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Príhovor riaditeľky 

  

                   Vážený    predseda,    vážení    členovia    Správnej    rady,  milí 

spolupracovníci, ctená verejnosť, 

 

v roku 2019 naša nezisková organizácia pokračovala v budovaní komunitného centra a 

v rozvoji projektov, ktoré rozbehla v predchádzajúcich rokoch a to predovšetkým 

voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie a aktivity materiálno- sociálnej pomoci . 

Projekty voľnočasových aktivít sa rozdelili do štyroch  skupín a to aktivity pre mamičky na 

materskej dovolenke a deti do 6 rokov, aktivity pre deti a mládež od 6 do 18 rokov, aktivity 

pre seniorov a komunitné podujatia. 

  

  

V 2019 pokračovala klubová činnosť Klubíka Anjelik, v ktorom sa poskytovali 

aktivity z rôznych oblastí predprimárnej pedagogiky počas celého roka pre cca. 20 detí vo 

veku od 3 do 6 rokov. Klubík fungoval  tri krát do  týždňa v doobedňajších hodinách. V rámci 

aktivít s deťmi sme spolupracovali aj s Filozofickou fakultou, katedrou psychológie 

Univerzity Komenského, Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského a Trnavskou 

univerzitou, teologickou fakultou - katedrou náuky o rodine, ktorých študentky nám pomáhali 

pri tvorbe aktivít 

V projekte Mama mame sme v roku 2019 začali novú spoluprácu s Centrom 

pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Dúbravke: s odborníkmi/čkami 

sme diskutovali napr. o témach šikany, smútku. Našimi pravidelnými hosťkami boli aj 

mamičky, ktoré nám predstavovali nové trendy v kozmetike a skrášľovaní, zrealizovali sme 6 

pravidelných podporných skupiniek, kde sme diskutovali s mamou, psychologičkou Miškou o 

výchove, ukázali sme si ako cvičiť spolu s deťmi a pravidelnou hosťkou bola aj mama Lucia s 

témami ohľadom prípravy na vstup do zamestnania. Prednášky boli veľmi atraktívne a vďaka 

nim si našlo do herničky cestu aj veľa nových mamičiek. Taktiež sme zrealizovali niekoľko 

búrz oblečení handmade bazarikov , ktoré sa medzi mamičkami tešia veľkej obľube. 

Vďaka akreditácií na Bratislavskom samosprávnom kraji sa nám podarilo ako 

subjektu, pôsobiacemu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí prevziať činnosť 

nízkoprahového klubu, ktorý fungoval tri krát do týždňa a počas roka ho navštívilo cca. 80 
klientov. Činnosť nízkoprahového klubu bola primárne zameraná na podporu voľnočasových 

aktivít u detí a mládeže s cieľom aktívneho a zmysluplného využívania voľného času a tým 

predchádzania vzniku patologických javov ako sú napríklad alkoholizmus, drogy, závislosť na 

internete, gambling atď. Okrem klubových aktivít, v rámci ktorým mali možnosť deti tráviť 

voľný čas spoločenskými hrami, rozhovormi so sociálnymi pracovníkmi alebo rôznymi 

kreatívnymi činnosťami napr. keramika, pletenie košíkov alebo rôznych výrobkov zo starých 

tričiek, sme sa snažili ponúknuť deťom aj cielené vzdelávacie a športové aktivity. Jednou zo 

vzdelávacích  aktivít bol Astronomický krúžok, ktorý viedol študent- dobrovoľník. Krúžok 

navštevovalo počas celého roka cca 10 detí, ktoré spoločne s rodičmi mohli vďaka finančnej 

podpore Bratislavského samosprávneho kraja a Hlavného mesta SR Bratislava 

prostredníctvom teleskopického ďalekohľadu pozorovať dennú aj večernú oblohu. Ďalej sa 

každý pondelok stretávali deti na ping pongu, ktorí viedli dobrovoľníci-seniori a každú stredu 

prichádzali deti z Dúbravky  Divadelný krúžok, kde sa nám podarilo pripraviť dve 

predstavenia, ktoré deti predviedli na Záhradnej slávnosti a Vianočnej besiedke. Krúžok 

navštevovalo 15 detí . Od nového roka ponúkneme tento krúžok aj deťom so zdravotným 



znevýhodnením a pomôžeme im tak jednoduchšie zapadnúť a nájsť svoj talent v integračných 

aktivitách.  

