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1. Príhovor riaditeľky 

Vážený predseda, vážení členovia Správnej rady, milí spolupracovníci, ctená verejnosť, 

 

v roku 2020  naša nezisková organizácia mala v pláne naďalej rozširovať aktivity 

komunitno-ekologického charakteru s cieľom zapojiť do nich čo najviac verejnosti. 

 

Začiatkom roku sme podpísali zmluvu s Potravinovou bankou a začali sme rozvíjať nový 

projekt s názvom “Druhá šanca“, ktorého cieľom bolo zachraňovať nepredajné potraviny, 

hlavne ovocie a zeleninu. Z použiteľného ovocia a zeleniny sme začali skúšať rôzne recepty, 

do prípravy ktorých sme zapájali miestnu komunitu, dobrovoľníkov a predovšetkým mládež. 

Pre deti a mládež sme začali pripravovať v spolupráci s Teach for Slovakia zaujímavé 

voľnočasové aktivity a študenti zo stredných škôl začali v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu 

z Edinburghu realizovať svoje aktivity ako tvorivé dielne, výučba hry na flautu, divadelný 

súbor, astronomický krúžok. Nadviazali sme spoluprácu so zariadením pre seniorov Náruč 

Senior a Junior a pokračovali sme v pravidelných medzigeneračných aktivitách aj so seniormi 

zo zariadenia pre seniorov Domov jesene života. Koncom januára sme podpísali Zmluvu o 

spolupráci s Bratislavskou arcidiecéznou charitou, v rámci ktorej sme sa chceli viac zamerať aj 

na aktivity sociálno - charitatívneho rozmeru. V priebehu mesiaca február sme zorganizovali 

viaceré zaujímavé komunitné podujatia, ktoré mali medzigeneračný charakter ako aj  Fašiangy 

v Centre, ktorých súčasťou bol aj vedomostný kvíz. 

V rámci projektu Mama mame sme pokračovali v Herničke pre mamičky na materskej, v 

rámci ktorej sme ponúkli viacero zaujímavých prednášok napr. v spolupráci s CPPaP na tému 

Vzdor a prejavy negativizmu u detí alebo svedectvo matky autistického dieťaťa Autizmus z 

pohľadu rodiča. A v spolupráci s Červeným krížom sme pripravovali kurz prvej pomoci. 

 

10.3.2020 však do našej činnosti vstúpil nový faktor a to epidémia Covid19. Naše komunitné 

centrum sa z dôvodu epidemiologických opatrení zatvorilo pre širokú verejnosť a prerušili sa 

všetky voľnočasové aktivity. Naša činnosť sa zamerala na riešenie problémov, ktoré vzniknutá  

situácia priniesla. Priestory komunitného centra sa zmenili vďaka finančnej podpore Nadácie 

Orange - projekt “Robiť veci inak” na šijaciu dielňu, v ktorej sme šili bavlnené rúška, ktorých 

bolo v tej dobe nedostatok. Naďalej sme udržiavali kontakt s dobrovoľníkmi, ktorí nám 

pomáhali  pri šití tašiek a bavlnených rúšok, úprave záhrady a príprave letných aktivít. Podarilo 

sa nám ušiť a darovať v prvej vlne pandémie viac ako 700 ks rúšok. Taktiež sme sa zapojili do 
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projektu “Pošli tašku”, ktorý bol zameraný na pomoc seniorom a osamelým ľuďom, ktorým 

naši dobrovoľníci pomáhali s nákupmi. Tento projekt sme rozšírili aj o telefonické rozhovory 

a osobné návštevy seniorov v rámci projektu “Blízko od seba “, podporeného  Nadáciou Henkel. 

Už od jari sme aktívne upravovali spoločne s deťmi a našimi dobrovoľníkmi našu komunitnú 

záhradu a pokračovali v projekte Nadácie ZSE “Príroda v meste piatimi zmyslami”, na ktorý 

nadviazal projekt Nadácie Bratislava “V komunitnej záhrade to žije!”. Do záhrady tak pribudli 

nielen nové rastliny a kríky, ale aj náučné tabuľky a eko plagáty. 

