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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 podujatí, spoločensko-kultúrnych akcií, konferencií, seminárov, 

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

e) služby na podporu zamestnanosti, najmä zamestnanosti zdravotne a sociálne znevýhodnených 

osôb a na podporu regionálneho rozvoja prostredníctvom organizovania kultúrno-spoločenských 

podujatí a poskytovania informácií zameraných na propagáciu Rajeckého regiónu a zvyšovania 

zamestnanosti za účelom prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju v súlade s Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Rajeckého regiónu, 

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 

2.1.1 Poskytovanie sociálnych služieb

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

intervencie - 

 v zariadení núdzového bývania (§ 29) fyzickým  osobám, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej 

sociálnej situácii pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stali obeťou 

správania iných fyzických osôb,  

 v útulku (§ 26) fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré majú obmedzenú 

schopnosť spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu, že nemajú 
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zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb alebo 

nemôžu doterajšie bývanie užívať. 

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; Hrová terpaia; Pedagogické metódy. 

Kvantitatívne ukazovatele   

Počet klientov 

k 1.1.2016 
Počet prijatých klientov  

Počet klientov, ktorí 

ukončili poberanie 

sociálnych služieb 

Počet klientov 

k 31.12.2016 

17 50 41 26 

 

Celkový počet klientov od 1998 do 2016 792 

  - z toho žien 336 

  - z toho detí 456 

Celkový počet novonarodených detí od 1998 do 2016 59 

 

Veková kategória ubytovaných klientov v roku 2016: 

0 –   6 rokov 7 – 15 rokov 16 – 18 

rokov 

19 – 25 rokov 26 – 39 

rokov 

40 – 59 

rokov 

Nad  60 

rokov 

22 16 3 8 13 5 0 

 

Po ukončení poskytovania sociálnych služieb klienti odišli: 

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

starostlivosť 

nemáme 

informáciu 

2 29 8 2 0 0 

 

2.1.2  Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva 

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

poradenstvo (odst. b § 19). Akreditáciu organizácii udelilo MPSVR SR pod číslom 3849/2015-M_OSS 

s účinnosťou od 9.2.2015. Oprávnenie poskytovať špecializované poradenstvo vzniklo dňom zápisu 

do Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Žilinským samosprávnym krajom, a to od 

17.9.2015.  

Cieľové skupiny: 

 členovia rodín ohrození domácim násilím alebo v inej krízovej situácii  

 fyzické osoby ohrozené sociálnym vylúčením 

Forma:   

 ambulantná / osobne, e-mailom, telefonicky – bezplatná nonstop linka 0800 12 00 24 
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Miesto: 

 Komunitné centrum pri Domove Gianny B. Molla, Rajec 

 Centrum poradenstva v Rajeckých Tepliciach, ul. Farská 543/2 

Poradenstvo je vykonávané bezplatne. V roku 2016 sme poskytli špecializované sociálne poradenstvo 

283 osobám / 244 poradenských hodín. 

 

2.2 Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

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 2016 sme vykonávali opatrenia pre deti a mladých dospelých prostredníctvom výchovno-

sociálnych a výchovno-vzdelávacích programov, ktorých sa zúčastnilo 38 detí a 9 mladých dospelých 

z 22 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 

2016 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. 

Kampaň odštartovala verejnou besedou Pomoc seniorom – pomoc obetiam trestných činov. Tento 

rok sme kampaň zamerali na násilie páchané na starších ľuďoch, lebo podľa prieskumu Fóra pre 

pomoc starším sú výsledky na Slovensku alarmujúce. Viac ako 80 % respondentov uviedlo, že má 

s násilím vlastnú skúsenosť alebo sa s ním stretlo vo svojom okolí. Beseda sa uskutočnila na 

Mestskom úrade v Žiline pod záštitou primátora Mesta Žilina Ing. Igora Chomu. Pozvanie na diskusiu 

prijali odborníci s dlhoročnými skúsenosťami – riaditeľ odboru kriminálnej polície Krajského 

riaditeľstva PZ Žilina plk. Mgr. Roman Kubala; preventistka Krajského riaditeľstva PZ v Žiline kpt. Ing. 