Počas letných prázdnin sme zorganizovali dva týždenné denné tábory pre deti vo veku 

od 6 do 12 rokov. Prvý prebehol v druhom júlovom týždni. Tábor sme zorganizovali v 

spolupráci s mladými animátormi dúbravskej farnosti. Počas celého týždňa tábor navštevovalo 

40 detí. Program mali deti vyskladaný z rôznorodých aktivít (tvorivá činnosť, poznávacie 

výlety, kvízy, hry). Druhý denný tábor bol zorganizovaný vďaka finančnej podpore Mestskej 

časti Dúbravka a Bratislavského samosprávneho kraja  v druhej polovici augusta. V tábore 

boli deti z mnohodetných rodín a sociálne slabšieho prostredia predovšetkým z Dúbravky. V 

spolupráci s Doma u kapucínov, n.o. sme pre deti pripravili bohatý program. S deťmi sme 

tvorili, hovorili sme o základných hodnotách a spoločne sme absolvovali aj niekoľko výletov 

do blízkej prírody aj do mesta. Podarilo sa nám oboznámiť sa s činnosťou primátora a 

viceprimátora mesta Bratislava, ktorí nás prijali v priestoroch ich pôsobenia. Tábor 

navštevovalo počas celého týždňa 25 detí.Okrem denných táborov, ktoré sme organizovali 

my, prebiehali v našich priestoroch celé leto denné tábory OZ Čmelík, s ktorými 

spolupracujeme už niekoľko rokov.V spolupráci s občianskym združením OZ Čmelík sme 

rozšírili integračné voľnočasové aktivity, ktorých sa môžu zúčastňovať nielen deti s 

autizmom, ale aj zdravé deti. OZ Čmelík pokračoval aj vo svojej činnosti pre deti s autizmom, 

ktoré boli zamerané na pohybové aktivity a výtvarné. 

MENORA - projekt pre seniorov. Do nášho tímu sme prijali dve nové dobrovoľníčky 

a tak v projekte v roku 2019 pracovalo 11 dobrovoľníčiek. Pokračovali sme v spolupráci s 

DSS Jeseň života a pre ich klientov sme okrem návštev vďaka finančnej podpore Henkel 

Slovensko a Orange Slovensko získali možnosť prevozu klientov do nášho komunitného 

centra a tak sme zrealizovali v jarnom období piknik s hudbou, komunitný výlet, tvorivé 

medzigeneračné aktivity, Hudobnú jeseň a Vianočnú besiedku, v rámci ktorej sme nadviazali 

spoluprácu s MŠ Bilíkova. V roku 2019 sme začali aj novú spoluprácu s DS Lamač, v ktorej 

chceme pokračovať aj v roku 2020. 

S DSS Rozsutec sme pokračovali v intergračných aktivitách  pre dospelých – 

organizujeme pravidelné  tvorivé dielne,  počas ktorých klienti DSS môžu vytvárať rôzne 

zaujímavé kreatívne predmety, pliesť košíky, štrikovať atď. a to v prítomnosti  zdravej 

populácie, predovšetkým seniorov a mamičiek na materskej, s ktorými si vytvárajú vzájomné 

vzťahy a pomáhajú im pri prekonávaní ich hendikepu.  V priebehu celého roka sa klienti DSS 

Rozsutec zúčastňovali na medzigeneračných komunitných podujatiach, ktoré sme 

organizovali s cieľom posilnenia vzťahov v komunite. Od októbra 2019 sa pravidelne 

stretávajú s našou dobrovoľníčkou, s ktorou tancujú africké tance v priestoroch nášho 

komunitného centra. 