V priebehu letných mesiacov došlo k miernemu uvoľneniu epidemiologických opatrení a tak 

sa nám podarilo na krátky čas obnoviť stretnutia mamičiek na materskej dovolenke, ktoré 

využili areál komunitného centra na stretávanie sa, rozhovory, ale aj rôzne prednášky a 

workshopy. Taktiež sme realizovali niekoľko medzigeneračných stretnutí v rámci projektu “Na 

veku záleží”, ktorý  podporila Mestská časť Dúbravka a pokračovali sme v aktivitách pre deti 

a mládež v projekte “Zdravé deti, zdravá planéta”, podporené tiež Hlavným mestom Bratislava.   

Počas letných prázdnin sa nám podarilo  pokračovať v aktivitách pre deti a mládež aj formou 

organizovania denných táborov, ktorých cieľom bolo zlepšenie vzťahov medzi deťmi a 

mladými v cieľovej skupine navzájom a medzi nami a nimi. Do táborov boli zapojení mladí 

animátori z komunity, ktorí pripravili pre mladšie deti pestrý program. Počas táborov sa 

realizovali aktivity zamerané na komunikáciu a zážitok, ako aj spoznávanie prírody a budovanie 

kladného vzťahu k životnému prostrediu. Počas súťaží a športových dní sa u detí a mladých 

rozvíjal telesný potenciál, ale aj skúsenosti v tíme, budovanie kolektívu a vyrovnávanie sa s 

prehrou a stratou. 

V projekte “O krok bližšie k pomoci” sme v spolupráci s BACH, farnosťou Dúbravka  

a Mestskou časťou Dúbravka pokračovali v materiálnej pomoci pre seniorov ako aj pre rodiny 

s deťmi. Zapojili sme sa do viacerých zbierok potravinovej a materiálnej pomoci ako napr. 

Zbierka školských potrieb, Tesco zbierka, Lidl projekt Podeľ sa a pomôž, zbierka Fitnes 

Curves, zbierka Zurich Insurance Group. 

Po uvoľnení opatrení sme opäť mohli prijať firemných dobrovoľníkov vo väčšom 

množstve, ktorí nám pomohli s úpravou záhrady a tvorbou rôznych prvkov (kompostér, 

kochlíky, knižná búdka, atď.). 

V septembri sme sa zapojili do dobrovoľníckych aktivít ako sú Naše mesto, Týždeň 

dobrovoľníctva a  #GivingTuesday, vďaka čomu sa nám podarilo upraviť areál komunitného 

centra, vytvoriť nové prvky do záhrady a osadiť náučné tabuľky. Spolu sme v roku 2020 prijali 

a spolupracovali s viac ako 64 individuálnymi dobrovoľníkmi a 140 firemnými dobrovoľníkmi, 

ktorí spolu venovali komunitnému centru viac ako 2000 dobrovoľníckych hodín. V práci s 
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dobrovoľníkmi sme v tomto roku získali od Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií  

Značku kvality s vyšším štandardom manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.  

V priebehu septembra a októbra sme vďaka projektu “A spolu kráčame ďalej…”, 

podporeného Nadačným  fondom Mercedenz Benz Slovakia pri Nadácii Pontis zrealizovali 

aktivity zamerané na zdravú výživu a úsporné varenie bez plytvania potravinami. Počas celého 

roka sa nám podarilo zachrániť takmer 2800 kg nepredajných potravín, predovšetkým ovocia a 

zeleniny. 

V jesenných mesiacoch sme sa opäť dostali do režimu, ktorý nás donútil presunúť naše 

aktivity do online priestoru. Vďaka podpore Nadácii Bratislava sme vytvorili v spolupráci s OZ 

Sobi a známou blogerkou LaFlorita niekoľko workshopov a zaujímavých príspevkov, ktoré sme 

zverejnili aj na sociálnych sieťach . 

Počas celého roka sme pokračovali vďaka finančnému príspevku Bratislavského 

samosprávneho kraja a Zurich Foundation v projekte “Šanca ďalej rozvíjať svoj talent”. 