Soňa Vinková; prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová a poslankyňa NR SR, členka 

Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová. 
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Medzi sprievodné podujatia kampane patrili interaktívne besedy so študentmi gymnázií a stredných 

škôl, mediálne výstupy a verejná zbierka, ktorej výťažok je venovaný ženám a ich deťom – obetiam 

domáceho násilia, ktorým poskytuje nezisková organizácia Áno pre život odbornú pomoc. 

Kampaň Domáce násilie ubližuje všetkým, ktorá sa v tomto roku konala pod záštitou slovenského 

predsedníctva v Rade Európskej únie ďalej podporili Nadácia Penta, Rádio Lumen a časopis Naša 

Žilinská diecéza. 

 

 XVIII. ročník medzinárodnej konferencie  „Vyber si život“ 

Dvojdňová  medzinárodná konferencia Vyber si život sa konala v Rajeckých Tepliciach v dňoch 18. – 

19. marca pod záštitou europoslankyne Anny Záborskej, predsedu Žilinského samosprávneho kraja 

Juraja Blanára a primátorky mesta Rajecké Teplice Kataríny Hollej. Konferencia bola venovaná 

téme Násilie a ľudská dôstojnosť. 

Publiku sa prihovorili významné osobnosti Shenan J. Boquet z USA, prezident Human Life 

International, biskup Milan Lach a europoslankyňa Anna Záborská. S cennými príspevkami vystúpili 

tiež psychiater Michal Patarák, Anna Verešová, Janka Šípošová, väzenský kňaz Emil Turiak, Marica 

Pirošíková, zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva, Maroš Čaučík a Branislav 

Škripek.  

Chceme sa poďakovať všetkým partnerom, vďaka 

ktorým sa toto podujatie mohlo uskutočniť – 

primátorke Mesta Rajecké Teplice Kataríne Hollej 

za prevzatie záštity nad podujatím a za bezplatné 

poskytnutie priestorov, Žilinskému 

samosprávnemu kraju za finančnú podporu 

a predsedovi Jurajovi Blanárovi za prevzatie 

záštity nad konferenciou. Za materiálnu pomoc 

ďakujeme firme Libex, s. r. o. a Pekárni Ďuroška, 

s. r. o. 

Konferencie sa zúčastnilo 100 osôb zo Slovenska i zo zahraničia. 

 

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

 Benefičný koncert pre ľudí v núdzi  

 

Povedať násiliu nie a pomôcť ľuďom v núdzi. To bolo hlavným cieľom benefičného koncertu, ktorého 

10. ročník sa konal v priestoroch Domu umenia Fatra v Žiline. Koncert je súčasťou tradičnej jesennej 

kampane "Domáce násilie ubližuje všetkým." 

Na úvod sa publiku prihovorila europoslankyňa Anna Záborská a Emil Turiak, gréckokatolícky kňaz, 

väzenský kaplán v Žiline. V prvej časti koncertu vystúpila známa sólistka Eleonóra Vančíková Kapasná 

s hudobníkmi z Folkduoplus, ktorí hrali od ľudových piesní až po šansóny. Koncert svojím vystúpením 

podporila aj speváčka s francúzskym šarmom – Janais. Odzneli jej vlastné skladby, ale aj skladby 

svetoznámych autorov či piesne z jej vianočného albumu. Bol to večer naplnený príjemnou 

atmosférou, silou a poďakovaním všetkým, ktorí pomáhajú ľuďom v núdzi. 
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Koncert sa v tomto roku konal pod záštitou 

slovenského predsedníctva v Rade Európskej 

únie. Predaj vstupeniek je predmetom verejnej 

zbierky, ktorá bola povolená MV SR dňa 

5.9.2016 pod číslom SVS-OVS3-2016/028737. 

 

 

 

 

 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-OVS3-2015/022981 zo dňa 21.8.2015. 

Zbierka bola realizovaná v období od 15. septembra 2015 do 30. júna 2016. 

Čistý výnos tvorí suma 11 843,79 EUR  a bol použitý v súlade s povoleným účelom  – na úhradu 

nákladov na výchovné a vzdelávacie programy pre matky ohrozené domácim násilím alebo inou 

krízovou situáciou.  

