nahor“, nie naopak.  

 

2.6 Prevádzkovanie chránených pracovísk/chránených dielní 

V neziskovej organizácii sa snažíme pomáhať aj ľuďom, ktorí sú zdravotne znevýhodnení. Už v roku 

2006 sme vytvorili prvé pracovné miesta pre invalidov. V roku 2014 sme prevádzkovali tri chránené 

pracoviská, v ktorých pracovali 5  invalidi, z toho dvaja s poklesom schopnosti vykonávať pracovnú 

činnosť nad 70 %. Dve z týchto pracovísk vykonávajú podnikateľskú činnosť. Udržanie prevádzky 

chránených pracovísk / dielní je v súčasnosti veľmi náročné z dôvodu znížených finančných 

príspevkov na ich činnosť.  Našou motiváciou k vytváraniu pracovných miest pre zdravotne 

znevýhodnených ľudí je naše presvedčenie, že títo ľudia potrebujú rovnaké príležitosti a nie (alebo 

nielen) charitu. 

 

 

http://anoprezivot.sk/financovanie/podporovatelia/
http://www.labore.sk/
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 Chránené pracovisko pri Domove Gianny  B. Molla  

Predmetom činnosti je pedagogicko–výchovná a pracovná činnosť. Pracujú tu 2 zdravotne 

znevýhodnení zamestnanci (z toho v súčasnosti 1 na MD), ktorí poskytujú odborné služby priamo 

klientom Domova Gianny B. Molla. Na tomto pracovisku sme vytvorili a udržali pracovné miesto aj 

bývalej klientke – vdove, osamelej matke so štyrmi deťmi.  

 Chránené pracovisko - predajňa „Darčeky@káva“  

Predmetom činnosti je predaj tovaru a činnosť informátora v obchode a v službách. Ide o 

podnikateľskú činnosť.  Pracujú tu 2 zdravotne znevýhodnení zamestnanci. V predajni nájde zákazník 

darčekový tovar, ktorý vyrábajú zamestnanci našej Remeselnej dielne, ale i chránených dielní 

z rôznych kútov Slovenska. V obchodíku si zároveň môže zákazník vypiť dobrú kávu alebo čaj 

a porozprávať sa s ľuďmi, ktorí v obchode pracujú. Viac na www.darceky.anoprezivot.sk. 

 Chránené pracovisko „Remeselné dielne“ 

Predmetom činnosti chráneného pracoviska je výroba suvenírov.  Ide o podnikateľskú činnosť.  

Pracujú tu 3 zamestnanci, z toho 2 zdravotne znevýhodnení.  Pracovníci v dielni vyrábajú medovníky, 

ktoré sa tešia veľkej obľube a sú zo strany verejnosti často žiadané. Nechýbajú ani medovníčky na 

špeciálne príležitosti, či ročné obdobia – svadby, výročia, narodeniny, krsty, Vianoce, Veľká noc.  

 

2.7 Doplnkové vzdelávanie a výchova detí a mládeže  

 Odborné prednášky pre študentov gymnázií a stredných škôl   

V rámci preventívnych programov sme zrealizovali sériu interaktívnych prednášok na tému „Domáce 

násilie ubližuje všetkým“ pre žiakov základných škôl v Tepličke nad Váhom a v Rajci. Taktiež pre 

študentov Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb v Žiline, Súkromnej strednej 

odbornej školy v Žiline, Gymnázia sv. Františka v Žiline a Katolíckej spojenej školy v Rajci. Cieľom 

preventívnych prednášok je upozorniť práve mladých ľudí na fenomén domáceho násilia, informovať 

ich o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného v rodine, o varovných signáloch potenciálneho 

násilného správania, o ochrane pred násilím a o formách pomoci obetiam. 

 

3 REALIZOVANÉ PROJEKTY 

6 Projekt  „Kvalitné sociálne služby pre rodiny s deťmi ohrozené sociálnym vylúčením 

v Rajeckom regióne“ - podporený v Blokovom grante pre MVO a podporu partnerstiev 

švajčiarsko-slovenskej spolupráce. 