Aktivity boli zamerané na deti a mladých ľudí a dali im priestor na posilňovanie a poukázanie 

pozitívnych hodnôt k sebe a iným – ako napríklad zodpovednosť, úcta, pozornosť, rešpekt ako 

aj rozvoj zručností a vytváranie priestoru na sebarealizáciu. Po uzatvorení komunitného centra 

prešli aktivity do online sveta. Vytvorili sme pre jednotlivé cieľové skupiny rôzne tvorivé 

úlohy, vyzvali sme ich k aktivite aj doma v izolácií. Zrealizovali sme online hodinu breakdancu, 

folklóru, kvízy, astronomický krúžok, workshop o recyklácii, pomalej móde, dali sme priestor 

na hudobné ukážky. Dostávali sme od niektorých pozdravy, telefonovali sme s nimi a v 

spolupráci so študentmi sme vyrábali materiály na aktivity, vďaka ktorým posilňovali vlastnú 

hodnotu a identitu. Priestory Centra rodiny po uvoľnení opatrení opäť ponúkli alternatívu 

aktívneho prežívania voľného času, príležitosť na spoznávanie nových priateľov a rovesníkov, 

priestor na rôzne rozhovory a pomoc pri riešení školských projektov a úloh aj keď len v 

obmedzenom režime. Po znovuotvorení komunitného centra v mesiacoch máj – september sme 

sa venovali aj viac osobným rozhovorom s klientmi, nakoľko prichádzali aj s rôznymi obavami 

z doposiaľ nepoznaného stavu izolácie a dlhodobého spolunažívania v malom priestore s 

ostatnými členmi rodiny, čo prinášalo do vzájomných kontaktov čoraz väčšie napätie. Deti tiež 

ťažko znášali online výučbu ako aj odlúčenie od spolužiakov a priateľov, takže priestor 

komunitného centra ocenili ako možnosť aspoň čiastočného stretávania sa aj keď v 

obmedzenom počte. Pokračovali sme nakrátko aj v spolupráci s British School Bratislava a jej 

študentmi, ktorí prišli pomáhať predovšetkým v záhrade. 

Počas celého roka, pokiaľ to dovoľovali pandemické opatrenia sme pokračovali v 

komunitných aktivitách pre najmenších v Klubíku, organizovali sme tvorivé dielne pre 
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autistické deti, plietli sme košíky, viedli sme konverzáciu v anglickom jazyku s naším 

americkým dobrovoľníkom Davidom, francúzsku konverzáciu s našou stážistkou Naoir z 

francúzskeho ostrova Réunion a pravidelne sme organizovali Zberné dni, v rámci ktorých sa 

nám podarilo zachrániť a vrátiť späť do obehu alebo recyklovať takmer 3000 kg obnoseného 

šatstva. 

Od novembra prebieha u nás projekt “No Limits”, ktorý v spolupráci s Mladiinfo 

Slovensko realizujeme v rámci programu Erasmus +. Nastúpili k nám traja dobrovoľníci s 

pohybovým, mentálnym a sociálnym hendikepom. Tento projekt má za cieľ tieto znevýhodnené 

skupiny začleniť do komunity a umožniť im tiež, aby mohli vykonávať dobrovoľníctvo a 

zvyšovať tak svoje schopnosti a zručnosti. A v neposlednom rade zistiť aj svoje limity.  

V roku 2021 chceme pokračovať vo všetkých aktivitách, ktoré sme rozbehli v 

predchádzajúcich rokoch a hlavne aj v roku 2020. Veríme, že situácia nám to dovolí a budeme 

môcť realizovať všetky naše projekty. 

 

 

Alžbeta Šporerová  

   riaditeľka Centrum rodiny, n.o. 
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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 všeobecne prospešných služieb: Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne 

prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a 

kultúrnych hodnôt: 

- organizovanie kultúrnych, športových, osvetových a voľnočasových aktivít,  

- rôzne kurzy, školenia, konferencie a semináre zamerané na sociálnu oblasť s dôrazom 

na rodinu, vzťahy v rodine, na riešenie krízových situácií a zároveň publikovanie 

rôznych materiálov, letákov, brožúr a bulletinov týkajúcich sa uvedenej oblasti.  

Ďalšie služby vo výskume, vývoji, vedecko-technických službách a informačných službách, so 

zameraním na informačné služby: poskytovanie informácií, analýzy, rozbory, prieskumy, 

spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov v rôznych fondov.  

Orgány neziskovej organizácie: 

Správna rada:  Juraj Hudcovský, predseda 

Renáta Jamborová, podpredsea 

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 22.3.2021 predloženú Výročnú 

správu za rok 2020 a Účtovnú závierku za rok 2020. 
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3.  Prehľad činností vykonávaných v roku 2020 

 

Centrum rodiny, n.o. vykonávalo v r. 2020 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;      

- integračné aktivity, zamerané na spájanie zdravej a zdravotne znevýhodnenej populácie. 