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

verejnú zbierku  podporili. 

 

2.5 Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 

V roku 2016 sme pokračovali v podnikateľskej činnosti v prevádzkovaní sociálnej firmy LABORE, CHD 

Remeselné dielne a CHD Cukráreň RAJecké Radosti. Primárnym cieľom týchto podnikateľských aktivít 

je zamestnávanie ľudí zdravotne a sociálne znevýhodnených, čo je v priamom súlade s poslaním 

organizácie. Podnikanie je zamerané na cieľovú skupinu organizácie, ktorou sú osamelé matky, ženy 

po viacročnej materskej dovolenke, zdravotne znevýhodnené, ženy staršie ako 45 rokov. V prípade 

dosiahnutia zisku, tento musí byť použitý v celom rozsahu na zabezpečenie hlavnej činnosti 

organizácie. Výsledkom nášho sociálneho zamestnávania sú udržané a vytvorené nové pracovné 

miesta a to: 

 4 zamestnanci - zdravotne znevýhodnení, 

 4 zamestnanci - sociálne znevýhodnení.  

Cieľom zamestnávania ľudí ohrozených sociálnym vylúčením je riešiť zásadné spoločenské problémy 

finančne udržateľným spôsobom.  

 

2.6 Prevádzkovanie chránených pracovísk/chránených dielní 

V roku 2016 sme prevádzkovali tri chránené dielne (CHD), v ktorých pracujú piati invalidi, z toho traja 

s poklesom schopnosti vykonávať pracovnú činnosť nad 70 %. Dve z týchto pracovísk vykonávajú 

podnikateľskú činnosť. Udržanie prevádzky chránených pracovísk / dielní je stále 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. 

 CHD 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.  

http://anoprezivot.sk/financovanie/podporovatelia/
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 CHD Cukráreň RAJecké Radosti 

Predmetom činnosti je predaj tovaru a činnosť 

informátora v obchode a v službách. Ide o podnikateľskú 

činnosť.  Pracujú tu 3 zamestnanci, z toho 2 zdravotne 

znevýhodnení. Cukráreň (na fotografii interiér) zároveň 

slúži aj k predaju darčekového tovaru, ktorý vyrábajú 

pracovníci našej CHD Remeselnej dielne, ale aj z 

chránených dielní z rôznych kútov Slovenska. Viac na 

www.medovnikovyraj.sk. 

 

 

 CHD Remeselné dielne 

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

Pracujú tu 4 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  

V rámci preventívnych programov sme zrealizovali 10 interaktívnych prednášok na tému „Domáce 

násilie ubližuje všetkým“ pre 232 študentov stredných škôl v Žilinskom kraji. Ďalšou aktivitou v rámci 

prevencie vzniku krízových situácií v rodine a zmiernenia porúch správania detí bol výchovno-

rekreačný pobyt deti a rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia v Rajecko-lesnianskej doline. 

K eliminácii násilia v rodinách sme prispeli aj prostredníctvom informovania verejnosti o fenoméne 

násilia v médiách: rozhovor v relácii TV LUX Doma je doma (23.11.2016), rozhovor v projekte RTVS 

Slovensko Advent (9.12.2016). 

 

3 REALIZOVANÉ PROJEKTY 

3.1 Projekt  uskutočnený s podporou Accenture Nadačného fondu v Nadácii Pontis 

V mesiacoch máj – jún sa uskutočnili bezplatné kurzy pre ľudí so 

zdravotným a sociálnym znevýhodnením, ktorí majú sťažený prístup na trh 

práce. Kurzy sa uskutočnili vďaka Accenture Nadačnému fondu v Nadácii 

Pontis.  