V roku 2014 sme pokračovali v aktivitách projektu „Kvalitné sociálne služby pre rodiny s deťmi 

ohrozené sociálnym vylúčením v Rajeckom regióne“, ktorý bol podporený z prostriedkov Blokového 

grantu pre MVO Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Realizovaný projekt prirodzene 

nadviazal na činnosť organizácie v prospech ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. V rámci projektu 

bolo zrealizovaných viacero aktivít zameraných na prácu s deťmi a mládežou, rodinami a občanmi, 

ktorí sa ocitli v nepriaznivých životných situáciách a to:  

 Pravidelná činnosť Komunitného centra, poskytovanie filiálnej terapie pre matky s deťmi, 

voľno-časové aktivity detí, aktivity zvyšujúce pracovné zručnosti matiek; 

 Činnosť Poradenského centra, v ktorom mohli občania využiť bezplatné poradenstvo 

právnika, psychológa, špeciálneho pedagóga a sociálneho poradcu;  

 Bolo obnovené zariadenie núdzového bývania - Domov G. B. Molla, ktorý je v prevádzke už 

od roku 1998. Obyvatelia domova sa potešili novej kuchyni a jedálni a vybaveniu niektorých 

izieb, v ktorých boli darované staršie nábytky. Za účelom zníženia tepelných strát boli 

 

http://www.darceky.anoprezivot.sk/
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vymenené staré okná na a vchodové dvere na prízemí budovy a za účelom zaistenia 

bezpečnosti klientom bolo dokončené oplotenie zariadenia. 

 Zrealizovali sme preventívne interaktívne prednášky pre stredoškolských študentov. Boli 

vydané propagačné materiály o fenoméne domáceho násilia, ktoré boli zaslané všetkým 

Úradom práce , sociálnych vecí a rodiny v SR. 

 Linku pomoci 0800 12 00 24 sa podarilo „otvoriť“ aj pre 

bezplatné volania z mobilných sietí. Takto sa zvýšili volania 

o 60 % oproti minulým obdobiam. Na bezplatnom 

poskytovaní telefonického poradenstva ľuďom v krízovej 

životnej situácii prostredníctvom Linky pomoci má veľký 

podiel  spoločnosť Slovak Telekom, a.s., s ktorou sme v 

októbri 2013 uzavreli  Dohodu o spolupráci. Spoločnosť Slovak Telekom sa zaviazala, že 

v priebehu dvoch rokov bude preplácať hovorné aj prevádzkovateľovi (našej organizácii) 

Linky v celej výške.   

  Zamestnanci organizácie absolvovali 

v roku 2014 celý rad odborných 

akreditovaných výcvikov – Terapia hrou, 

Arteterapia, Psychiatrické minimum, Mediácia 

a Sociálno-psychologický výcvik. Poradcovia 

poskytujúci telefonické poradenstvo 

absolvovali pracovnú cestu do organizácie Bíly 

kruh bezpečí v Prahe (foto) a zamestnanci 

chránených pracovísk navtívili sociálnu firmu 

Zahrada a Jůnův statek v Prahe.  

Realizácia projektu pokračuje do konca 

februára 2015. 

 

  
Na projekte sa finančne spolupodieľajú Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika. Blokový grant 

pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce realizuje Nadácia Ekopolis v 

spolupráci s partnermi nadáciou SOCIA a Karpatskou nadáciou. 

WWW.BGSFM.SK 

 

3.2 Projekt podporený z Nadačného fondu Kia Motors 

Slovakia v Nadácii Pontis na debarierizáciu chráneného pracoviska 

Remeselné dielne, v ktorom pracujú zdravotne a sociálne 

znevýhodnení občania. Vďaka projektu bola v chránenej dielni 

vymenená podlaha, vyrobené stoly vhodné pre imobilných občanov 

a inštalovaná nájazdová rampa na schody do dielne. 

Najpodstatnejšou pozitívnou zmenou pri zamestnávaní zdravotne a sociálne znevýhodnených 

http://www.bgsfm.sk/
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občanov je ich aktívna spoluúčasť, ktorá vedie k zmene ich sociálneho správania a plnohodnotnému 

začleneniu do spoločnosti. Remeselné dielne sú známe predovšetkým výrobou medovníkov, ktoré sú 

zo strany verejnosti veľmi obľúbené a žiadané. Pracovníci vyrábajú taktiež bižutériu, originálne 

suveníry z textílií, hliny, dreva a funguje tu aj krajčírska dielňa. 

