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Tento rok sa k Vám po prvý raz prihová-
ram nielen ako riaditeľ Detského krízového 
centra, ale aj ako výkonný riaditeľ nášho 
občianskeho združenia, ktorým ma Valné 
zhromaždenie OZ zvolilo v lete 2021,  po 
rezignácii na post štatutára nášho zaklada-
teľa – Ivana Leitmana.

Touto cestou by som sa mu zároveň chcel 
poďakovať za jeho húževnatosť a odhodla-
nie, ale i ľudský prístup ku klientom a ko-
legom, ktoré pre mňa vždy boli a i dodnes 
sú inšpiráciou ako pokračovať v jeho šľa-
pajach. Ivan, teším sa, že neodchádzaš 
a naďalej ostávaš v Náruči ako nový člen 
Správnej rady! Ivanov prínos pre deti a ro-
diny ohrozené násilím, ktoré presahuje 
hranice našej organizácie ocenila i Pre-
zidentka Slovenskej republiky, ktorá mu 
v lete udelila štátne vyznamenanie Pribi-
nov kríž III. triedy. 

Akým teda bol rok 2021 pre Náruč? Ako 
pre všetkých, tak i pre nás sa niesol v zna-

mení boja s pandémiou. Oproti roku 
predchádzajúcemu sme však už boli viac 
pripravení, smelší, sily sa vyrovnali... To 
bolo vidieť i na zvýšenom počte klientov, 
ktorí navštívili naše poradenské centrá 
Náruč i na charaktere práce ostatných 
pracovísk, kde sme sa snažili dostať našu 
prácu čo najviac do normálu. Na tomto 
mieste chcem oceniť odvahu a nasadenie 
mojich kolegýň a kolegov z detského krízo-
vého centra, ktorí sa obetavo a opakovane 
starali o deti s ochorením na COVID-19.

Jednou z významných aktivít, ktoré sa nám 
podarili aj napriek pandémii, bolo pokra-
čovanie spolupráce so žilinskými učiteľ-
mi a školskými psychológmi, kde sme do 
úspešného konca priviedli Manuál pre 
riešenie podozrenia z násilia na deťoch, 
ktorý si kladie za cieľ byť pomocníkom pre 
školy pri riešení podozrenia z násilia pá-
chaného na deťoch mimo školského pro-
stredia. Okrem samotného materiálu si 
najviac ceníme vznikajúcu sieť angažova-

Príhovor 
Róberta
Braciníka,
výkonného riaditeľa 
občianskeho združenia 
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ných pedagógov a odborných pracovníkov pôsobiacich na základných školách, ktorým nie 
je ľahostajná téma ochrany detí pred násilím.

Tieto riadky píšem v čase, kedy je celý svet zasiahnutý vojnou na Ukrajine. Ako to už 
v takýchto ťažkých časoch býva, sme svedkami nielen ľudských tragédií a utrpenia, ale 
našťastie máme možnosť vnímať okolo seba aj narastajúcu vlnu solidarity, nezištnej 
pomoci a ľudskosti. Ani naša organizácia, ktorá tento rok oslávi štvrťstoročie svojej činnos-
ti a dá sa povedať, že i zápasu za práva utláčaných a zranených, by nedokázala tento boj 
úspešne bojovať bez podpory a solidarity ľudí, ktorí sú našimi priaznivcami, podporovateľ-
mi či sympatizantami. Preto posledné riadky tohto príhovoru chcem adresovať Vám, ktorí 
kráčate s nami po tejto ceste a rôznou formou nás podporujete v našich snahách za život 
detí bez násilia. Ďakujeme! 

Mgr. Róbert Braciník 
Výkonný riaditeľ OZ NPDK

V ROKU 2021 SME:
• pomohli 594 klientom
• pomohli viac ako 150 rodinám s deťmi
• poskytli viac ako 14 000 odborných konzultácií
• odpracovali priamo v prospech detí a rodín 

ohrozených násilím viac ako 44 000 hodín
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Detské krízové centrum Náruč

DKC
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Detské krízové centrum (DKC) Náruč je 
v zmysle Zákona 305/2005 Z. z. o sociálno-
právnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
jedným z troch centier na Slovensku, ktoré 
poskytuje špecializovanú pomoc detským 
obetiam násilia, zneužívania a týrania. 
Deťom umiestneným v DKC Náruč posky-
tujeme krízovú intervenciu, psychologic-
kú a sociálnu diagnostiku i starostlivosť, 
liečebno-pedagogickú starostlivosť, zabez-
pečenie školskej a zdravotnej starostlivosti 
a ďalšie podporné programy podľa potrieb 
a najlepšieho záujmu detí. K dispozícii 
máme aj 2 profesionálne náhradné mamy, 
ku ktorým boli umiestňované predovšet-
kým deti vo veku od 3-8 rokov, ale aj deti 
staršie, s citlivým prihliadnutím na naplne-
nie ich osobných potrieb. Kapacita centra 
je 20 klientov, z toho 18 detí.