Aj v roku 2019 sme pokračovali v tradičných komunitných aktivitách ako Fašiangový 

karneval, Záhradná slávnosť spojená s vernisážou obrazov detí a dospelých s mentálnym 

postihnutím a mladých umelcov, Deň otvorených dverí spojený s Tino Párty, Viazanie 

adventných vencov, a Vianočná kapustnica, ktoré sa už stali neoddeliteľnou súčasťou nášho 

komunitného centra. V októbri 2019 sme usporiadali aj milé stretnutie dobrovoľníkov a 

podporovateľov našej organizácie, ktoré bolo zároveň aj prejavom vďaky za ich podporu, 

ktorou prispeli k rozvoju komunitného centra v roku 2019. Okrem pravidelných komunitných 

podujatí sa nám podarilo zorganizovať Medzigeneračné komunitné podujatia, na ktorých sme 

spájali až tri vekové kategórie a integrovali sme aj ľudí s mentálnym postihnutím. V týchto 

aktivitách chceme pokračovať aj v nasledujúcom roku a verím, že aj rok 2020 prinesie 

komunitnému centru nové aktivity a nápady, ktoré budú prínosom pre život našej komunity. 



Projekty sociálno materiálnej pomoci pokračovali v spolupráci s Ministerstvom práce 

a sociálnych vecí a Bratislavskou arcidiecéznou charitou vo vydávaní potravinovej pomoci z 

Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby a 4-krát do roka pre 120 adresátov 

sociálnej pomoci. V rámci sociálnej  a materiálnej pomoci ďalej pokračujeme s neziskovou 

organizáciou Doma u Kapucínov a DePaul, ktorým sme poskytli z potravinových zbierok  

materiálnu pomoc pre sociálne odkázané rodiny a ľudí bez domova a sociálne poradenstvo pre 

znevýhodnené skupiny. Taktiež sme sa zapojili v spolupráci s TescoEXPRES Brestovka do 

tradičnej Tesco zbierky, na ktorej sa nám podarilo vyzbierať 500 kg potravín. Naša 

organizácia rozdelila v roku 2019 sociálne odkázaným ľuďom  cca 5 500 kg potravín. Okrem 

potravinovej pomoci sme sa v marci 2019 zúčastnili Zbierky oblečenia pod názvom Prezleč 

niekoho život k lepšiemu, ktorú organizovalo nákupné centrum Polus v Bratislave. V rámci 

tejto zbierky sa vyzbierali 7 ton oblečenia, ktoré sme následne v priebehu jedného mesiaca 

distribuovali do krízových centier nielen v Bratislave, ale po celom Slovensku. Priestory 

Zberne šatstva sa nám podarilo zrekonštruovať a od apríla 2019 fungovala pravidelne, vždy 

prvý pondelok v mesiaci. 

V roku 2019 sme pokračovali v rozvoji dobrovoľníctva medzi mládežou, na podporu 

ich záujmu o komunitu a dianie v komunite s cieľom rozvíjať ich nápady, ktoré môžu byť 

prospešné pre všetky zúčastnené strany a znížiť tak sklony k negatívnym prejavom u 

mladých ľudí ako sú napr. agresivita, užívanie návykových látok, apatia k okoliu, 

uzavretosť a následné nezvládanie krízových situácií. Mladých sme zapojili ako animátorov 

do dvoch denných letných táborov, na ktorých deti spoznávali nových rovesníkov. Ďalej 

sme pokračovali v spolupráci s Gymnáziom Bilíkova, ktorého študenti nám pomáhajú pri 

organizovaní komunitných podujatí ako aj pri potravinových zbierkach / napr. Tesco, fond 

Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby /.Do projektu Medzinárodná cena vojvodu z 

