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Úvodné slovo Ivana Leitmana,
výkonného riaditeľa

Vážení priatelia, priaznivci, podporovatelia!

Dovoľte mi povedať pár slov na úvod tejto výročnej správy, v ktorej sa pokúsime oboznámiť vás s dianím 
v Náruči v roku 2017.

Nechcem zachádzať do podrobných informácií – tie sa dozviete v nasledujúcich častiach. Skôr sa s vami 
chcem podeliť o niekoľko pocitov – napospol vyvolaných tým, že uplynulý rok sme oslávili 20. výročie našej 
práce v prospech detí a rodín ohrozených násilím.

V prvom rade chcem vyjadriť vďačnosť. Vďačnosť voči všetkým kolegom, ktorí napriek náročným podmienkam 
so zanietením a s maximálnym využitím svojho odborného a ľudského potenciálu vykonávajú svoju prácu. 
O tých, ktorí v Náruči zotrvávajú, možno bez váhania povedať, že práce je pre nich v prvom rade poslaním. 

Vďačný som tiež za to, že sa nám darí udržať v našej organizácii rozmanitosť – profesijnú, osobnostnú, vekovú... 
Teším sa, že keď my starší odídeme, už dnes máme nasledovníkov, ktorí povedú Náruč v budúcnosti. 

Vďačnosť chcem vyjadriť aj Vám, ktorí nám veríte a podporujete nás – viacerí už po celé roky. Bez Vašej pomoci 
by sme len ťažko dokázali zotrvať v plnom nasadení v našej každodennej práci s deťmi a rodinami či na poli 
obhajoby práv a záujmov detí ohrozených násilím.

Naša vďaka patrí samozrejme aj Vám, dobrovoľníkom, ktorí sprevádzate Náruč od doby jej vzniku.

S uspokojením sledujem, že síce pomaly, ale predsa sa nám darí prispievať k skvalitňovaniu práce s deťmi, 
ktoré sa stali obeťami násilia a k zlepšovaniu systému ochrany detí ako takého. To, že sme dnes partnermi pri 
tvorbe legislatívnych noriem či formálnych rámcov pre zefektívnenie práce s deťmi a rodinami, je výsledkom 
mnohoročného úsilia. Som rád, že toto úsilie začína prinášať ovocie.

Napĺňa ma nádejou, že čoraz väčší počet profesionálov pracujúcich s deťmi si začína uvedomovať, aké dôležité 
je spolupracovať, vymieňať si skúsenosti a podporovať sa navzájom. Naposledy sme mali možnosť stretnúť sa 
s volaním po multidisciplinárnej spolupráci na našej konferencii v novembri 2017, nazvanej „Práca s obeťami 
týrania a zneužívania: Spolu dokážeme viac“, kde sa k myšlienke spolupráce prihlásilo vyše 120 profesionálov 
pracujúcich s deťmi.

A áno, niekedy sa cítime unavení, niekedy nespokojní, keď k potrebným zmenám dochádza príliš pomaly, 
niekedy frustrovaní, keď vidíme, že deti trpia, pretože systém im nedokáže poskytnúť včasnú a adekvátnu 
pomoc. Napriek tomu som presvedčený, že naša práca má zmysel a že aj vďaka nášmu úsiliu čoraz väčší počet 
detí dostáva šancu prežiť svoj život bez násilia.



Pokiaľ som v úvode k výročnej správe za rok 2016 konštatoval, že tento sa niesol v duchu transformačných 
zmien, tak je nutné priznať, že rok 2017 v tomto smere v ničom nezaostával:

Naďalej sme sa snažili udržať program práce s profesionálnymi rodinami, u ktorých nachádzajú 
útočisko a všestrannú pomoc najmenšie deti, ktoré sú nám zverené do starostlivosti. Hoc vidíme veľký prínos 
a zmysel v aplikácii tohto programu do činnosti krízového centra, naďalej najväčšou výzvou zostáva zohnať 
dostatok kvalitných ľudí.

