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      Aby deti žili v bezpečí a bez násilia  

 
ÚVODNÉ SLOVO VÝKONNÉHO RIADITEĽA 

Rok 2012 v Náruči bol v mnohom podobný tým 
predchádzajúcim: rastúci počet detí a rodín, ktorým 
sme poskytli pomoc v ich ťažkej životnej situácii, veľa  
kvalitne odvedenej práce celého tímu, málo peňazí. 
To všetko sa bude dať vyčítať z ďalších častí tejto 
správy, zo štatistík a finančných výkazov. Na tomto 
mieste  by som však rád  vyzdvihol pár vecí, ktoré zo 
správ obvykle nie sú zrejmé alebo ich  možno vyčítať 
len medzi riadkami. Mám na mysli naozaj 
obdivuhodnú výdrž, zanietenie a odhodlanie svojich 
kolegov, ktorí napriek limitovaným finančným 
podmienkam pracujú na plné obrátky, spravidla nad 
rámec svojich pracovných povinností a vždy so 
zreteľom na potreby detí a dospelých v našej 
starostlivosti. I keď časom dochádza k istej obmene 
pracovníkov, stále tu ostáva pevné jadro vysoko 
kvalifikovaných a mimoriadne statočných ľudí, na 
ktorých Náruč stojí a o ktorých sa môže oprieť. To, 
aký kvalitný tím sa v Náruči podarilo za 15 rokov 
vybudovať, považujem za jeden z našich najväčších 
úspechov a predpokladov udržateľnosti do ďalších 
rokov. Vďaka, priatelia. 
Najväčší posun sme v uplynulom roku zaznamenali 
na poli obhajoby práv a záujmov detí ohrozených 
násilím. Po rokoch práce s týranými a zneužívanými 
deťmi sme si uvedomovali, že existujúci systém im 
nedokáže poskytnúť dostatočnú ochranu a že 
rovnako ako v iných krajinách, aj na Slovensku musí 
prísť prelomový prípad, ktorý zodpovedných dotlačí  
k zásadným zmenám. Stalo sa. Medializácia prípadu 
utýranej Lucie odhalila všetky slabiny systému, na 
ktoré sme roky upozorňovali a ktoré naplno zazneli 
v našej analýze hodnotiacej situáciu v oblasti ochrany 
detí pred násilím (http://naruc.sk/situacia-v-oblasti-
ochrany-deti-pred-nasilim/). Argumenty, ktoré dovtedy 
narážali na nepochopenie či nezáujem, v novom 
kontexte  nadobudli novú razanciu. V rýchlom slede 
sa udiali veci, ktoré sme si takto rok dozadu vedeli 
sotva predstaviť. Témou násilia na deťoch sa začal 
zaoberať Výbor pre deti a mládež, stala sa tiež jednou 
z nosných agend Asociácie krízových stredísk či 
novovzniknutej Koalície pre deti. Prebehli stretnutia 
zástupcov mimovládnych organizácií s najvyššími 
predstaviteľmi Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Predstavitelia štátu po dohode 
s mimovládnymi organizáciami iniciovali vytvorenie 
národnej stratégie ochrany detí pred násilím a verejne 
sa zaviazali k prijatiu viacerých systémových opatrení 
v prospech detí ohrozených násilím. V záujme 
ochrany detí sa k Náruči a Slniečku pripojili ďalšie  
mimovládne organizácie a združenia. Osobitné 
poďakovanie za spoluprácu a vynaložené úsilie patrí 
pani Wolekovej z Nadácie Socia, Saši Drakovej 
z Unicefu a Ondrejovi Gallovi z Rady mládeže 
Slovenska, ktorí sa s plnou váhou svojich organizácií 
postavili za právo detí na život bez násilia. Veci sa 
pohli a nám neostáva, len ešte intenzívnejšie 
pokračovať v advokačnom úsilí. Ohrozené deti si 
zaslúžia našu pozornosť a ochranu.  

Ivan Leitman 

 
 
 
 
 
 
 

ROK 2012 Z POHĽADU RIADITEĽA DKC NÁRUČ 

Rok 2012 bol oproti tomu minulému o niečo 
pokojnejší: nepúšťali sme sa už do nových  
budovateľských a rekonštrukčných prác (mali sme 
hotovo) a aj výchovno-rekreačných programov pre 
deti bolo menej. 

O to viac sme sa sústredili na prácu s deťmi 
a rodinami. Veľmi úspešné boli pobyty pre rodičov 
a deti umiestnené v Detskom krízovom centre 
Náruč.  Potvrdila sa opodstatnenosť nášho  
smerovania k práci s celou rodinou. 