Edinburghu (DofE) sa zapojili aj študenti  Gymnázia L. Sáru, Strednej zdravotníckej školy, 

Gymnázia Matky Alexie a SZŠ Záhradnícka a u nás realizujú svoje aktivity v rámci tohto 

programu. Túto činnosť chceme  rozšíriť aj na aktívnu iniciatívu mladých ľudí a realizáciu 

vlastných projektov v komunitnom centre zo strany samotných študentov v rámci DofE a 

Európskeho zboru solidarity. Taktiež chceme v rámci tejto aktivity nadviazať užšiu 

spoluprácu s dúbravskými základnými školami a zapojiť do dobrovoľníckych aktivít aj 

mladších žiakov. 

Vďaka akreditácii v programe Erazmus, EDS a EZS nám od júla pribudla do tímu 

dobrovoľníčku Naoir z ostrova Reunion, ktorá  priniesla do nášho komunitného centra nové 

zaujímavé aktivity ako napr. Africké tance pre mamičky a  mentálne hendikepovaných, 

djembe session pre mládež, varenie a pečenie exotických pokrmov, pletenie afrických 

náramkov.  V roku 2020 chceme v spolupráci s Mladiinfo Slovensko tento projekt rozšíriť 

na troch dobrovoľníkov zo Slovenka -znevýhodnené osoby napr. so zdravotným 

postihnutím  alebo z ekonomicky slabšieho prostredia. 

Pravidelné  dobrovoľnícke akcie ako Global Community Week, Naše Mesto, Týždeň 

dobrovoľníctva, Giving Tuesday sú už neoddeliteľnou súčasťou nášho centra a účastníci 

nám tentokrát pomáhali pri rekonštrukcii a revitalizácii objektu a záhrady. Okrem týchto 

dobrovoľníckych akcií k nám prichádza nespočetné množstvo firemných dobrovoľníkov zo 

spoločností, ktoré sa k nám pravidelne vracajú ako Zurich Insurance Group, Dell, Mercedes 

Banz Foundation, Slovenská sporiteľňa, IMMOFINANZ, KPMG, At & T,  E & Y, 

Unilever, PSS, a množstvo ďalších, v celkovom počte 365, ktorí odpracovali v roku 2019 u 

nás  1825 dobrovoľníckych hodín. Okrem firemných dobrovoľníkov pomáhalo našej 

organizácii 45 pravidelných dobrovoľníkov pri rôznych pravidelných aktivitách, pri 

organizovaní komunitných podujatí , pri úprave a údržbe budovy a areálu, ako aj pri 

pomoci s propagáciou centra a iných administratívnych činnostiach .   



Centrum rodiny pôsobilo aj v roku 2019 ako  praxové stredisko pre študentov 

stredných a vysokých škôl so zameraním na sociálnu prácu a to Pedagogickej fakulty 

Univerzity Komenského ako aj Trnavskej Univerzity. Zážitkovej a administratívnej  praxe 

sa zúčastnilo 25 študentov, ktorí mali možnosť  sa zapojiť  do pravidelných aktivít 

komunitného centra a taktiež realizovať aj vlastné nápady, smerujúce k zlepšeniu života 

komunity. 

Centrum rodiny v spolupráci s Okresným súdom Bratislava IV naďalej pôsobí aj ako 

pracovisko na výkon trestu povinnej práce, v rámci ktorého odsúdení  vykonávajú v 

časovom rozsahu, stanovenom súdnym rozhodnutím svoj trest. V roku 2019 si trest 

odpracovalo 6 odsúdených v celkovom počte 660 hodín. Pomáhali  prevažne pri 

udržiavacích, upratovacích  a rekonštrukčných prácach. Zapájali sa aj pri organizovaní 

spoločenských podujatí a spoločných brigád. Niektorí  z nich sú ľudia bez trvalého 

pracovného pomeru, ľudia bez domova, takže  zapojenie do komunitného prostredia pôsobí 

pre nich aj terapeuticky a často sa do komunitného centra vracajú aj po odpracovaní trestu  

ako dobrovoľníci. 