Rok 2017 sa niesol i v duchu pripravovaných legislatívnych zmien, na ktoré sa snažíme reagovať v posilňovaní 
nášho odborného tímu a postupným zmenšovaním počtu detí, ktoré tvoria výchovnú skupinu v Náruči. V kontexte 
problémov, ktoré si so sebou deti prinášajú, vnímame stále väčšiu potrebu individuálneho prístupu k nim 
a rozvíjania práce s ohrozenými rodinami, aby sme v čo najväčšej miere zabránili ich trvalému umiestňovaniu 
do ústavnej starostlivosti.

Popri zameraní na odbornú prácu s deťmi a ich rodinami sa nám podarilo významne zasiahnuť aj do 
zlepšovania materiálneho zázemia Náruče. V prvom rade sa nám vďaka pomoci viacerých darcov podarilo 
kompletne zrekonštruovať kúpeľne detí v ubytovacej časti, takže ich bývanie je zas o čosi útulnejšie. Za zmienku 
stojí i pripojenie sa na verejný vodovod a sanácia oporného múra na parkovisku. Všetky práce sme realizovali 
vďaka finančnej podpore firiem a ľudí, ktorí dlhoročne stoja pri nás a veria nám.

Na záver chcem poďakovať všetkým svojím kolegyniam a kolegom, ktorí obetavo a s láskou vykonávajú 
svoju prácu v prospech „našich“ detí. Ich ľudský prístup a nasadenie je tou hojivou Náručou, ktorou 
chceme uzdravovať.

Príhovor Róberta Braciníka,
riaditeľa DKC Náruč





DETSKÉ KRÍZOVÉ CENTRUM NÁRUČ

Detské krízové centrum Náruč (DKC) je pobytové zariadenie na pomoc týraným, zneužívaným 
a zanedbávaným deťom pôsobiace v Žilinskom kraji od roku 2000. Kapacita je 22 miest. Klientmi sú 
deti vo veku 3 -18 rokov, prioritne však deti do 12 rokov. Všetky naše deti sú v rôznej miere poznačené 
patologickým prostredím, z ktorého pochádzajú. Niektoré prešli ťažkým psychickým alebo fyzickým 
týraním, iné sexuálnym zneužívaním.

Väčšina bola hrubým spôsobom zanedbávaná. Deťom u nás poskytujeme krízovú intervenciu, 
psychologickú a sociálnu diagnostiku, psychologickú, sociálnu a liečebno-pedagogickú starostlivosť, 
zabezpečenie školskej a zdravotnej starostlivosti a množstvo ďalších podporných programov podľa potrieb 
a najlepšieho záujmu detí. Priamo s deťmi pracovalo 14 stálych zamestnancov. K dispozícii sme mali aj 
4 profesionálnych rodičov, ku ktorým boli umiestňované deti podľa potreby, možností, veku dieťaťa, ako 
aj súrodenecké skupiny.
K 31.12.2017 sme komplexnú starostlivosť poskytli celkovo 601 deťom a 57 rodičom s deťmi.

Klienti a poskytovaná starostlivosť

S rodinou pracujeme viacerými spôsobmi a táto práca patrí medzi kľúčové programy Náruče.  Zámerom 
je posunúť vzťahy v rodine pozitívnym smerom, podporiť deti vo vnímaní rodiča ako autority, pomôcť 
im s rešpektovaním pravidiel v domácom prostredí. Hľadať zdroje, ktoré by sa využili na perspektívne 
vyriešenie krízovej situácie v rámci rodiny. 

Práca s rodinou je realizovaná odborným 
tímom, ktorého jadrom je tandem 
psychologička - sociálna pracovníčka. Podľa 
potreby sa pridávajú ďalší pracovníci DKC, 
najčastejšie vychovávatelia. Táto práca je 
podľa individuálnych potrieb dieťaťa a rodiny 
posilnená návštevami v pôvodnom rodinnom 
prostredí. V roku 2017 sme takto pracovali s 
19 rodinami detí miestnených v DKC – jednalo 
sa o 29 dospelých a 39 detí.