 

3.3 Projekt „Vystúpiť z bludného kruhu“ podporený Nadáciou pre deti 

Slovenska z fondu Hodina 

deťom.   

Projekt sme začali realizovať 

v roku 2013. Jeho zámerom bol 

rozvoj životných zručností detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia za pomoci ich učiteľov a 

vychovávateľov. V rámci projektu sme pre deti 

realizovali viaceré podnetné aktivity: pravidelné 

workshopy na rozvoj konkrétnych životných zručností – 

priateľstvo, zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť, 

starostlivosť; navštívili sme Detské interaktívne múzeum 

v Bratislave a originálnu tvorivú dielňu Terra permonia v Banskej Štiavnici.  Je veľmi dôležité v deťoch 

rozvíjať pozitívne osobnostné vlastnosti, lebo len tak sa z nich môžu stať dobrí a poctiví ľudia, ktorí 

budú mať silu zmeniť svoj život, “osud” a žiť lepšie, spokojnejšie a šťastnejšie ako ich rodičia.   

 

3.4 Projekt uskutočnený s podporou Nadácie Granvia. Nadácia vo svojom grantovom kole podporila 

9 projektov; zo Žilinského kraja bol ako jediný vybraný projekt našej organizácie. Ide v ňom 

o vybavenie nových priestorov chráneného pracoviska „Darčeky@káva“, ktoré v súčasnosti sídli v 

malých priestoroch. Zámerom je presťahovanie obchodíka do väčších priestorov 

a rozšírenie ponuky o malú cukráreň. V predajni pracujú 2 zdravotne znevýhodnení 

zamestnanci, z toho mladý muž na invalidnom vozíku. Z kultúrno-spoločenského 

hľadiska bude predajňa presahovať svoj rozmer – bude miestom pre spoločné 

stretávanie sa, miestom pre usporadúvanie rôznych diskurzov, či kultúrnych 

prezentácií. Sortiment predajne v súčasnosti tvoria výrobky chránených dielní, medovníky z vlastného 

chráneného pracoviska „Remeselné dielne“ a výrobky od tvorivých občanov Rajeckého regiónu – žien 

na MD, dôchodcov, umelcov, remeselníkov…. 

 

3.5 Projekty podporené Žilinským samosprávnym krajom – 

v prvom projekte bol zrealizovaný výchovno-rekreačný pobyt 

zameraný na upevňovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi 

hravou a motivačnou formou. Tiež boli zakúpené nové hračky 

na Filiálnu terapiu, ktorá prispieva k prehlbovaniu 

vzájomného vzťahu a porozumenia matiek s deťmi, pomáha 

matkám upevniť a rozšíriť si rodičovské zručnosti, pochopiť a pomenovať pocity dieťaťa. 

V druhom projekte sme vybudovali komunitnú záhradku, ktorú využívame pri ergoterapii s 

klientkami. Ergoterapia pomáha zlepšovať kvalitu života matiek a detí tým, že sa aktívne zapájajú do 

zamestnania. S myšlienkou vybudovať komunitnú záhradku prišli samotné matky, ktoré chcú 

nadobudnúť nové zručnosti a tie  odovzdať ďalej svojím deťom. Úroda zo záhradky bude využívaná 

v kuchyni domova. Vďaka príspevkom Žilinského samosprávneho kraja zažili deti deň plný zábavy, 

hier a tvorivých aktivit  a pri Domove sme mohli  vybudovať komunitnú záhradku.  
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3.6 Projekt podporený vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie 

Orange. Tento projekt je zaujímavý tým, že oň požiadali samotné 

klientky – mamičky v domove. Vďaka projektu bola do domova 

zakúpená nová práčka. I štedrovečerný stôl bol vďaka projektu 

„štedrejší“. Tieto dary zlepšili atmosféru počas Vianoc v domove, nakoľko tieto dni bývajú pre 

všetkých smutné.  

 

4 UDALOSTI V ROKU 2014 

Naša organizácia získala 3. miesto v kategórii Sociálna inklúzia Ceny Nadácie Orange za prácu s 

ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením – najmä 

s tehotnými ženami, matkami s deťmi, ktoré sú 

obeťami domáceho násilia.  V piatom ročníku 

Ceny Nadácie Orange už bolo úspechom to, že 

sa naša organizácia z Rajeckého regiónu dostala 

medzi 15 nominovaných v troch kategóriách zo 

110 organizácií z celého Slovenska.  