Svetlým bodom minulého roka bolo rozvíjanie 
priateľských kontaktov s podnikateľskými subjektmi 
z regiónu i mimo neho. Za všetkých chceme 
spomenúť žilinskú firmu KROS, s ktorou sme v 
priebehu roka zorganizovali úspešný turnaj 
v streetballe a vybíjanej,  a ADECCO Slovakia, 
s ktorou sme strávili príjemný pracovno-oddychový 
deň v našom areáli. Tieto kontakty nám pomáhajú 
nielen získavať finančnú podporu pre naše aktivity, 
ale sú najmä zdrojom povzbudenia a morálnej 
podpory nášho snaženia.   

Záver roka sa niesol v duchu pripomenutia si 15 
rokov pôsobenia našej organizácie. Informačná  
kampaň, ktorá tieto udalosti sprevádzala, bola asi 
najväčšou v histórii našej organizácie a naozaj bolo 
o nás vtedy počuť. Uvedomili sme si, že ak chceme 
účinne pomáhať ohrozeným deťom, musíme o násilí 
na deťoch hovoriť nahlas a často.   

A aby som nezabudol, spustili sme  facebookovú 
stránku Náruč, na ktorú všetkých srdečne 
pozývame! 

 
Róbert Braciník 
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DETSKÉ KRÍZOVÉ CENTRUM  NÁRUČ 

DKC Náruč v číslach 

Počet všetkých klientov DKC: 44 (z toho 3 matky) 

 Návrat do pôvodnej rodiny  20 detí 

 Do náhradnej rodinnej starostlivosti: 2 deti 

 Do iných zariadení presunuté 2 deti (z toho 1 

s matkou, 1 po dosiahnutí plnoletosti)  

 Do detských domovov: 4 deti  

Typický vekový rozsah:  

4 – 6 rokov: 2 deti 
7-15 rokov: 32 detí 
16-18 rokov: 5 detí 
nad 18 rokov 5 klientov (3 matky a 2 deti) 

Hlavné dôvody prijatia:  

 podozrenie z týrania/týranie – 13 detí + 3 matky 

 vážne zanedbávanie – 17 detí  

 podozrenie zo zneužívania – 2 deti 

 pomoc na prekonanie krízy po živelnej pohrome 
– 3 deti 

 iné (vážne ohrozenie výchovy – výchovné 
problémy) – 6 detí  

Priemerná doba pobytu dieťaťa:  183 dní 

Pomoc deťom  v DKC Náruč 

DKC Náruč má kapacitu 22 klientov. K 31.12. 2012  
sme komplexnú starostlivosť poskytli vyše 430 
deťom a 48 týraným ženám s deťmi.  

Deťom umiestneným v DKC Náruč poskytujeme 
krízovú intervenciu,  ubytovanie,  psychologickú,  
sociálnu a liečebno - pedagogickou starostlivosť, 
zabezpečenie školskej a zdravotnej starostlivosti 
a množstvo ďalších podporných programov podľa 
potrieb a záujmov detí.   

Naše úsilie smeruje k tomu, aby deti našli u nás 
prívetivé prostredie, špecializovanú odbornú 
pomoc a láskavú starostlivosť cielene zameriavanú 
na posilnenie  detí a rozvoj  ich životných zručností. 
Našim cieľom je pripraviť ich na návrat  do rodiny - 
či už vlastnej, alebo náhradnej. 

V posledných rokoch venujeme zvýšenú pozornosť 
práci s rodičmi u nás umiestnených detí. Rodičia 
majú možnosť absolvovať individuálne  konzultácie 
zamerané na posilňovanie rodičovských zručností, 
podporovanie vzťahu s dieťaťom, aktivizáciu 
k úprave rodinných pomerov a pod. Pri dlhodobejšej 
a pravidelnej spolupráci mávajú konzultácie aj 
terapeutický charakter.  

DKC Náruč v menšej miere poskytuje poradenstvo 
aj pre ambulantných klientov, najmä v prípadoch 
podozrení na týranie, zneužívanie a zanedbávanie 
dieťaťa. V našom zariadení taktiež máme možnosť 
realizovať psychologické vyšetrenie nahrávané na 
videozáznam pri podozrení na týranie či 
zanedbávanie dieťaťa.  