Napriek veľmi náročným podmienkam sa nám podarilo takýmto spôsobom do rodín vrátiť 12 detí,  do 
ústavnej starostlivosti bolo umiestnených 5 detí, z toho 1 súrodenecká  skupina troch detí a do zariadenia 
chráneného bývania boli umiestnené 2 rodiny: matka s 2 deťmi a otec so 4 deťmi.  Vyvinuli sme úsilie 
pokračovať aj v práci s rodinami, ktorých deti už boli vrátené domov. Máme zato, že rodina roky skúšaná 
najrôznejšími problémami potrebuje dlhodobejšiu pomoc a oporu. Takáto práca je časovo veľmi náročná 
a dosiahnutie pozitívnych zmien je možné len s veľkým úsilím a za spolupráce všetkých zapojených 
inštitúcií – od orgánov sociálnoprávnej ochrany cez obec až po školy. 

Práca s rodinou 



S podporou Nadácie pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom boli v r. 2017 realizované 
2 projekty, vďaka ktorým sme realizovali arteterapeutické aktivity pre detských klientov v Čadci a druhý 
projekt s názvom „Pomáhajme deťom ohrozeným násilím spoločne a účinnejšie“ nám umožnil realizovať 
sériu špecifických vzdelávacích aktivít pre profesionálov z nášho OZ, ktorí pracujú s deťmi.

Vďaka finančnej podpore Nadácie ESET sme aj v tomto roku mohli tím pracovníkov DKC Náruč 
posilniť o stály ½-úväzok asistentky výchovy, ktorá systematicky zastrešila zdravotnú starostlivosť, 
lekárske vyšetrenia a ošetrenia 37 detí. Nadácia nám pomohla pokryť tiež zvýšené finančné náklady 
na lieky a zdravotné pomôcky pre deti, nakoľko takmer všetky „naše“ deti majú v dôsledku hrubého 
zanedbávania a strádania zlý zdravotný stav, zanedbané zdravotné problémy či oslabený imunitný 
systém, čo sa prejavuje ich výrazne zvýšenou chorobnosťou.

Za podpory Kooperatívy, grantový program Bezpečne v komunite, bezpečne doma 2016  sme realizovali 
5 spoločných rodinných terapeutických dní (SRTD) v upravených a dovybavených priestoroch Detského 
krízového centra (DKC) Náruč. Cieľom SRTD je pracovať s detskými klientmi DKC Náruč a ich rodičmi na 
prebudovaní rodinných väzieb, ktoré bývajú narušené a rozvoji efektívnej komunikácie v rodine, pocitu 
spolunáležitosti.

Vďaka finančnej podpore C&A Foundation sme mohli realizovať 3 pobytové aktivity: deti strávili 
predĺžený júlový víkend v krásnom horskom prostredí na hrebeni Javorníckych vrchov. Cieľom pobytu 
bolo vzájomné spriatelenie sa a budovanie bližších vzťahov medzi deťmi, ktoré sú umiestnené na 
výchovnej skupine priamo v DKC a tých, ktoré našli dočasné útočisko u našich profesionálnych rodičov.
Druhou aktivitou bol letný tábor v Mošovciach, na úpätí Veľkej Fatry, ktorý bol naplnený kúpaním, 
horami, vychádzkami, návštevou konskej farmy či Banskej Bystrice. Treťou aktiviou bol terapeuticky 
zameraný víkendový pobyt pre deti a ich rodičov na chate v Terchovej.