V roku 2019 pokračoval v spolupráci s Úradom práce a sociálnych vecí projekt 

aktivačných prác, do ktorého boli zapojená jedna žena a jeden muž, ktorí mesačne 

odpracovali 64  hodín, prevažne v upratovacích a  údržbárskych prácach.  

V priebehu septembra sa v rámci finančnej podpory Mercedes Benz Financial Services 

Slovakia podaril zorganizovať prvý komunitný výlet do Jaskyni Driny a Smoleníc, ktorého 

sa zúčastnilo 50 návštevníkov nášho centra rôznych vekových kategórii / najmladší 

účastník mal 6 mesiacov, najstarší 78 rokov /, ale aj rôznych sociálnych vrstiev a tiež ľudí 

so zdravotným znevýhodnením. Taktiež sme zariadili jednu miestnosť ako kuchyňu ,  v 

ktorej chceme realizovať budúci rok workshopy na tému bezodpadovej domácnosti a 

zakúpili sme šijacie stroje, ktoré chceme využívať na worshopy, zamerané na získavanie 

zručností, ale aj využívanie darovaných látok a oblečenie na výrobu nových produktov.    

V rámci nových projektov o ochrane životného prostredia sa nám podarilo nadviazať 

spoluprácu s OZ Sobi - združením , ktoré  sa venuje spracovaniu a tvorbe nových 

produktov z recyklovaného materiálu, vyrobeného z plastov a starého oblečenia. V rámci 

našej spolupráci sa snažíme vyrobiť produkty z tohto materiálu  a prispieť tak k ochrane 

životného prostredia recykláciou nepotrebných, vyhodených kusov oblečenia a plastu. 

Taktiež sme koncom roka 2019 uzatvorili Zmluvu o spolupráci s OZ Potravinová 

banka, vďaka ktorej budeme môcť byť príjemcom nepredajných potravín z obchodného 

reťazca Tesco, ktoré chceme využívať na spomínané ZERO WASTE projekty.   

Počas celého roka sme usporiadali niekoľko zaujímavých prednášok v spolupráci s 

dobrovoľníkmi alebo inými organizáciami napr. na tému Poruchy správania,  Komunikačné 

zručnosti, Sociálne podnikania, Exekúcie , Personalistika, Finančná gramotnosť, Práca s 

PC, Životné prostredie - lúky a lúčne kvety, Zdravá výživa atď. 

V roku 2020 chceme pokračovať už v rozbehnutých aktivitách a v nových 

projektoch sa chceme zamerať predovšetkým na rozvoj medzigeneračných činností, osvetu 

komunity v oblasti ochrany životného prostredia, podporu dobrovoľníctva u mládeže a detí 

ako aj hľadanie možností rozvoja sociálneho podnikania v rámci komunitného centra so 

zapojením ľudí zo znevýhodneného prostredia. 

  

                                   Alžbeta Šporerová 

                                  riaditeľka Centrum rodiny,n.o  



2. Úvod a základné údaje o neziskovej organizácii   

Centrum rodiny, n.o. je neziskovou organizáciou zaregistrovanou 

Krajským úradom v Bratislave dňa 29. decembra 2005 pod 

registračným číslom: OVVS-2661/175/2005-NO. Sídlo neziskovej 

organizácie je na Bazovského 6, 841 01 Bratislava. IČO neziskovej 

organizácie je 37 924 320, DIČ je 2022120859, číslo účtu 

2625126008/1100 je vedené v Tatra banke, a.s. Prevádzkové priestory 

sú na ul. Bazovského 6, Bratislava, v priestoroch bývalej materskej 

školy.   
  