Deti z DKC Náruč a voľný čas 

Deťom z nášho centra sa snažíme zabezpečiť čo 
najpestrejšie možnosti vyžitia. Spomedzi rôznych 
aktivít možno spomenúť napríklad „gulášku“, kde sa 
deti spolu so zamestnancami tradične stretávajú,  
aby spoločne oslávili koniec školského roka. Minulý 
rok sme guláš varili pod Slnečnými skalami pri 
Rajeckých Tepliciach, kde okrem bežných hier 

nemohlo chýbať pre tých zručnejších 
a odvážnejších lezenie po skalnej stene.  

Ďalšou tradičnou prázdninovou aktivitou bol 2-
týždňový stanový tábor, organizovaný Detským 
Centrom Ružomberok (Jakubovany).  

Osvedčenou formou, ako spestriť deťom prázdniny, 

sa stal  tiež denný letný tábor  na Žilinskej plavárni. 
V minulom roku malo vďaka Klubu plaveckých 
športov NEREUS možnosť zúčastniť sa tohto tábora 
10 detí z Náruče.  

Na prelome júla a augusta strávilo 15 detí z Náruče 
so svojimi 4 vychovávateľmi a 2 dobrovoľníkmi 
perfektný týždeň na chate v Súľove. Pobyt bol pre 
deti výborným relaxom a pre vychovávateľom 
zdrojom cenných diagnostických poznatkov. 

Zatiaľ prvým podujatím svojho druhu bol pobyt pri 
mori, ktorý pre 15 detí donorsky zabezpečili priatelia 
Náruče. Vďaka! Potešilo by nás, keby sa aj z tohto 
podujatia stala tradícia 

PORADNE  NÁRUČ 

Pre obete domáceho násilia slúžia 2 naše poradne: 
Poradensko-tréningové centrum Náruč v Čadci 
a Poradňa pre rodinu v kríze Náruč v Žiline.  

Ľuďom, ktorí vyhľadajú našu pomoc,  poskytujeme  
široké spektrum služieb, predovšetkým však 
špecializované poradenstvo. Toto k 31.12.2012 
využilo 1 698 obetí domáceho násilia. 

V rámci sociálneho poradenstva obetiam 
pomáhame riešiť najpálčivejšie sociálne problémy, 
zorientovať sa v možnostiach pomoci, ktorú im zo 
zákona môže poskytnúť obec alebo štát či  
sprostredkovať im kontakt na ďalšie pomáhajúce 
inštitúcie či odborníkov.  

Na sociálne poradenstvo nadväzuje  právne 
poradenstvo a právna pomoc v oblastiach akými sú 
vypracovanie písomných podaní na súdy a políciu.  
ako aj všetky druhy podaní na súdy  do  občiansko-
právnych konaní.  

Neoddeliteľnou súčasťou pomoci obetiam 
domáceho násilia je psychologické poradenstvo, 
v rámci ktorého sa zameriavame na prekonanie 
krízy a tiež na ich celkový osobnostný rozvoj, ktorý  
im pomôže vyrovnať sa s prežitými útrapami a 
ľahšie sa zaradiť do normálneho života.   

Najmä naša čadčianska poradňa poskytuje popri 
špecializovaných poradenských službách tiež 
široký repertoár podporných služieb,  vykonáva 
početné preventívne aktivity a stala sa  
neoficiálnym koordinátorom sieťovania inštitúcií, 
ktoré v Kysuckom regióne prichádzajú do styku 
s rodinami ohrozenými domácim násilím a inými 
sociálno-patologickými javmi.  

Rok 20012 z pohľadu psychologičky Ľubky Mrázovej 

Rok 2012 v Poradni mi dal vieru v zmysluplnosť 
toho, čo robím, v ľudské dobro a v snahu vytrvať, 
tiež radosť z dobrých kolegiálnych vzťahov. 
Rovnako  mi ale „dal“ viac nedôvery vo fungovanie 
niektorých inštitúcií, hodnú dávku stresu a niekedy 
aj rozhorčenia. Myslím ale, že benefity z práce, 
ktorú robím, stále prevládajú nad „stratami“. Ostáva 
mi len dúfať, že aj naďalej budú mať donori vôľu 
a ochotu podporovať naše snaženie a klienti odvahu 
a ochotu svoju náročnú situáciu riešiť aj 
prostredníctvom našich služieb. 