Podporné programy



Detské krízové centrum – rok 2017 v číslach

Vekový rozsah klientov DKC Náruč 
0-1 rok 0 
2-3 roky 1 
4-6 rokov 2 
7-15 rokov 30 
16-18 rokov 4 
nad 18 rokov 1 matka, 1otec 
Hlavné dôvody prijatia 
podozrenie z týrania/týranie 4 deti 
zanedbávanie 24 detí 
opustenie dieťaťa 0 detí 
sex. zneužívanie/sex. manipulácia 3 deti 
riešenie krízovej situácie v rodine           6 detí + 2 dospelí rodičia 
zanedbávanie povinnej školskej dochádzky        0 deti 
Smerovanie po ukončení pobytu 
pôvodná rodina 12 detí 
náhradná rodinná starostlivosť 0 deti 
ústavná starostlivosť 9 detí 
iné zariadenie 6 detí chránené bývanie pre matky s deťmi 
Klienti prijatí v roku 2017 23 detí + 2 rodičia do bytu v DKC 
Počet všetkých klientov DKC 39 
Priemerná doba pobytu dieťaťa 262 dní 
 



PORADENSKÉ CENTRÁ NÁRUČ ČADCA A ŽILINA

Naša pomoc v oboch poradenských centrách je určená dospelým obetiam domáceho násilia. Poskytujeme 
široké spektrum služieb, predovšetkým však špecializované poradenstvo v problematike domáceho 
násilia.

V roku 2017 využilo naše služby v Poradenskom centre Náruč Žilina 322 klientok/klientov, z toho 113 
novo zaevidovaných. V Poradenskom centre Náruč Čadca to bolo 185 klientok/klientov, z toho 80 
novo zaevidovaných.

K 31.12.2017 služby našich poradenských centier využilo celkovo viac ako 2600 klientok/klientov. Podstatná 
časť nových klientov nás vyhľadá práve na základe odporúčania svojich známych, ktorí naše poradenské 
a podporné služby v minulosti využili a boli s nimi spokojní.

V rámci sociálneho poradenstva pomáhame riešiť predovšetkým dopady domáceho násilia na život 
klientov a ich rodín, zorientovať sa v možnostiach pomoci, ktorú im zo zákona môže poskytnúť obec alebo 
štát či sprostredkovať klientom kontakt na ďalšie pomáhajúce inštitúcie alebo 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 celkový osobnostný rozvoj, ktorý pomôže vyrovnať 
sa s prežitými útrapami a ľahšie sa zaradiť do normálneho života.

Multidisciplinárny prístup riešenia prípadov je našou prioritou a vysoká efektívnosť v riešení závažných
životných situácií formou takejto spolupráce nám dáva len za pravdu.

Klienti a poskytovaná starostlivosť

Vďaka finančnej podpore Nadácie J&T sme mohli v Poradenskom centre Náruč Čadca 
pokračovať v poskytovaní špecializovaného poradenstva pre obete domáceho násilia, pokryť značnú 
časť prevádzkových nákladov na činnosť poradne, zabezpečiť arteterapeutické stretnutia, realizovať 
svojpomocné kluby žien či detské skupinky.

Významným prvkom bolo i posilnenie terénnej sociálnej práce v rámci kampane „FAMILY – Rodina na 
prvom mieste“ realizovanej od r. 2017 Nadáciou J&T pilotne v Žilinskom kraji. 3 noví sociálni pracovníci
mohli spolu s kolegami z ďalších 4 zapojených organizácii výrazne intenzívnejšie poskytovať komplexné 
podporné služby pre rodiny v kríze.

Práca s rodinou



Podporné programy
Obe poradenské centrá realizovali viacero preventívnych aktivít pre dospelých a deti – či už z materských, 
základných alebo aj stredných škôl. Aktívne sme participovali na sieťovaní inštitúcií, ktoré v Žilinskom 
kraji prichádzajú do styku s rodinami ohrozenými domácim násilím a inými sociálno-patologickými 
javmi. Policajným vyšetrovateľom ponúkame možnosť realizácie policajného výsluchu dieťaťa v deťom 
priateľskej a špeciálne vybavenej vypočúvacej miestnosti.