Chceme sa  úprimne poďakovať za ocenenie 

našej dlhoročnej práce. Je to pre nás veľkým 

povzbudením do ďalšej práce v prospech 

detí  a žien v núdzi. Vážime si, že toto ocenenie 

prichádza zo súkromného sektora, že našu prácu 

v neziskovej organizácii ocenila úspešná telekomunikačná spoločnosť na Slovensku. Ďakujeme 

za  prejavenú dôveru.   

Správna rada Americkej obchodnej komory na Slovensku vybrala našu neziskovú organizáciu Áno 

pre život v rámci projektu Charity Drive 2014. Projekt predstavoval sprievodné podujatie 

galavečera Thanksgiving Gala Charity Dinner, ktorý sa uskutočnil 28.11.2014 v Bratislave.  

Ďakujeme Americkej obchodnej komore za to, že vybrali práve našu organizáciu. Je skvelé, že úspešní 

ľudia nezabúdajú na slabých a opustených. Je to pre nás obrovským povzbudením. Vysoko si ceníme, 

že takáto spoločnosť – Americká obchodná komora –  si všimla výsledky našej práce v prospech ľudí v 

núdzi. Ďakujeme.  

Návšteva z veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR - 23. októbra navštívila naše Zariadenie 

núdzového bývania prvá tajomníčka nórskeho veľvyslanectva na Slovensku pani Rannveig Skofteland 

spolu s asistentkou pani Soňou Sulíkovou. Počas návštevy Domova G. B. Molla a chránených 

pracovísk pri Domove G. B. Molla sme sa rozprávali o aktuálnej situácii v oblasti domáceho násilia, 

krízových životných situáciách žien a ich detí a formách pomoci. Pani  Skofteland veľmi pozitívne 

hodnotila našu prácu v prospech ľudí ohrozených sociálnym vylúčením.  

Vianočná pošta - 13. novembra sme boli aj my, z neziskovej organizácie Áno pre život, pri otváraní 

Vianočnej pošty v Rajeckej Lesnej. Na túto slávnosť sme totiž v našej chránenej dielni vyrobili 

nádherné medovníčky. Slávnosť poctil svojou prítomnosťou aj pán prezident SR Andrej Kiska. Pri 

bazilike Narodenia Panny Márie ho privítal správca farnosti Ján Rusnák, spolu s biskupom Žilinskej 

diecézy Mons. Tomášom Galisom a starostom obce Petrom Tarábkom. Slávnosť obohatili svojím 

nádherným vystúpením deti z miestnej Materskej a Základnej školy.  

Projekt Vianočná pošta organizuje už od roku 1999 Slovenská pošta, a.s. Týmto chceme poďakovať 

Slovenskej pošte, a.s. za podporu našej Remeselnej chránenej dielne. 
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5 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2014 

Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) k 31.12.2014 v porovnaní s rokom 
2013 bol nasledovný: 

 
Strana aktív    (v EUR) 2014 2013 

A. MAJETOK SPOLU 129 957 134 836 

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK   

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 129 957 134 836 

FINAČNÉ INVESTÍCIE   

B. OBEŽNÝ MAJETOK 37 935 49 342 

ZÁSOBY 4 375 3 449 

TOVAR 488 923 

DLHODOBÉ POHĽADÁVKY   

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 2 627 10 339 

FINANČNÝ MAJETOK 30 932 35 553 

PRECHODNÉ ÚČTY AKTÍVNE 5 893 23 448 

 
AKTÍVA celkom 
 173 785 207 626 

Strana pasív    (v EUR) 2014 2013 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STÁLYCH A OBEŽNÝCH AKTÍV 74 784 57 347 

FONDY ORGANIZÁCIE 45 705 45 705 

NEVYSPORIADANÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MIN.ROKOV 10 977 - 8 201 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 18 101 19 843 