Cieľom kurzov bolo posilniť socio-ekonomické kapacity ľudí ohrozených 

sociálnym vylúčením, ktorých znevýhodnenie často krát znásobuje 

zdravotné postihnutie či nerovnaké príležitosti na trhu práce z dôvodu 

starostlivosti o členov rodiny. Priamo v chránených pracoviskách sa 

uskutočnili tri kurzy zamerané na rozvoj pracovných a životných zručností. Celkovo kurzy absolvovalo 

18 účastníkov, z toho 5 zdravotne znevýhodnených a 11 sociálne znevýhodnených – osamelé matky – 

klientky Zariadenia núdzového bývania; matky s nezaopatrenými deťmi; ženy po viacročnej materskej 

dovolenke, ženy staršie ako 45 rokov, zdravotne znevýhodnení. Kurzy vedené profesionálmi priniesli 

výsledky:  

 Dvojdňový tréning komunikačných zručností pomohol účastníkom viac sa počúvať, 

profesionálnejšie odpovedať na otázky zákazníkov, pozerať na krízové situácie s väčším 

nadhľadom a väčšou istotou.  

 

http://www.medovnikovyraj.sk/
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 Počas kaviarenského / čašníckeho rýchlokurzu mali účastníci možnosť pracovať 

s profesionálnym baristickým vybavením v školiacom a tréningovom centre 9 Gramms Coffee 

v Žiline. Naučili sa pripravovať nové druhy nápojov, pravú arabskú kávu či efektne zdobiť 

capuccino. Taktiež nadobudli ďalšie zručnosti v komunikácii so zákazníkom. 

 Na kurze zdobenia medovníkov si účastníčky vyskúšali rôznorodé zdobenie medovníkov a naučili 

sa novú receptúru prípravy cesta. Najzaujímavejšie 

boli pre nich 3 D výrobky, ktoré je možné 

z medovníkového cesta vyrobiť.  

Cieľom zamestnávania zdravotne a sociálne 

znevýhodnených ľudí je skutočná integrácia týchto 

osôb, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením. 

Najpodstatnejšou zmenou je zmena ich sociálneho 

správania a to aktívna spoluúčasť. Táto cesta zároveň 

rieši zásadné spoločenské problémy finančne 

udržateľným spôsobom. 

 

3.4 Projekt uskutočnený s podporou Nadácie VÚB 

Vďaka podpore Nadácie VÚB mohli deti a mladí ľudia v krízových životných situáciách slobodne 

vyjadriť svoje pocity a ventilovať napätie.  

V mesiacoch jún – október sme realizovali projekt zameraný na využívanie arteterapie v pomoci 

deťom a mladým ľuďom v krízových životných situáciách. Aktivity projektu boli realizované 

v Komunitnom centre organizácie a zapojené boli deti a mládež dočasne 

ubytované v Zariadení núdzového bývania: deti zanedbávané, týrané 

alebo ktoré boli svedkami domáceho násilia a taktiež deti z Rajeckého 

regiónu – z „vonkajšieho prostredia“ s indikáciami problémového 

správania.  

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie príležitostí pre slobodné 

sebavyjadrenie detí, diagnostika problémov a harmonizácia detí. V rámci 

projektu sme pravidelne realizovali arteterapeutické stretnutia v skupinke 

4 – 6 detí. Po každom stretnutí bol v spolupráci so psychologičkou 

uskutočnený rozbor diel. Následne sme s deťmi pracovali na zmiernení 

negatívnych dôsledkov z prežitých kríz. Vďaka projektu absolvovala ďalšia 

zamestnankyňa organizácie akreditovaný odborný výcvik arteterapia.  
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3.5 Projekty podporené Žilinským samosprávnym krajom 

 

Vďaka príspevku Žilinského samosprávneho kraja sme sa 

spolu deťmi a matkami z nášho Domova G. B. Molla vydali na 

cestu za Jánošíkovým pokladom.  

V júli sme pre deti a matky, ktoré sú dočasne ubytované 

v Zariadení núdzového bývania a pre deti z rodín ohrozených 

sociálnym vylúčením z Rajeckého regiónu zrealizovali 

1-dňový výchovno-rekreačný pobyt. Tento pobyt 

s názvom „Cesta za Jánošíkovým pokladom“ sa 

uskutočnil v Rajecko-lesnianskej doline, ktorá je 

známym strediskom zimnej a letnej turistiky. Cesta 

mala svoje pravidlá – správať sa čestne, pomáhať si, 

počúvať sa navzájom, rešpektovať druhých, vedieť 

ovládnuť hnev, používať slová „ďakujem“ a „prosím“. 