Poradenské centrá Náruč – rok 2017 v číslachPoradenské centrá Náruč – rok 2017 v číslach 

 
 PC Žilina PC Čadca 
osobné konzultácie 285 1021 
telefonické konzultácie 341 431 
písomné konzultácie 140 933 
inou formou konzultácie 916 2623 
konz./odborníci, inštitúcie 178 361 
spolu konzultácie 1860 5369 
noví klienti 113 80 
poskytnuté poradenstvo 322 529 

 

 



DETSKÉ ADVOKAČNÉ CENTRUM NÁRUČ

Už druhý rok sme vďaka finančnej podpore dánskej nadácie VELUX Foundations mohli v priestoroch 
Detského advokačného centra Náruč (DAC) poskytovať ambulantnú špecializovanú psychologickú, 
sociálnu a právnu pomoc detským obetiam sexuálneho zneužitia alebo hrubého fyzického týrania a ich 
rodinám.

V rámci toho na Slovensku ojedinelého pracoviska vykonávame špecializovanú sociálnu a psychologickú 
diagnostiku. Na základe jej výsledkov ponúkame bezplatnú psychologickú starostlivosť o dieťa a sociálne, 
príp. psychologické poradenstvo pre podporných členov rodiny. V prípade trestnoprávneho konania 
ponúkame možnosť zastupovania dieťaťa v trestnom konaní v pozícii splnomocnenca. Naša odborná 
pomoc dieťaťu a jeho rodine sa nesie v duchu prvoradého záujmu maloletého dieťaťa. Pokiaľ je dieťa vo 
svojom pôvodnom rodinnom prostredí vážne ohrozené na živote a zdraví, máme možnosť umiestnenia 
takéhoto dieťaťa v našom Detskom krízovom centre Náruč.

Odborný tím DAC sa v roku 2017 rozrástol: okrem sociálnej pracovníčky, psychologičky a právničky –
advokátky pribudli do odborného tímu ďalší dvaja psychológovia a pediater.

Klienti a poskytovaná starostlivosť

V roku 2017 sme poskytli na mieru šité podporné služby i 38 dospelým. Jednalo sa o deťom blízke 
osoby, ktoré čelili tejto náročnej situácii v živote dieťaťa a jeho rodiny.

Práca s rodinou 

V rámci pomoci dieťaťu kladieme na prvé miesto multidisciplinárnu spoluprácu s odborníkmi, ktorí 
prichádzajú do kontaktu s ohrozeným dieťaťom a podieľajú sa na riešení prípadov sexuálneho zneužívania. 
Úzko spolupracujeme s policajnými vyšetrovateľmi, pracovníkmi sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej 
kurately na ÚPSVaR, pracovníkmi poradenských zariadení CPPPP, CŠPPP, učiteľmi a ďalšími. Okrem 
spolupráce na prípadoch klientov DAC sa na nás v r. 2017 obrátilo 24 odborníkov s prosbou o konzultácie 
postupov v prípadoch podozrenia na sexuálne zneužívanie dieťaťa alebo syndróm týraného, zneužívaného 
a zanedbávaného dieťaťa. Policajným vyšetrovateľom ponúkame možnosť realizácie policajného výsluchu 
dieťaťa v deťom priateľskej a špeciálne vybavenej vypočúvacej miestnosti s audiovizuálnou technikou 
a demonštračnými pomôckami.