ČO V ROKU 2012 NAJVIAC TRÁPILO 
Jarmilu Majákovú, vedúcu poradne v Čadci  

Každé obdobie mojej 22 ročnej praxe má svoje 
dominujúce fenomény. V roku 2012 by som z práce 
nášho pracoviska vybrala tieto 3: 

CHYBY SYSTÉMU, ktorý je ťažkopádny, unavený, 
obludne zaťažený, nesystémový... Človek 
s problémom sa v ňom ľahko stratí. Riešia ho všetci 
-  obce, mestá, sociálne úrady, polícia, súdy, 
prokuratúra, akreditované subjekty, obvodné 
úrady...  a celá kopa paragrafov. Pozitívne zmeny 
sa i tak rodia ťažko, boľavo, prípadne sa nedostavia 
vôbec... 

NÁSTRAHY NEBANKOVÝCH SUBJEKTOV 
Ktorýkoľvek z manželov si môže bez súhlasu 
druhého manžela zobrať  pôžičku z nebankovky. 
Nikto nedbá na to, že môže ísť o gamblera či 
alkoholika, ktorý svojim konaním   ožobračuje 
rodinu, a tak mnohé rodiny majú na krku exekúcie,  
ťarchu na byte či dome, alebo rovno prídu o strechu 
nad hlavou. Nebankovky  prosperujú, podporované 
masívnou reklamou. Keď pre takúto rodinu hľadáme 
pomoc či náhradné bývanie, rozmýšľam, koľko rodín 
sa ešte musí rozpadnúť a koľko detí skončiť 
v zariadeniach, kým kompetentní konečne zakročia. 

DETI AKO ZBRAŇ V RUKÁCH RODIČOV Systém 
dlhodobo zaznamenával, že v prípade rozvodu  
rodičov trpia deti odlúčenosťou od jedného 
z rodičov. Situáciu mal riešiť inštitút  striedavej 
starostlivosti, zavedený v júli 2010 novelou Zákona 
o rodine. Prvé roky aplikácie striedavej starostlivosti 
priniesli množstvo rozporuplných skúseností a my 
s obavami sledujeme, ako  namiesto zlepšenia 
situácie detí dochádza k zneužívaniu systému 
rodičmi. Pribúdajúce problémy si vyžadujú nové 
riešenia a my sa pripájame k  organizáciám, ktoré 
volajú po náprave a ponúkajú svoje skúsenosti. 

Sme závislí od systému, preto sme zodpovední za 
jeho nastavenie.  Bez zlepšenia  na tomto poli  
nepôjde ani naša práca lepšie. Naše snaženie je 
stále kvapkou a my potrebujeme minimálne jazero. 
Aby v ňom každý bezpečne preplával bez násilia. 

Na záver: Teší ma, že nás i napriek  týmto 
balvanom práca  nezabila! Naopak,   stále nás  baví 
a  máme ju radi! A pribúda ľudí, čo sa snažia 
preplávať aj v kvapke!  

 
SPOLUPRÁCA NÁRUČE S ÚRADMI PRÁCE, 
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
 

Výchovno-rekreačné programy 
 

V júli 20102 sme zrealizovali dva výchovno – 

rekreačné skupinové programy pre deti, pre ktoré sa 
vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately. Jeden pre deti v územnej 
pôsobnosti ÚPSVaR v okrese Žilina a druhý pre deti 
v územnej pôsobnosti Úradov v okresoch  Kysucké 
Nové Mesto a Bytča. Oba programy sa vykonávali 
pobytovou formou a boli zamerané na odstránenie 
alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa 
alebo jeho porúch správania, rozvoj sociálnych 
zručností detí, získanie potrebných návykov a 
zabezpečenie vhodného využitia voľného času 
dieťaťa. 

Tematicky sme čerpali z motívu Robina Hooda 
a jeho družiny. A ako inak, medzi najobľúbenejšie  
aktivity patrila práve lukostreľba. 

Výborné podmienky sme našli opäť na Chate 
Pohoda v Súľove, kde sa okrem atraktívneho 
prostredia pravidelne tešíme aj z ústretového 
prístupu prevádzkara tohto rekreačného zariadenia.   

Zabezpečenie vykonávanie odborných metód na 
prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom 
prostredí (programy zamerané na sanáciu rodín) 

V uplynulom roku sme vykonávali sanáciu rodín pre 
dva úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVR 
v Čadci a vysunuté pracovisko UPSVR Žilina 
v Kysuckom Novom Meste). Každá rodina bola iná 
a formy práce s ňou rozdielne. S rodinami sme 
pracovali v tímoch vedených  sociálnou 
pracovníčkou, za účasti špeciálneho pedagóga 
a detskej psychologičky.  

Opatrenia boli vykonávané v 8 rodinách, v ktorých 
bolo spolu 21 detí. Pre každú rodinu sme zvolili na 
mieru šitý program,  v závislosti od jej individuálnych 
potrieb.   