Deti mali za úlohu pomocou súťaží a indícií nájsť 

truhlicu s ukrytým Jánošíkovým pokladom. Do súťaží boli zapojené aj matky a spolu s deťmi pracovali 

v tímoch. Cieľom bolo, aby matky spolu s deťmi prežili deň plný dobrodružstva a zážitkov, vzájomne 

sa viac zblížili a lepšie si porozumeli. Pobyt zároveň podporil rozvoj životných a sociálnych zručností 

nielen detí, ale aj rodičov. Všetky aktivity boli zamerané na posilnenie vzťahu rodič-dieťa 

a zmiernenie problémového správania detí.   
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4 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2016 

Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) k 31.12.2016 v porovnaní s rokom 
2015 bol nasledovný: 

 
Strana aktív    (v EUR) 2016 2015 

A. MAJETOK SPOLU 147 393 116 599 

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK   

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 147 393 116 599 

FINAČNÉ INVESTÍCIE   

B. OBEŽNÝ MAJETOK 51 513 15 123 

ZÁSOBY 2 149 2 470 

TOVAR 1 171 1 588 

DLHODOBÉ POHĽADÁVKY   

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 8 469 9 665 

FINANČNÝ MAJETOK 40 894 2 988 

PRECHODNÉ ÚČTY AKTÍVNE 187 1 543 

 
AKTÍVA celkom 
 199 093 133 265 

Strana pasív    (v EUR) 2016 2015 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STÁLYCH A OBEŽNÝCH AKTÍV 44 112 43 187 

IMANIE A PEŇAŽNÉ FONDY 73 081 45 705 

NEVYSPORIADANÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MIN.ROKOV 8 180 25 445 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA -37 149 -27 964 

B. CUDZIE ZDROJE 67 397 34 645 

REZERVY ZÁKONNÉ   

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 2 422 1 844 

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 21 875 21 701 

BANKOVÉ  VÝPOMOCI A POŽIČKY 43 100 11 100 

 PRECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÉ 87 584 55 433 

PASÍVA celkom 
 

199 093 133 265 
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Výsledok hospodárenia bol nasledovný: 
 

Náklady  (v EUR) 2016 2015 

Spotreba materiálu  26 113 31 358 

Spotreba energie  8 951 7 689 

Predaný tovar 20 777 15 273 

Nakupované služby  33 959 32 403 

Osobné náklady  154 050 165 977 

Odpisy a predané zásoby  6 894 6 799 

Poskytnuté príspevky finančné  0 8 035 

Ostatné náklady  24 888 15 703 

Náklady celkom 265 632 283 637 

Výnosy  (v EUR) 2016 2015 

Tržby z vlastnej činnosti  39 325 12 673 

Tržby za predaný tovar 24 440 22 068 

Aktivácia materiálu, tovaru a vnútroorganizačných služieb 14 773 0 

Dary PO, granty  33 274 60 136 

Dary FO  6 182 14 216 

Prijaté príspevky zo zbierok  10 739 12 617 

Dotácie   79 254 87 764 

Iné výnosy  11 698 46 153 

Príspevky z  podielu zaplatenej dane     8 798 0 

Úroky, kurzové zisky 1 1 

Výnosy celkom 228 483 255 673 

Daň z príjmu   

Výsledok hospodárenia -37 149 -27 964 
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5 VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 

Ročná účtovná závierka bola overená audítorom SKAU Ing. Martou Dvorskou.  
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6 PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH 

Stav peňažných prostriedkov k 1.1.2016: 2 988,61 €                              

 - Z hlavnej činnosti 165 413,74 €                          

    - z verejnoprospešnej činnosti 11 880,99 €                            

    - z dotácií 79 265,22 €                            

    - z darov fyzických a právnických osôb, granty MNO 54 730,58 €                            

    - z verejných zbierok 10 739,49 €                            

    - z príspevky z podielu zaplatenej dane 8 797,46 €                              

 - Z podnikateľskej činnosti 55 070,37 €                            

 - Prijaté  pôžičky, finančné výpomoci 68 300,00 €                            

 - Vrátené pohľadávky

Príjmy spolu: 288 784,11 €                          

 - na verejno-prospešnú činnosť 147 431,84 €                          

 - na podnikateľsú činnosť 67 146,32 €                            

 - vrátenie pôžičiek, finančných výpomocí 36 300,00 €                            

Výdaje spolu: 250 878,16 €                          

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2016 40 894,56 €                            

Výdaje:

Príjmy:

 

7 PREHĽAD ROZSAHU PRÍJMOV (VÝNOSOV) V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV 

Zdroj príjmov (výnosov)  Hlavná činnosť 
 Podnikateľská 

činnosť 
 Spolu 

Vlastné zdroje 12 337,10 €       67 945,83 €       80 282,93 €       

 - príspevky od klientov za sociálnu službu 11 754,20 €       11 754,20 €       

 - tržby za výrobky v chránených dielňach 15 888,96 €       15 888,96 €       

 - tržby z podnikateľskej činnosti 37 865,40 €       37 865,40 €       

 - aktivácia vnútroorganizačných služieb 582,00 €             458,75 €             1 040,75 €         

 - aktivácia tovaru v chránených dielňach 13 731,70 €       13 731,70 €       

 - ostatné výnosy 0,90 €                 1,02 €                 1,92 €                 

Dotácie, príspevky, dary na činnosť 148 200,03 €     -  €                   148 200,03 €     

 - dary, granty právnických osôb 33 273,84 €       33 273,84 €       

 - dary fyzických osôb 6 181,46 €         6 181,46 €         

 - príspevky z podielu zaplatenej dane 8 797,46 €         8 797,46 €         

 - verejná zbierka 10 739,49 €       10 739,49 €       

 - príspevky z VÚC 62 231,62 €       62 231,62 €       

 - dotácie ÚPSVaR SR 15 013,56 €       15 013,56 €       

 - prispevky miestných samospráv 300,00 €             300,00 €             

 - ostatné príspevky, granty 11 662,60 €       11 662,60 €       

Výnosy celkom: 160 537,13 €     67 945,83 €       228 482,96 €     
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8 STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV  

 
Pohyb majetku v účtovnom období roka 2016 bol nasledovný: 
 

Majetok
 Stav k 

1.1.2016 
 Prírastky  Úbytky 

 Stav k 

31.12.2016 

Budovy 114 830,01 €   6 606,96 €       108 223,05 €   

Pozemky 205,03 €          26 589,50 €     26 794,53 €     

Samost. hnuteľné veci a súbory 1 552,77 €       287,04 €          1 265,73 €       

Preddavky na dlhodob. majetok 11 099,10 €     11 099,10 €     

Zásoby 2 470,01 €       8 773,29 €       9 093,95 €       2 149,35 €       

Pokladnica 2 687,79 €       99 393,15 €     98 160,08 €     3 920,86 €       

Bankové účty 300,82 €          294 213,76 €   257 540,88 €   36 973,70 €     

Pohľadávky 2 108,70 €       19 798,88 €     21 113,88 €     793,70 €          

Poskytnuté preddavky 560,00 €          1 090,56 €       1 090,56 €       560,00 €          

Ostatné pohľadávky 3 355,95 €       60 396,63 €     61 025,37 €     2 727,21 €       

Pohľadávky voči DÚ 445,70 €          8 300,47 €       8 171,98 €       574,19 €          

Pohľadávky voči ŠR 3 186,45 €       16 500,88 €     15 854,60 €     3 832,73 €       

Iné pohľadávky 8,12 €               4 191,63 €       4 191,63 €       8,12 €               

Náklady budúcich období 255,84 €          186,82 €          255,84 €          186,82 €          

Príjmy budúcich období 1 287,19 €       1 287,19 €       -  €                

Majetok (aktíva) celkom: 133 254,38 €  550 534,67 €  484 679,96 €  199 109,09 €  

 
Stav a pohyb záväzkov v roku 2016 bol nasledovný: 

 

Záväzky
 Stav k 

1.1.2016 
 Prírastky  Úbytky 

 Stav k 

31.12.2016 

Finančné výpomoce 11 100,00 €     68 300,00 €     36 300,00 €     43 100,00 €     

Dodávatelia 6 550,53 €       49 044,00 €     49 806,26 €     5 788,27 €       

Prijaté preddavky -  €                2 122,80 €       2 122,80 €       -  €                

Ostatné záväzky 738,26 €          11 276,68 €     10 544,04 €     1 470,90 €       

Nevyfakturované dodávky 933,50 €          7 885,07 €       7 821,08 €       997,49 €          