Neoddeliteľnou súčasťou práce DAC sú advokačné aktivity. Našou snahou je upriamiť pozornosť 
zodpovedných činiteľov, odborníkov aj širšej verejnosti na problémy detí ohrozených sexuálnym násilím. 
Navrhujeme riešenia smerujúce k zlepšeniu systému ochrany detí pred sexuálnym násilím a snažíme sa 

Podporné programy



o ich presadenie do praxe zodpovedných inštitúcií. V rámci činnosti DAC sme realizovali viacerovzdelávacích 
a osvetových podujatí pre rôzne skupiny odborníkov pracujúcich s deťmi (učitelia, psychológovia, lekári, 
zástupcovia policajného zboru a mestskej polície...), najväčším z nich bola celoslovenská odborná 
konferencia “Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac” (viď úvodné slovo výkonného 
riaditeľa).

Detské advokačné centrum Náruč – rok 2017 v číslach

Vekový rozsah klientov DAC Náruč 
0-1 rok 0 
2-3 roky 1 
4-6 rokov 8 
7-15 rokov 16 
16-18 rokov 1 
Klienti sa ku nám dostali na požiadanie, prípadne odporúčanie zo strany 
zákonný zástupca dieťaťa 10 
Detské krízové centrum Náruč 2 
úrady práce soc. vecí a rodiny 6 
iné pomáhajúce organizácie 3 
okresné riaditeľstvá policajného zboru 3 
Národná kriminálna agentúra 2 
Dôvod prijatia klientov 
podozrenie zo sexuálneho zneužívania (CSA) 17 
podozrenie so sexuálneho vykorisťovania a obchodovania s ľuďmi (CSA) 2 
podozrenie z hrubého fyzického týrania 2 
psychologická starostlivosť o obeť sexuálneho zneužívania 5 
Podozrenie CSA  zo strany DAC 
potvrdené 12 
nepotvrdené 10 
nepotvrdené/nevyvrátené alebo v riešení 3 
podozrenie z týrania – v riešení 2 
 



PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ČINNOSTI OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA

V našom občianskom združení pracovalo v r. 2017 na HPP 36 pracovníkov a ďalších 12 pracovníkov 
na rôzne parciálne úväzky. Z toho celkovo 22 osôb pracovalo v Detskom krízovom centre Náruč a 
13 v poradenských centrách Náruč. 85% pracovníkov tvoria odborní pracovníci pracujúci priamo 
s  detskými alebo dospelými klientmi (psychológovia, sociálni pracovníci, právnici, vychovávatelia, 
profesionálni rodičia, pedagógovia, preventisti, ... celkovo 40 osôb). Ostatní pracovníci pracujú na úseku 
ekonomicko-administratívnom, projektového riadenia, fundrisingu, PR a advokačných aktivít smerujúcich 
k obhajobe práv detí, zmenám legislatívy či podmienok ochrany detí pred násilím na Slovensku.

FINANČNÁ SITUÁCIA A PROGNÓZA

Najvýznamnejšími zdrojmi príjmov zabezpečujúcimi poskytovanie služieb naším občianskym združením 
sú zdroje zo štátneho a verejného rozpočtu (45,99%) a príjmy od neverejných a neštátnych organizácií 
vrátane grantov (44,95 %). Vzhľadom na predchádzajúce roky môžeme konštatovať, že sme pre tieto 
verejné i neverejné subjekty stabilným a dôveryhodným partnerom. Napriek tomu tieto finančné 
prostriedky nepostačujú na to, aby naplno pokryli všetky naše aktivity. Ďalším významným zdrojom sú 
príjmy z 2% (6,44%) - bez nich by sme nemohli vstupovať do projektov a realizovať tak všetky naše aktivity, 
ktoré nie sú pokryté verejnými zdrojmi.