B. CUDZIE ZDROJE 28 955 80 261 

REZERVY ZÁKONNÉ  6 553 

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 1 227 1 432 

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 18 629 55 146 

BANKOVÉ  VÝPOMOCI A POŽIČKY 9 100 17 130 

 PRECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÉ 70 044 70 018 

PASÍVA celkom 
 

173 785 207 626 
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Výsledok hospodárenia bol nasledovný: 
 

Náklady  (v EUR) 2014 2013 

Spotreba materiálu  17 716 22 218 

Spotreba energie  9 741 9 382 

Predaný tovar 10 399 15 810 

Nakupované služby  34 144 37 412 

Osobné náklady  134 115 126 541 

Odpisy a predané zásoby  13 179 13 113 

Poskytnuté príspevky finančné  2 993 - 

Ostatné náklady  2 799 3 728 

Náklady celkom 225 086 228 204 

Výnosy  (v EUR) 2014 2013 

Tržby z vlastnej činnosti  14 045 17 441 

Tržby za predaný tovar 13 359 17 655 

Dary PO, granty  47 254 32 893 

Dary FO  13 741 11 563 

Prijaté príspevky zo zbierok  5 299 5 432 

Dotácie   113 247 134 318 

Iné výnosy  17 067 17 523 

Príspevky z  podielu zaplatenej dane     19 179 11 219 

Úroky, kurzové zisky 8 3 

Výnosy celkom 243 191 248 047 

Daň z príjmu 4 - 

Výsledok hospodárenia 18 101 19 843 
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6 VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 

 
Ročná účtovná závierka bola overená audítorom SKAU Ing. Martou Dvorskou. 
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7 GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV ORGANIZÁCIE ZA ROK 2014 
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8 PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH 

Stav peňažných prostriedkov k 1.1.2014: 35 553,77 €                                        

 - Z hlavnej činnosti 194 158,10 €                                      

    - z verejnoprospešnej činnosti 6 952,70 €                                          

    - z dotácií 111 411,84 €                                      

    - z darov fyzických a právnických osôb 50 964,50 €                                        

    - z verejných zbierok 5 818,26 €                                          

    - z príspevky z podielu zaplatenej dane 19 010,80 €                                        

 - Z podnikateľskej činnosti 14 809,28 €                                        

 - Prijaté  pôžičky, finančné výpomoci 8 092,85 €                                          

 - Vrátené pohľadávky 7 388,18 €                                          

Príjmy spolu: 224 448,41 €                                      

 - na verejno-prospešnú činnosť 198 763,73 €                                      

 - na podnikateľsú činnosť 14 183,48 €                                        

 - vrátenie pôžičiek, finančných výpomocí 16 122,92 €                                        

Výdaje spolu: 229 070,13 €                                      

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2014 30 932,05 €                                        

Výdaje:

Príjmy:

  

9 PREHĽAD ROZSAHU PRÍJMOV (VÝNOSOV) V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV 

Zdroj príjmov (výnosov)  Hlavná činnosť 
 Podnikateľská 

činnosť 
 Spolu 

Vlastné zdroje 27 667,69 €       16 761,04 €       44 428,73 €       

 - príspevky od klientov za sociálnu službu 10 643,84 €       10 643,84 €       

 - tržby za výrobky v chránených dielňach 10 968,95 €       10 968,95 €       

 - tržby z podnikateľskej činnosti 16 761,04 €       16 761,04 €       

 - aktivácia tovaru v chránených dielňach 5 644,35 €         5 644,35 €         

 - ostatné výnosy 410,55 €             410,55 €             

Dotácie, príspevky, dary na činnosť 198 720,76 €     -  €                   198 720,76 €     

 - dary, granty právnických osôb 47 253,82 €       47 253,82 €       

 - dary fyzických osôb 13 741,27 €       13 741,27 €       

 - príspevky z podielu zaplatenej dane 19 179,08 €       19 179,08 €       

 - verejná zbierka 5 299,87 €         5 299,87 €         

 - príspevky z VÚC 42 207,81 €       42 207,81 €       

 - dotácie ÚPSVaR SR 12 078,08 €       12 078,08 €       

 - grant zo švajčiarskych fondov 57 125,95 €       57 125,95 €       

 - ostatné príspevky, granty 1 834,88 €         1 834,88 €         

Výnosy celkom: 226 388,45 €     16 761,04 €       243 149,49 €     
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10 STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV  