Zamestnanci 8 072,10 €       97 237,50 €     97 485,27 €     7 824,33 €       

Ostatné záväzky voči 

zamestnancom
-  €                1 414,35 €       1 414,35 €       -  €                

Záväzky voči SP a ZP 4 472,69 €       53 607,77 €     53 808,54 €     4 271,92 €       

Daňové záväzky 177,60 €          177,60 €          177,60 €          177,60 €          

Záväzky voči ŠR -  €                63 410,62 €     62 822,52 €     588,10 €          

Iné záväzky 756,37 €          1 347,00 €       1 347,00 €       756,37 €          

Výnosy budúcich období 55 433,24 €     35 728,00 €     3 577,23 €       87 584,01 €     

Záväzky zo sociálneho fondu 1 843,53 €       578,77 €          2 422,30 €       

Záväzky celkom: 90 077,82 €     392 130,16 €  327 226,69 €  154 981,29 €  
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9 SPONZORI, DARCOVIA A PODPOROVATELIA V ROKU 2016 

Dotácie zo štátneho rozpočtu a z európskych fondov:  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

Samosprávy: Mesto Rajecké Teplice; Žilinský samosprávny kraj.  

Nadácie: Accenture Nadačný fond v Nadácii Pontis, Nadácia Franz in Hilfe, Nadácia J&T, Nadácia 
Penta, Nadácia VÚB. 

Neštátne subjekty:  
Biomasa ZZPO, Kys. Lieskovec; Cirkevná servisná spoločnosť; Deti Dunaja, Bratislava; Európska 
Aliancia katolíckych žien; Fórum života o.z., Bratislava; Gianna n.o., gynekologická ambulancia Žilina; 
Gréckokat. farnosť Žilina; Kanet, n.o.; Konferencia biskupov Slovenska; Kongrégacia Dcér sv. 
Františka, Slov. provincia Bratislava; Misionári Najsvätejších Sŕdc, Žilina; Rímsko-katolícka farnosť 
Domaniža; Rímsko-katolícka farnosť Rajec; Rímsko-katolícka farnosť Rajecké Teplice; Rímsko-
katolícka farnosť Solinky; Rímsko-katolícka cirkev Žilina; Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky, Rajec; 
obyvatelia obce Podmanín; obyvatelia obce Pružina; 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:  
AGROFIN, poľnohospodárske družstvo, Dolný Hričov; ALU – S.V., s.r.o., Žilina; AVON Cosmetics, spol. 
s r.o. Bratislava; BYSTRÍK, s.r.o.; CIMAT, s.r.o., Rajec; DISPOLAB, Žilina, s.r.o.; EKSPO Žilina, s.r.o.; 
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r.o., Dubnica n. V.; HOUR, s.r.o., Žilina; IDOS, a.s.; JOHNS 
MANVILLE SLOVAKIA, a. s.; J.P.L. PERIDOT, s.r.o.; KROS a.s. Žilina; KOFOLA, a.s.; LIBEX, s.r.o. Žilina- 
Považský Chlmec; MADO, s.r.o., Žilina; MBS Consult s.r.o., Malinovo; MVO-Servis, s.r.o.; MVO-Služby, 
s.r.o.; OLVISS Group, s.r.o., Rajecké Teplice-Poluvsie; PEZA a.s. Žilina; JUDr. PIALOVÁ Katarína, 
Rajecké Teplice; Poľnohospodárske družstvo Kotešová; PSM, s.r.o., Zbyňov; Servis MVO, s.r.o., 
Bratislava; SHM Slovakia, s.r.o., Rajec; SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava; STAVEBNINY MIX, s.r.o., 
Konská; UNIVERZITNÉ PASTORAČNÉ CENTRUM pri Žilinskej univerzite;  