Druh :  všeobecno-prospešných služieb:  

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

hodnôt – rôzne kurzy, školenia, konferencie a semináre zamerané na 

sociálnu oblasť s dôrazom na rodinu, na vzťahy v rodine,, na riešenie 

krízových situácií a zároveň publikovanie rôznych materiálov, letákov, 

brožúr a bulletinov týkajúcich sa uvedenej oblasti. Zároveň pôjde aj o 

ďalšie služby vo výskume, vývoji, vedecko –technických službách a 

informačných službách, kde bude poskytovať informácie v hore 

uvedenej oblasti.  

  

Orgány neziskovej organizácie:  

Správna rada: Juraj Hudcovský, predseda  

Renáta Jamborová, podpredseda  

Katarína Hulmanová  

Miroslav Bederka  

Milan Peško  

 

Revízor:  RNDr. Ing Marcela Dobešová 

Riaditeľ:  Alžbeta Šporerová  

 

 

Orgány spoločnosti boli zriadené zakladacou listinou dňa 19.12.2005.   

Výška peňažného vkladu zakladateľa Ing. Mariána Kolníka bola splatená 

19.12.2005 na novozriadený účet vo výške 664 €.  

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 27.2.2020 

predloženú Výročnú správu za rok 2019 a Účtovnú závierku za rok 2019. 



3. Prehľad činností vykonaných v r. 2019  

Centrum rodiny, n.o. vykonávalo v r. 2019 v zhode so svojou 

zakladacou listinou a Štatútom neziskovej organizácie nasledujúce 

aktivity:  

  

1. Aktivity, zamerané na rozvíjanie a upevňovanie komunity:  

• Organizovanie voľnočasových podujatí pre celú komunitu s cieľom 

spoznať sa navzájom a upevňovať pocit spolupatričnosti k miestu, 

kde žijem. 

• Projekt dobrovoľníkov, zameraných na navštevovanie opustených  

a starších ľudí. 

• Primárne sociálne poradenstvo pre sociálne odkázaných ľudí.   

• Inegračné aktivity, zamerané na spájanie zdravej a zdravotnej 

znevýhodnenej populácie.  

2.  Úprava vnútorných a vonkajších priestorov  na ďalšie   aktivity: 

•    rekonštrukčné práce - osadenie novej podlahy,nových 

elektrických rozvodov a vodovodných rozvodov, zariadenie 

kuchyne práčkou a umývačkou riadou, zariadenie šijacej dielne, 

vybavenie hudobnej miestnosti hudobnými nástrojmi a 

ozvučovacou technikou.  

• úprava vonkajšieho  areálu  s osadením nových  

zábavnonáučných  prvkov v komunitnej záhrade – zdravá 

cestička, skákacia dráha, vodná dráha a zriadenie malej úžitkovej 

záhradky.   

 

 

 



4. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov  

Ročná účtovná závierka k 31.12.2019 tvorí prílohu k tejto výročnej 

správe:   

1. súvahu   

2. výkaz ziskov a strát   

3. poznámky  

  

 5.  Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke  

Nevznikla povinnosť overenie účtovnej závierky audítorom.  

  

 6.  Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch  

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2018:  50.890,85 

Príjmy:   

-      Tržby z ekonomickej činnosti  6.938,96 

-      Prijaté príspevky od FO a PO  41.310,59 

-      Príspevky z podielu zaplatenej dane  4.798,95 

-      Dotácie od samospráv  12.290,00 

-      Preplatky  548,36 

-      Granty od nadácií  22.615,00 

Príjmy spolu:  88.501,86 

Výdaje:   

-      Výdavky na správu  12.432,21 

-      Výdavky na prevádzku budovy a rekonštrukciu 13.343,45 

-      Výdaje na verejno-prospešnú činnosť  82.916,21 

-      Vrátky finančnej výpomoci  0 

Výdaje spolu:  103.691,87 

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2019:  35.700,84 

  

  