2.  Úprava vnútorných a vonkajších priestorov na ďalšie aktivity: 

-  úprava vnútorných priestorov úprava; 

-  zveľaďovanie vonkajšieho areálu.  

 4. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov 

Ročná účtovná závierka k 31.12.2020 tvorí prílohy 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. 
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6.  Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2019: 35.700,84 

 

Príjmy:  

-   Tržby z ekonomickej činnosti 7.805,93 

-   Prijaté príspevky od FO a PO 22.841,52 

-   Príspevky z podielu zaplatenej dane 6.877,72 

-   Dotácie od samospráv 14.590,00 

-   Preplatky  

-   Granty od nadácií 8.650,00 

Príjmy spolu: 60.765,17 

Výdaje:  

-   Výdavky na správu 12.768,89 

-   Výdavky na prevádzku budovy a rekonštrukciu 9.426,64 

-   Výdaje na verejno-prospešnú činnosť 28.233,74 

-   Vrátky finančnej výpomoci  

Výdaje spolu: 50.429,27 

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2020: 46.036,74 

  

  

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

 

Výnosy (príjmy) z činnosti - vlastné zdroje 

Tržby z predaja služieb 1.280,80 

Aktivácia dobrovoľníckej činnosti  

Aktivácia služieb prevádzky  

Prenájom 4.638,50 

Iné výnosy 1.301,13 
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Spolu: 7.220,43 

Finančné dary od fyzických osôb 10.661,88 

Finančné dary od právnických osôb 37.625,69 

Spolu: 48.287,57 

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

Dotácie od mesta , mest.časti a BSK 14.590,00 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 1.297,65 

Príspevky z podielu zaplatenej dane minulé obdobie 227,42 

Spolu: 16.115,07 

Výnosy celkom: 71.623,07 

 

 

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

  
Stav k 

1.1.2020 Prírastok Úbytok 

Stav k 

31.12.2020 

          

Dlhodobý hmotný majetok  104 053,91 41 807,10 45 963,07 99 897,94 

Peňažné prostriedky v pokladni 431,55 3 105,00 3 446,65 89,9 

Peňažné prostriedky na účtoch 35 269,29 79 948,68 69 271,13 45 946,84 

Krátkodobé pohľadávky 880 19 454,24 20 264,64 69,6 

MAJETOK CELKOM 140 634,75 144 315,02 138 945,49 146 004,28 

          

Základné imanie 663,88 0 0,00 663,88 

Ostatné fondy 108,27 0 0,00 108,27 

Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia 55 918,53 726,11 0,00 56 644,64 

Výsledok hospodárenia 726,11 1 231,17 726,11 1 231,17 

Záväzky zo SF 194,96 151,79 346,75 0,00 

Dlhodobé záväzky 18 750,00 0 0,00 18 750,00 

Krátkodobé obchodné záväzky 1 973,09 23 664,29 25 523,96 113,42 

Záväzky voči zamestnancom 2 380,09 24 508,40 24 254,84 2 633,65 

Záväzky voči poisťovniam 1 411,41 13 895,60 13 765,80 1 541,21 

Záväzky voči daňovému úradu -79,33 1 739,70 1 651,75 8,62 

Dotácie 0,00 14 590,00 14 590,00 0,00 

Výnosy budúcich období 58 587,74 22 980,07 17 258,39 64 309,42 

ZDROJE KRYTIA A 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 140 634,75 103 487,13 98 117,60 146 004,28 

 

9.  Zmeny a zloženie orgánov n.o. 

V roku 2020 nedošlo k žiadnej zmene v  zložení Správnej rady ani na pozícii riaditeľa. 
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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 2020 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. Do jej činnosti výrazným 

spôsobom zasiahla pandémia a zmenila okruh činností predovšetkým smerom k materiálnej a 

sociálnej pomoci rodinám, seniorom a spoluobčanom, ktorí boli zasiahnutí touto situáciou. V 

roku 2021 chce Centrum rodiny v tejto činnosti intenzívne pokračovať a taktiež sa  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 dňa   22.3.2021                                   

 

Alžbeta Šporerová 

                                                                                                   Riaditeľka Centrum rodiny, n.o. 