Pre niektoré rodiny prišlo zaradenie do sanačného 
programu práve včas a počas jeho trvania sa im 
podarilo urobiť vo svojom živote veľký kus práce, 
ktorá ich posunula dopredu. V niektorých  sa však 
vyplavili na povrch veci, ktoré boli dovtedy skryté. 
Zistili sme tu závažné a dlhodobé zlyhávanie 
rodičov s ťažkými následkami na životy detí. Aj 
preto boli 4 deti umiestnené do zariadení. Ešte v 
rámci nášho programu sa podarilo pre 2 z týchto 
detí  nájsť náhradné rodiny v rámci širšieho 
príbuzenstva, čomu sa veľmi tešíme.  

PREVENTÍVNE PROGRAMY  NÁRUČE V ROKU 
2012 

Realizáciou primárnej prevencie sme rovnako ako 
po minulé roky sledovali zvýšenie informovanosti 
detí  o tom, ako sa prejavuje násilie v rodinách, ako 
sa proti nemu chrániť a kde hľadať pomoc, ak je to 
nevyhnutné.   
Novinkou bola realizácia  preventívneho programu 
Rady Európy na prevenciu sexuálneho násilia na 
deťoch „Kiko a ruka“ v materských školách 
kysuckého regiónu.  Podstatou programu je naučiť 
deti pravidlo „TU SA NEDOTÝKAJ“, 
prostredníctvom ktorého môžu rodičia či učitelia 
deťom vysvetliť, kde by sa ich ostatní nemali 
dotýkať, ako reagovať na nevhodné sexuálne 
správanie a kde hľadať pomoc. Pravidlo tiež 
pomáha vysvetliť deťom, že ich telo patrí iba im, že 
existujú dobré a zlé tajomstvá, rovnako ako dobré 
a zlé dotyky. Program sa stretol s veľmi dobrou 
odozvou nielen zo strany detí, ale aj učiteliek MŠ.  
 
Prevencia v číslach 

Prevencia násilia v rodinách na ZŠ a SŠ:   
Počet oslovených tried 26, počet žiakov  490 

Prevencia v materských školách „Kiko a ruka“  

Počet zrealizovaných prevencií 7 
Počet oslovených detí v MŠ 104  
Počet oslovených učiteliek v MŠ 41 
Prevencia - zlyhávanie v sociálnych vzťahoch / 
suicídiá 
Počet zrealizovaných prevencií 7 
Počet oslovených študentov SŠ: 135 

 



PODPORNÉ PROGRAMY PRE DETI A 
RODINY 
 

Projekt „Posilnenie rodinných zdrojov 
u detí v kríze“ (september 2011 – júl 2012) 

Išlo o pilotný projekt určený rodinám detí, ktoré sa 
ocitli v krízovej situácii v dôsledku domáceho násilia 
a zanedbania v rodine. Naším cieľom bolo ozdraviť 
vzťahy a posilniť zdroje v rodinách, aby sme predišli 
rozpadu rodín a umiestneniu detí v detskom 
domove. Do projektu sa nám podarilo zapojiť 83 detí 
(z toho 66 priamo), 3 mladých ľudí, 54 dôležitých 
dospelých a 5 dobrovoľníkov.  

V rámci projektu sme zrealizovali záverečný cyklus 
skupinových stretnutí filiálnej terapie zameranej na 
učenie sa rodičovským zručnostiam a podporu 
klientok v ich ťažkej rodinnej situácii. Stretnutí sa 
pravidelne zúčastňovalo 6 matiek. Na záver 
stretnutí sme v čase 15.02.-19.02.2012 uskutočnili 
vzdelávaco-rekreačný pobyt pre matky s deťmi 
v penzióne Gájuz v Oščadnici. Pobytu sa zúčastnilo 
9 matiek a 18 detí pod vedením 3 lektorov a 3 
dobrovoľníkov.  

Veľmi úspešné boli tiež spoločné aktivity pre deti 
v DKC Náruč, ich rodičov a súrodencov, ktoré sme 
takto realizovali prvýkrát a ktoré boli vyvrcholením 
celoročnej práce s rodinami detí. 

Projekt „Náruč pre dieťa v kríze“ 
(september 2012 – júl 2013) 

Projekt je určený klientom Detského krízového 
centra Náruč a nadväzuje na predchádzajúce 
projekty cielené na prácu s dieťaťom a jeho rodinou 
cez Hodinu deťom 2009-2011. Kombinuje v sebe 
aktivity, ktoré sa nám pri práci s klientmi osvedčili 
ako efektívne a potrebné. 