7.  Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov  

Výnosy (príjmy) z činnosti - vlastné zdroje  

Tržby z predaja služieb  0,00 

Aktivácia dobrovoľníckej činnosti  6.456,24 

Aktivácia služieb prevádzky  5.455,51 

Prenájom  6.587,00 

Iné výnosy  977,96 

Spolu:  19.476,71 

Finančné dary od fyzických osôb  17.742,80 

Finančné dary od právnických osôb  50.329,84 

Spolu:  68.072,64 

Výnosy (príjmy) na činnosť - verejné zdroje, príspevky z podielu zaplatenej dane  

Dotácie od mesta , mest.časti a BSK 12.290,00 

Príspevky z podielu zaplatenej dane  5.026,37 

Príspevky z podielu zaplatenej dane minulé obdobie  0,00 

Spolu:  17.316,37 

Výnosy celkom:  104.865,72 

8.  Stav a pohyb majetku a záväzkov n.o.  

Majetok  K 1.1.2019 Prírastky Úbytky K 31.12.2019 

Technické zhodnotenie stavby        65.566,64         3.319,83    62.246,81 

Obstaranie rekonštrukcie stavby       24,773,74        17.033,36     41.807,10 

Materiál na sklade                 0,00               0,00 

Pokladnica             341,24         5.703,27         5.612,96         431,55 

Bankové účty        50.549,61       90.494,13     105.774,45    35.269,29 

Odberatelia             199,00         5.393,86         5.082,86         510,00   

Pohľadávky voči DÚ               56,57              22,76                         79,33    

Iné pohľadávky              325,76       17.992,25       17.948,01         370,00 

Majetok spolu:      141.812,56     136.639,63      137.738,11  140.714,08 

Záväzky      

Dodávatelia  a ostatné záväzky            146,24       50.152,18       48.325,33      1.973,09 

Zamestnanci          1.619,12       31.937,42       31.176,45       2.380,09 

Zúčtovanie so sociálnou a zdravotnými 

poisťovňami  
        1.057,68       17.553,58             17.199,85      1.411,41 

Daň z príjmov      

Výnosy budúcich období         63.548,84 31.873,36          36.834,46     58.587,74  

Ostatné dlhodobé záväzky         18.750,00       18.750,00 

Záväzky spolu:        85.121,88    131.516,54      133.536,09     83.102,33 



9.  Zmeny a zloženie orgánov n.o.  

V decembri roku 2019 prebehla voľba riaditeľa neziskovej organizácie. 

Správna rada zvolila do tejto funkcie opätovne Alžbetu Šporerovú.V zložení Správnej 

rady nedošlo k žiadnej zmene .  

 

10. Ďalšie údaje určené správnou radou.  

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej 

správe.  

11. Vyjadrenie revízora.  

Revízor  preskúmal  hospodárenie neziskovej organizácie a nemá 

pripomienky.  

12.  Záver  

Nezisková organizácia Centrum  rodiny, n.o. v roku 2019 pokračovala 

vo vykonávaní aktivít v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a 

prezentácií duchovných  a kultúrnych hodnôt so zameraním na rozvoj a 

upevňovanie vzťahov v komunite s cieľom posilňovať pocit 

spolupatričnosti, vzájomného akceptovania a ochoty pomôcť. V roku 

2020 sa chce Centrum rodiny zamerať na podporu dobrovoľníctva u 

mládeže, rozšíriť medzigeneračné aktivity s vyšším zapájaním 

osamelých seniorov, zvýšiť záujem komunity  o ochranu životného 

prostredia, hlavne so zameraním na problematiku Zero Waste.Taktiež 

chceme pokračovať  vo vzdelávacích aktivitách zameraných pre sociálne 

znevýhodnené skupiny  a  organizovať neformálne  podujatia a akcie 

pre miestnu komunitu a podporovať všetky druhy aktivít, ktoré 

napomáhajú  pozitívnemu rozvoju medziľudských vzťahov.   

  

  

    V Bratislave,  27.2.2020                    Alžbeta Šporerová  

        Riaditeľka Centrum rodiny,n.o 