V posledných rokoch sa čoraz významnejšími zdrojmi stávajú finančné prostriedky zo strany súkromných 
firiem ako i darov fyzických osôb. Pomáhajú nám pokryť náklady a rozvojové aktivity smerujúce priamo 
k našim klientom. Veríme, že v budúcnosti sa nám podarí naďalej posilňovať tento finančný zdroj na 
základe účelného a transparentného využitia poskytnutých financií.
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Zdroje výnosov  
Výška výnosov v 

Eur Podiel v % 
Dotácie zo štátneho a verejného rozpočtu 262 258 45,99% 
z toho: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Žilinský samosprávny kraj - Detské krízové centrum 
Náruč 69 377 
Žilinský samosprávny kraj - Poradenské centrá Náruč 29 952 
Žilinský samosprávny kraj - grant 797 
Ministerstvo financií SR 9 208 
Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny  135 028 
ÚPSVaR Čadca 4 800 
ÚPSVaR Žilina - Projekt "Praxou k zamestnaniu" 1 095 
ÚPSVaR Čadca - Projekt "Šanca na zamestnanie" 1 451 
Mesto Žilina 8 000 
Mesto Žilina grant 500 
Mesto Čadca 300 
Obec Raková 200 
Obec Stará Bystrica 100 
Obec Čierne 100 
Obec Oščadnica 350 
Združenie miest a obcí 1 000 
Ostatné výnosy   
Príjmy od iných organizácií vrátane grantov 256 362 44,95% 
Príjmy z 2% 36 703 6,44% 
Príjmy od fyzických osôb 9 693 1,70% 
Verejná zbierka Čadca 1 750 0,31% 
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 470 0,61% 
Ostatné príjmy 45 0,01% 
Výnosy celkom 570 281 100,00% 
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2017: OPIS NAJVÝZNAMNEJŠÍCH VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV  

ZDROJE VÝNOSOV VÝŠKA VÝNOSOV V EUR PODIEL V % 
Dotácie zo štátneho a verejného rozpočtu  

41,82 

 Žilinský samosprávny kraj – Detské krízové 
centrum Náruč 
 Žilinský samosprávny kraj – Poradenské centrá 
Náruč                                            

69 377 
29 952 

 Ústredie práce sociálnych  vecí a rodiny SR 
 Ministerstvo financií SR 

135 025 
9 208 

 Mesto Žilina  
 Mesto Žilina - grant 
 Žilinský samosprávny kraj – grant  
 Mesto Čadca 
 Obec Raková                                                          
 Obec Stará Bystrica 
 Obec Čierne 

8 000 
500 
800 
300 
200 
100 
100 

 ÚPSVaR Čadca  4 800 
 Združenie miest a obcí Kysúc 1 000 
Príjmy od iných organizácií vrátane grantov 256 362  48,42 
Príjmy z 2 % 36 703 6,93 
Príjmy od fyzických osôb 9 693 1,83 
Ostatné príjmy 3036 0,57 
Verejná zbierka Čadca 1 750 0,33 
Tržby z predaja výrobkov 435 0,08 
SPOLU  529 405 100 % 

 

 

2017: OPIS NAJVÝZNAMNEJŠÍCH POLOŽIEK NÁKLADOV 

Mzdové náklady celkom 278 610 
Zákonné soc. poistenie, soc. fondy 109 352 
Služby (poštovné, telefóny, náklady na konkrétne akcie, poplatky banke...) 61 635 
Materiálne náklady - kancelárske potreby, PHM, literatúra, vybavenie, hygienické 
potreby, PC komponenty, drobný majetok 

26 209 

Obuv, hračky, potreby pre deti, stravné a ubytovanie pre deti, cestovné deti 21 818 
Odpisy 13 540 
Spotreba energie (voda, el. energie, plyn) 11 878 
Cestovné zamestnancov 6 370 
Náklady na tábory  6 725 
Daň z nehnuteľnosti, ostatné dane a poplatky 2 216 
Iné – poistenie a bankové poplatky 2 128 

 



Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žilinský samosprávny kraj
ÚPSVaR Žilina
ÚPSVaR Čadca
ÚPSVaR Martin
Mesto Žilina
Mesto Čadca
Obecný úrad Raková
Obecný úrad Oščadnica
Obecný úrad Olešná
Obecný úrad Čierne
Obecný úrad Stará Bystrica
Okresná prokuratúra Žilina
Okresná prokuratúra Čadca
Združenie miest a obcí Kysúc
THE VELUX FOUNDATIONS
Nadácia J&T
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia Televízie Markíza
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia ESET
Nadácia Mobis
Nadácia Tesco
Stredoslovenská energetika, a.s.
Elektroenergetické montáže, s.r.o.
SEVIS, a.s.
ANTIS, s.r.o.
SPEROX a.s.
UniCredit Bank
HoReCup, s.r.o.
KROS, a.s.
VIX, s.r.o.
EUROCOIN PARTNERS, s.r.o.
XENEX, s.r.o.
Motokomplex, s.r.o.
SVL, s.r.o.
C&A, a.s.
Slovenské elektrárne, a,s,
Tesco, a.s.
CEIT, a.s.
Road Life
3A Composites GmbH
Group Integra, s.r.o.
TI-Hanil Slovakia, s.r.o.
SEOYON E-HWA, o.z.
Reštaurácie MeGusta
Carmel Auto, s.r.o.
MŠK ŽILINA
Kooperatíva poisťovňa, a.s.
RBR, s.r.o.
Partytown, s.r.o

Kórejský zbor Cirkvi bratskej v Žiline
VARmet s.r.o.
FEOX, s.r.o.
SPEROX, a.s.
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, s.r.o.
Metsa Tissue Slovakia, s.r.o.
SYNTETIC, s.r.o.
STK-MIKO, s.r.o.
Euro Data SK , a.s.
Správa ciest ŽSK
Letové prevádzkové služby SR, š.p.
PROFI POISTENIE, s.r.o.
Akontax, s.r.o.Laeron, s.r.o.
FEMILEK-LEK, s.r.o.
Bravida Säkerhet Aktiebolag Žilina
Novatech, s.r.o. Čadca
Komunálna poisťovňa, a.s., Viena 
Insurance
Group
PP systém, s.r.o. Žilina
Hyundai Steel, Slovakia s.r.o.
EDO TRADE, p. Pytliak
SEVIS energia a odpady, Žilina
SBF a.s.
PP system, s.r.o
Destiny sol., s.r.o.
Siemens Žilina
Siemens Bratislava
Reštaurácia Tatra Inn Čadca, pani    
   Zuzana Plechová,
Mestská plaváreň Čadca / ZZO a.s. 
   Čadca
Dom kultúry Čadca
Kysucká knižnica Čadca
Sudopark Klokočov, p. Radovan Jakuš
Coreta, p. Roman Budke
Rádio Expres
Salón Jarmila Čadca, p. Jarmila Kullová
Kaderníctvo Lóren, p. Renáta Drozdová
Kaderníctvo Manier, p. Denisa 
   Surovková
rodina Sandanusová
rodina Bendžalová
rodina Kvasnicová
rodina Pikusová
p. Erika Kvapilová
p. Dirk a p. Lucia Wiersma
p. Milan Gura a p. Eva Gurová
p. Ján Olešan
p. Marta Sláviková
Mgr. Renáta Golisová

p. Danka Haviarová
p. Stanislav Haviar
p. Rastislav Podradský
p. Belko
p. Bardyová Oľga
p. Mravec
p. Jurášková
p. Linda Andits
p. Veronika Radena
p. Lukáš Záhumenský
p. Santia Khanová
p. Martina Lacková
p. Ján Kapusta
p. Martin Páleník
JUDr. Ján Mrázovský
p. Oľga Leitmanová
p. Milan Fico
p. Richard Kohler
p. Lucia Ďuricová
p. Oto Hlucháň
p. Božena Hlucháňová
p. Anton Leitman
p. Lucia Leitmanová
p. Mária Mráziková
p. Miroslav Zelinka
p. Melánia Špániová
p. Jozef Špáni
MUDr. Viliam Bugáň

+ mnoho ďalších známych aj 
neznámych darcov 2%

ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU V ROKU 2017


