V období od septembra do decembra 2012 bolo do 
projektu zapojených 20 pobytových klientov DKC 
Náruč, 22 rodičov a 20 súrodencov (z toho 8 
priamo). Po druhýkrát sa nám podarilo uskutočniť 
vzdelávaco-rekreačný pobyt pre rodiny klientov 
z DKC Náruč. Pobyt sa uskutočnil 11.10.-
14.10.2012 na Oščadnici, pre 25 klientov (6 rodičov, 
19 detí), pod vedením 4 odborných pracovníkov a 1 
dobrovoľníka. Od septembra tiež pokračujeme 
v stretávaní skupiny pre rodičov v DKC Náruč, 
pričom sme zaznamenali nárast návštevnosti 
priemerne na 7 rodičov. 

Oba uvedené projekty finančne podporil  Fond 
Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia 
pre deti Slovenska. 

Program Ja a mama 

Tento program sa už v práci s rodinami veľmi 
osvedčil už v minulom roku, preto sa pracovníčka 
našej poradne v Čadci rozhodli pokračovať v ňom aj 
naďalej.  Program je zameraný na posilňovanie 
vzťahových väzieb medzi deťmi a matkami. 
Zrealizovalo sa celkom 97 stretnutí, ktorých sa 
zúčastnilo 7 klientok a ich 7 detí. Tieto stretnutia im 
pomohli zlepšiť komunikáciu s deťmi,  vyrovnávať 
sa so skúsenosťou s násilím, obnoviť a posilniť  
narušené vzťahové väzbu.  

Denný letný tábor pre deti, Čadca 

Kolegyne z našej poradne v Čadci pre deti z 
ohrozených rodín zrealizovali denný letný tábor 

sociálnych zručností už štvrtý raz. V roku 2012 sa v 
termíne od 16. do - 20. júla zúčastnilo 5 – dňového 
denného tábora 28 detí. Venovali sa im 3 lektorky 

a dobrovoľníci, ktorí prispeli k úspešnému priebehu 
tábora a pre deti pomohli vytvoriť bohatý program. 
Deti navštívili Sudopark v Klokočove, športové 
ihrisko v Turzovke, kde si zahrali minigolf, futbal, 
nabrali odvahu vyliezť na lezeckú stenu, zajazdiť si 
na štvorkolkách. Pobavili sa a čo-to podučili tiež na 
stretnutí  s dopravnými policajtmi, zaplávali si na 
plavárni v Čadci. Veľké zážitky majú deti aj 
z návštevy Vojenského útvaru v Martine, kde si 
mohli vyskúšať trenažér tanku a mnoho iného. 
V posledný deň si pozreli výstavu Ondreja Zimku v 
oščadnickom kaštieli, kde zároveň prebiehali tvorivé 
dielne. Tábor bol slávnostne ukončený obedom 
v reštaurácii, odovzdávaním darčekov a diplomov. 
Deťom dal tábor možnosť uvoľniť sa, naučiť sa nové 
vzory veci, spoznať nových kamarátov a posilniť 
svoje životné zručnosti. 

Pobytové tábory pre deti klientiek PTC Čadca 

V uplynulom roku nás opäť potešili naši dlhodobí 
partneri – Rádio Expres a SOR-Optimist Žilina,  
vďaka ktorým sa 13 našich rodín radovalo a  deti 
zažili detské tábory, na aké  sa nezabúda.   

 „Leto patrí deťom 2012“ (Belá - Kubíková, 30. 06. – 
07. 07. 2012, 5 detí) 

Letný tábor rádia Expres – projekt „Dobrý skutok“  
( Račkova dolina, 09.07.-19.07.2012,  8 detí) 

V mene našich detí ešte raz vďaka! 

Tvorivé dielne pre deti 

Na rozvoj životných zručností boli zamerané aj 
tvorivé dielne pre deti, zrealizované vďaka Nadácii 
pre deti Slovenska a jej grantovému programu BUS. 
V rámci projektu „Tvorivou cestou k rozvoju 
životných zručností“ sme zrealizovali do konca júla 
2012 tvorivé dielne pre deti klientok PTC Náruč v 
Čadci. Deti sa učili zostaviť finančný rozpočet a 
nakupovať, čím získavali prehľad o cenách 
jednotlivých komponentov a materiálu. Zároveň si 
vyskúšali prácu s hlinou a glazúrou, plstenie, maľbu 
na sklo, pletenie náramkov priateľstva a výrobu 
obrázkov z farebného piesku.  