Fyzické osoby:  
Ačjak Stanislav a Vladimír, Bytča; Andrejko Andrej; Antalová Renáta, Bratislava; Augustín Róbert a 
Daniela, Rajec; Bajtayová Alžbeta; Baránek Ladislav a Mária, Konská; Barčiaková Jarmila, Barčiaková 
Linda, Rajecké Teplice; Bečár Henrich; Beniačová Andrea, Žilina; Bielik Marián, Žilina; Bittšanský Ján; 
Bollo Ľubomír, Konská; Bodorovská Barbora, Dolinský potok; Brezániová Gabriela, Rajec; Cániková 
Anna, Veľké Rovné; Cibičková Mária; Cisárik Branislav, Rajec; Cvengrošová Blanka, Prečín; Čerňanský 
Martin, Domaniža; Dávidík Ivan, Jasenové; Dobeš Jakub, Dobeš Peter a Marcela, Dobeš Matúš a 
Zuzana, Rajecké Teplice; Domanický Ľudvík, Rajec; Duhár Igor, Žilina;; Ďuk Ladislav; Ďurek Vladimír, 
Rajec; Fujková Slávka, Dolný Hričov; Gajdošová Mária; Mons. Galis Tomáš, Žilina; Harvaník Pavol, 
Bratislava; Hazucha Ľubomír, Rajecké Teplice; Hlaváč Ondrej, Konská; Hološ Ladislav Smrečany; 
Hrivňáková Štefánia; Hudecová Mariana, Rajecké Teplice; Husáriková Júlia, Pov. Bystrica; Chromík 
Anton, Šenkvice; Jančovičová Lenka, Kľače; Jánošík Jozef a Mária, Kľače; Jászberényiová Soňa a 
František, Ilava; Karpíšek Martin, Hrušovany u Brna; Kavecká Júlia, Kamenná Poruba; Kluknavská Eva; 
Knapec Peter Stránske; Koptáková Darina, Žilina; Kohút Jozef; Konečná Nora, Rosina; Kopáč Cyprián, 
Bratislava; Kostková Zuzana; Lajčiak Pavol, Liptovské Sliače; Lenárt Anna, Žilina; Lingešová Lucia, 
Stránske; Macášková Jana, Raková; Majda Marián a Mária, Vrútky; Marková Helena; Marušáková 
Alena, Hôrky; Maťová Magdaléna; Melišík Michal; Mičian Miloš, Rudinka; Mihalec Ján, Rajec; 
Michalov Peter, Horné Lefantovce; Mikuláš František, Dubnica n.V.; Miškovič Igor a Silvia, Kamenná 
Poruba; Možješová Jana, Paština Závada; Novák Vladimír; Pagáčová Terézia; Pekná Jozefa; Pillárová 
Eva, Kľušov; Plkorábová Elena; Podolanová Terézia, Rajec; Podoláková Margita, Dolná Súča; 
Pokrývková Katarína; Poncik Pierre, Vrútky; Práznovcová Marta, Konská; Repko Anton; Repková 
Marta, Rajec; Slyško Marián, Rajec; Smolka Ján; Sýkora Milan; Šotkovský Vladimír; Štefánik Vladimír; 
Šugárová Daniela, Bratislava; Švento Šimon; Talpa Lukáš a Marta, Bratislava; Tinková Beáta, Kľače; 
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Thinschmidtová Eva; Topor Peter; Tretinová Emília; Turiak Dominik, Žilina; Turiak Emil, Žilina; 
Turiaková Alena, Podmanín; Václav Andrej; Vereš Dušan a Anna, Vereš Peter, Verešová Jozefa, 
Verešová Darina, Kamenná Poruba; Verešová Veronika, Rajecké Teplice; Vojtikevičová Anna a Milan, 
Žilina; Vríčan Juraj, Rajec; Vríčanová Vlasta, Rajec; Záborská Anna a Vladimír, Bojnice; Záborský 
Ladislav akad. maliar, Martin; Záborská Mária, Martin; Zafková Veronika, Rajec; Záhradník Anton, 
Ružomberok; rod. Zvadová, Ružomberok 
 

Ď A K U J E M E.  
Ďakujeme aj, pre nás neznámym podporovateľom verejnej zbierky a prispievateľom 2 % z dane 