 
Pohyb majetku v účtovnom období roka 2014 bol nasledovný: 
 

Majetok
 Stav k 

1.1.2014 
 Prírastky  Úbytky 

 Stav k 

31.12.2014 

Budovy 134 206,01 €  12 754,00 €    121 452,01 €  

Pozemky 205,03 €          205,03 €          

Preddavky na dlhodob. majetok 8 300,00 €       8 300,00 €       

Zásoby 3 449,31 €       5 298,04 €       4 371,99 €       4 375,36 €       

Pokladnica 2 263,58 €       61 986,37 €    60 168,98 €    4 080,97 €       

Bankové účty 33 290,19 €    265 959,29 €  272 398,40 €  26 851,08 €    

Pohľadávky 144,00 €          13 563,08 €    13 300,73 €    406,35 €          

Poskytnuté preddavky 70,00 €            1 195,00 €       965,00 €          300,00 €          

Ostatné pohľadávky 2 629,87 €       29 038,50 €    30 136,16 €    1 532,21 €       

Pohľadávky voči DÚ 87,62 €            7 473,46 €       7 192,07 €       369,01 €          

Pohľadávky voči ŠR 2 543,40 €       22 362,52 €    11 278,11 €    13 627,81 €    

Iné pohľadávky 7 408,18 €       4 658,34 €       12 046,52 €    20,00 €            

Náklady budúcich období 109,25 €          92,32 €            109,25 €          92,32 €            

Príjmy budúcich období 23 338,71 €    24 334,10 €    41 872,45 €    5 800,36 €       

Majetok (aktíva) celkom: 218 045,15 €  435 961,02 €  466 593,66 €  187 412,51 €  

 
Stav a pohyb záväzkov v roku 2014 bol nasledovný: 

 

Záväzky
 Stav k 

1.1.2014 
 Prírastky  Úbytky 

 Stav k 

31.12.2014 

Finančné výpomoce 17 129,97 €    8 092,95 €       16 122,92 €    9 100,00 €       

Dodávatelia 7 126,28 €       38 186,53 €    43 638,65 €    1 674,16 €       

Rezervy 6 553,33 €       6 553,33 €       -  €                 

Prijaté preddavky 436,80 €          2 892,50 €       2 322,90 €       1 006,40 €       

Ostatné záväzky 1 695,94 €       12 007,27 €    13 276,85 €    426,36 €          

Nevyfakturované dodávky 270,96 €          1 312,46 €       1 089,53 €       493,89 €          

Zamestnanci 5 234,81 €       86 731,79 €    84 240,43 €    7 726,17 €       

Ostatné záväzky voči 

zamestnancom
383,24 €          883,39 €          1 266,63 €       -  €                 

Záväzky voči SP a ZP 2 697,83 €       48 738,81 €    46 505,54 €    4 931,10 €       

Záväzky voči ŠR 39 843,49 €    40 776,17 €    64 667,79 €    15 951,87 €    

Iné záväzky 428,39 €          381,59 €          46,80 €            

Výnosy budúcich období 70 018,46 €    13 318,17 €    13 291,76 €    70 044,87 €    

Záväzky zo sociálneho fondu 1 361,12 €       489,62 €          623,72 €          1 227,02 €       

Ostatné záväzky 70,82 €            477,98 €          548,80 €          -  €                 

Záväzky celkom: 152 823,05 €  254 336,03 €  294 530,44 €  112 628,64 €  
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11 SPONZORI, DARCOVIA A PODPOROVATELIA V ROKU 2014 

Dotácie zo štátneho rozpočtu a z európskych fondov:  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline; Švajčiarska konfederácia v Blokovom grante pre MVO a 
podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce.  

Samosprávy: Mesto Rajecké Teplice; Žilinský samosprávny kraj.  

Podporovatelia zo zahraničia: NESsT EUROPE Nonprofit Kft. Maďarsko; Ja zum leben Švajčiarsko 

Nadácie:  
Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava; Nadačný fond KIA Motors Slovakia v Nadácii Pontis, Bratislava; 
Nadácia GRANVIA, Bratislava; Nadácia Orange, Bratislava.  