Špeciálne podporné programy 

PTC Náruč vďaka pomoci individuálnych darcov 
sprostredkúva rodinám potraviny, masážne i 
kadernícke služby, distribuuje šatstvo, obuv, hračky, 
školské pomôcky, permanentky na plaváreň... 
Našim klientom/tkám  poskytujeme edukatívnej 
služby, zapožičiavaním vhodnej literatúry.  Tiež sme 
najmenej 10   členov  z rodín napojili na klub 
anonymných alkoholikov v Žiline, ktorý sa 
pravidelne jeden krát do týždňa usporadúva 
a posilňuje naše klientky/tov. 

Podarilo sa nám vyhľadať a uspieť v Nadácii J&T so 
žiadosťami finančnej pomoci pre fyzické osoby v 
núdzi, kde 3 naše rodiny  získali 2400 eur na 
základné životné potreby, nakoľko sa nachádzali 
v akútnej  krízovej sociálnej situácii. 

Všetkým darcom úprimne ďakujeme! Osobitné 
poďakovanie chceme na tomto mieste vyjadriť 
Nadácii J&T, pretože vďaka jej podpore sme v roku 
2012 mohli uskutočniť všetky uvedené preventívne 
aktivity a veľkú časť podporných programov pre 
rodiny. 



PRÍJMY PODĽA ZDROJOV  

Zdroje príjmov Výška príjmu v 
Eur 

Podiel v % 

Štátny a verejný rozpočet 224802 63,90% 

 VÚC Žilina  94146   

 ÚPSVaR Žilina  109000 

 Mesto Žilina  19556 

 Mesto Čadca  100 

 Úrad vlády SR  2000 

    

Granty 70703 20,10% 

Ostatné príjmy – tržby z predaja služieb  a iné 11024 3,13%  

Úroky z účtov v banke 26 0,01% 

Príjmy od fyzických osôb 14337 4,08% 

Príjmy od PO 2330 0,66% 

Príjmy z 2 % 28590 8,13% 

SPOLU 351 812 100,00% 

 

 

 

VÝDAVKY 

Materiálne náklady 28596 

kanc. potreby, stravné, PHM...   

Spotreba energie (voda, el. energie, plyn) 13936 

Služby (poštovné, telefóny, náklady na konkrétne akcie, poplatky 
banke...) 

41314 

Opravy a údržba 6691 

Mzdové náklady 208078 

Cestovné 3554 

Zákonné soc. poistenie, soc. fondy 59208 

Poskytnuté dary 41 

Daň   

Iné náklady 12791 

Obstaranie kapitálových investícií   

SPOLU 374 209 

 

 

 

 

 

 

 



SÚVAHA 

Účet   AKTÍVA PASÍVA 

021 Budovy, haly a stavby 173965   

022 Stroje, prístroje a zariadenia... 41008   

023 Dopravné prostriedky 41804   

028 Drobný dlhodobý majetok 29321   

042 Obstaranie dlhodobého hm. majetku 0   

112 Syntetický účet 112 spolu 530   

211 Syntetický účet 211 spolu 2153   

221 Syntetický účet 221 spolu 36159   

261 Peniaze na ceste -62   

311 Odberatelia 60   

314 Poskytnuté prevádzkové preddavky 685   

315 Iné pohľadávky 38434   

348 Dotácie územné samosprávy 5   

381 Náklady budúcich období 1397   

385 Dobropisy 745   

  AKTÍVA SPOLU 366 204   

        

081 Oprávky k budovám, hal., stav.   92478 

082 Oprávky k strojom, prís., zar.   39329 

083 Oprávky k dopravným prostriedkom   29822 

088 Oprávky k drob. DHM   29321 

321 Dodávatelia   1421 

323 Krátkodobé rezervy   8932 

325 Ostatné záväzky   342 

326 Nevyfakturované dodávky   2132 

331 Zamestnanci   12550 

336 Zúčtovanie so soc. a zdravot. poisťov.   6789 

341 Daň z príjmov   161 

342 Ostatné priame dane   1334 

346 Zúčtovanie so štátnym rozpočtom   426 

383 Výdavky budúcich období     

384 Výnosy budúcich období   54459 

411 The Fund's capital   178929 

428 Retained earnings, loss of past 
years 

  -56747 

472 Sociálny fond   918 

  Hospodársky výsledok    -36392 

  PASÍVA SPOLU   366 204 

 

 

 

 



HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 

Účet   NÁKLADY VÝNOSY 

501 Spotreba materiálu 28596   

502 Spotreba energie 13936   

511 Opravy a udržiavanie 6692   

512 Cestovné 3554   

513 Náklady na reprezentáciu 246   

518 Ostatné služby 39782   

521 Mzdové náklady 208545   

524 Zákonné sociálne poistenie 59377   

527 Zákonné sociálne náklady 9350   

538 Ostatné dane a poplatky 915   

543 Odpis pohľadávky 282   

545 Kurzové straty 10   

547 Osobitné náklady 1081   

549 Iné ostatné náklady 4067   

551 Odpisy DNM a DHM 14543   

562 Poskytnuté príspevky PO 30   

563 Poskytnuté príspevky FO 10   

  Náklady celkom 391 016   

        

602 Tržby z predaja služieb   11024 

644 Úroky   26 

646 Prijaté dary   127 

649 Iné ostatné výnosy   630 

651 Tržby z predaja DNM a DHM      

662 Prijaté príspevky od iných organizácií   18691 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb   14338 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane – 2%   28590 

667 Prijaté príspevky zo zbierok     

691 Dotácie na prevádzku   281363 

  Výnosy celkom   354789 

  Výsledok hospodárenia pred zdanením   -36227 

591 Daň z príjmov   165 

  Výsledok hospodárenia po zdanení   -36 392 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU V 
ROKU 2012 

 
Žilinský samosprávny kraj 

 ÚPSVaR Bratislava 

  ÚPSVaR Žilina 

  ÚPSVaR Čadca 

  Ministerstvo vnútra  Bratislava 

 Mesto Žilina 

  Mesto Čadca 

  MPSVaR Bratislava 

  Nadácia pre deti Slovenska 

 J&T Bratislava 

  Úrad vlády SR Bratislava 

 Ministerstvo financií Bratislava 

 Deti Dunaja 

  BCI, a.s. Žilina 

  KROS, a.s. Žilina 

  Sevis, a.s. Žilina 

ADECCO GROUP 

  Carmel Auto, s.r.o. Žilina 

Mestská krytá plaváreň Žilina 

GCCL Slovakia Bratislava 

 Obec Olešná 

  Obec Skalité 

  Obec Stará Bystrica 

  VIX Žilina 

   Freedom Juniors, Čadca 

 Nadácia Spoločne pre región, Žilina 

Rádio Expres 

  Sor Optimist  International Club, Žilina 

Jarmila Kullová - MOTION, Svrčinovec 

Dana Kvocianová 

  Dirk Viersma, Holandsko 

 pán Košturiak 

  pán Miroslav Zelinka 

  Ing. Morávek Martin 

  pán Sandanus 

  rodina Bendžalová 

rodina Tomašcová 

manželia Šebánovci 

Jena Šimková 

Ivan Majerský 

  pani Gurová, Čadca 

  ZZO, Čadca 

  ZŠ Lutiše 

   JS Consultservis 

  ZŠ Žarec 

    
 

 

 
 
Radmila Šamajová, Čadca 

Renáta Golisová 

JUDr. Lucia Ďuricová,  

e-m-k-a, s.r.o., Čadca 

  Pavol Polka, Klokočov 

 Leitmanová Oľga 

  Leitman Ivan 

  Miho Ivan 

   Miho Miroslav 

  Koklesová Erika 

  Olšovský Mário 

  Slovteam, s.r.o. 

  PhDr. Kvapilová Erika 

Miroslav Mikolášik 

 Šimo Ján 

   Janíčková Andrea 

  Javorský Miloš 

  Majer Richard 

  Dudášová Monika 

  Ing. Alexandra Turzová 

 Frisová Katarína 

  pani Kuchajdíková 

  Zuzana Horná 

  Mg. Viera Majchráková 

 Mesto Turzovka 

  Vojaci Ozbrojených síl MO SR, Martin 

Pizzeria Vulcano Žilina 

 Michal Prívara 

  Gabriel Horos 

  MUDr. Ďurčanová 

  Pani Flašíková 

  Róbert Špilák 

  Pani Gánoczyová 

  JUDr. Kužmová 

  Únia žien Kysúc 

Katarína Leitmanová 

Igor Barták 

   

 

Osobitné poďakovanie patrí všetkým známym aj 
neznámym darcom, ktorí na činnosť Náruče 
venovali 2% zo svojich daní 

Zo srdca sa chcem poďakovať tiež našim 
dobrovoľníkom za obetavú prácu a stovky 
bezplatne odpracovaných hodín pre naše deti 
a rodiny.  

 

 