Neštátne subjekty:  
Biomasa ZZPO, Kysucký Lieskovec; Fórum života o.z., Bratislava; Gianna n.o., gynekologická 
ambulancia Žilina; Gréckokatolícka farnosť Žilina; Konferencia biskupov Slovenska; Kongrégacia Dcér 
sv. Františka, Slovenská provincia Bratislava; Komunita blahoslavenstiev, Liptovský Mikuláš-Okoličné; 
Misionári Najsvätejších Sŕdc, Žilina; Rímsko-katolícka farnosť Rajec; Rímsko-katolícka farnosť Rajecké 
Teplice; Rímsko-katolícka farnosť Udiča; Rímsko-katolícka cirkev Žilina; Spišská katolícka charita; 
Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky, Rajec; Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti Čadca; 
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca; Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety n. o., Bratislava 

Podnikatelia – právnické i fyzické osoby:  
American Chamber of Commerce in the Slovak Republic, Bratislava; AVON Cosmetics, spol. s r.o. 
Bratislava; CIMAT, s.r.o. Ing. Branislav Cisárik; HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o., 
Dubnica nad Váhom; HBM Pharma s.r.o., Martin; HOUR, s. r. o.; KROS a.s. Žilina; JUDr. PIALOVÁ 
Katarína, Rajecké Teplice; LIBEX, s.r.o. Žilina- Považský Chlmec; MBS Consult s.r.o., Malinovo; PEZA 
a.s. Žilina; PC centrum – Jozef Filo; Servis MVO, s.r.o., Bratislava; Slovak Telekom, a.s. Bratislava; 
Slovenská pošta, a. s.; Websupport, s. r. o. 

Fyzické osoby:  
Bajcurová Petra, Humenné; Baránková Otília, Kamenná Poruba; Baránek Ladislav a Mária, Konská; 
Baránek Vladimír, Konská; Bečár Henrich a Mária; Bielik Peter, Bratislava; Bittšanský Ján; Bollo 
Ľubomír Konská; Duhár Igor, Žilina; Dvorská Marta, Bardejov; Ďuk Ladislav; Mons. Galis Tomáš, Žilina; 
Grey Eva, Bratislava; Hatala Juraj a Mária Trenčín; Hlaváč Jozef Konská; Hološ Ladislav Smrečany; 
Hutlasová Katarína, Veľké Zálužie; Chmelík Bohumil, Trnava; Jančová Barbora, Dolinský potok; 
Jászberényiová Soňa a František, Ilava; Javurek Maroš; Kardacka Ivana; Kasmanová Jana, Kamenná 
Poruba; Kavecká Júlia, Kamenná Poruba; Kluknavská Eva; Kľučka Ľuboš, Rajec; Kmeťová Magdaléna; 
Knapec Peter Stránske; Koptáková Darina, Žilina; Kováčiková Lucia; Krajník Florián Trebišov; Krčméry 
Vladimír, Bratislava; Krutáková Barbora; Kurilová Naďa; Lajčiak Pavol, Liptovské Sliače; Langová 
Mária; Majda Marián a Mária, Vrútky; Marková Helena; Martinková Mariana, Žilina; Masárová Lucia; 
Matiščík Alexander, Žilina; Mihalec Ján, Rajec; Michalíček Martin; Michalov Peter, Horné Lefantovce; 
Miškovič Igor a Silvia, Kamenná Poruba; Pekná Jozefa Kamenná Poruba; Podivínska Anna; Podoláková 
Margita, Dolná Súča; Podolanová Gabriela, Rajec; Pokrývková Katarína; Riečičiarová Iveta; Sisková 
Mária, Slovenská Ves; Smolar Peter; Súlovcová Viera; Sýkora Milan; Šotkovský Vladimír; Špániková 
Katarína; Števanka Radovan, Zlaté Moravce; Švento Šimon; Tadialová Emília; Tekeľ Martin, Habovka; 
Tomko Stanislav; Turiak Emil, Žilina; Tvrdovský Jozef a Ivana, Štiavnik; Vargová Anna, Košice; Vereš 
Peter a Katarína, Kamenná Poruba; Verešová Jozefa Kamenná Poruba; 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. 

 
Ď A K U J E M E.  

Ďakujeme aj, pre nás neznámym, prispievateľom 2 % z daní a podporovateľom verejnej zbierky. 