V roku 2021 sme poskytovali starostlivosť 
celkovo 39 klientom, z toho 7 rodičov 
s deťmi bolo prijatých do DKC Náruč v rám-
ci programu „Aby deti nemuseli odísť z ro-
diny“ do 2 samostatných „bytíkov“ nachá-
dzajúcich sa na prízemí budovy s cieľom 
obnovy alebo skvalitnenia rodičovských 
zručností. 

Klienti 
a poskytovaná 
starostlivosť



6

Práca s rodinou je jedným z kľúčových 
programov Náruče. S rodinami detí umiest-
nených do DKC Náruč pracujeme viacerými 
spôsobmi. Naším cieľom je posunúť vzťahy 
v rodine pozitívnym smerom, zlepšiť vzá-
jomné vzťahy medzi súrodencami, pod-
poriť deti vo vnímaní rodiča ako autority, 
pomôcť im s nastavením a rešpektovaním 
pravidiel v domácom prostredí. Spoločne 
s rodinou hľadáme zdroje, ktoré je možné 
využiť na perspektívne vyriešenie krízovej 
situácie.  

Na pôde DKC Náruč je práca s rodi-
nou realizovaná v tandeme psychologička 
a sociálna pracovníčka. Podľa individuál-
nych potrieb dieťaťa a rodiny je táto práca 
posilnená aj návštevami v rodinnom pro-
stredí, z ktorého boli deti vyňaté. V roku 
2021 sa zvýšil počet detí, ktoré boli po 
ukončení pobytu v DKC Náruč umiestne-
né do ústavnej starostlivosti. Oproti mi-
nulému roku je to nárast počtu o 5 detí 
(z toho 2 súrodenecké skupiny), kde sa aj 
napriek úsiliu nášho odborného tímu pri 
sanácii rodinného prostredia v spoluprá-
ci s príslušnými orgánmi sociálnoprávnej 
ochrany detí, nepodarilo vytvoriť vhodné 
rodinné prostredie a rodičov motivovať 
k pozitívnej zmene. 

Práca s deťmi 
a rodinou

Napriek náročným podmienkam a neraz 
aj zdĺhavému vedeniu trestnoprávnych 
konaní sa nám v roku 2021, v rámci ukon-
čovania pobytov, podarilo do rodín vrátiť 
16 detí a 1 dieťa bolo umiestnené do ná-
hradnej rodinnej starostlivosti. Vynakladá-
me nemalé úsilie a v rámci našich časových 
a personálnych kapacít sme pokračovali 
v práci aj s niektorými rodinami detí, kto-
ré sa už vrátili domov. Z viac ako 20-ročnej 
praxe nám je  jasné, že rodina roky skúša-
ná najrôznejšími problémami potrebuje 
dlhodobú pomoc a oporu. Takáto práca je 
časovo veľmi náročná. Dosiahnutie a udr-
žanie pozitívnych zmien je možné len za 
spolupráce všetkých zapojených inštitúcií 
– od orgánov sociálnoprávnej ochrany, cez 
obec, až po školy.  
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Násilie v rodinách je mimoriadne závažný 
spoločenský problém. Obeťou domáceho 
násilia môže byť jeden z rodičov dieťaťa 
alebo aj samotné dieťa. Násilie má však 
hlboký dopad na celú rodinu, ovplyvňu-
je rodinné vzťahy, rodinnú klímu, ako aj 
schopnosť neohrozujúceho rodiča plniť 
si svoje rodičovské povinnosti. Aj keď die-
ťa nie je priamou obeťou násilia, je často-
krát vystavené krízovým životným situáci-
ám, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravý 
psychický i telesný vývin dieťaťa. V mno-
hých prípadoch sa dá tejto situácii predísť. 
Často však nestačí na nápravu situácie 
len poradenstvo či občasné terapeutické 
a sociálno-aktivačné zásahy zo strany úra-
dov. Z tohto dôvodu sme v DKC Náruč už 
tretí rok realizovali nový špecializovaný 
program na podporu rodín s deťmi pod 
názvom „Aby deti nemuseli odísť z rodi-
ny“. Jedná sa v podmienkach Slovenska 
o inovatívny intenzívny pobytový program, 
ktorého základným poslaním je diagnos-
tika násilia v rodine a rozvoj rodičovských 
zručností či kompetencií. Cieľom progra-
mu je zlepšiť pomery v rodine natoľko, že 
sa zabráni vyňatiu dieťaťa z jeho pôvodnej 
rodiny. Program predstavuje z hľadiska 
prevencie účinný nástroj na zachovanie 

Špecializovaný program  
„Aby deti nemuseli odísť z rodiny“

rodiny, podporu vzájomných rodinných 
vzťahov a väzieb, zvládanie krízových si-
tuácií a pomoc rodičom vytvoriť pre dieťa 
bezpečné a neohrozujúce prostredie. 

V rámci tohto programu je rodina ubyto-
vaná v jednom z dvoch bytov zriadených 
v prízemných priestoroch DKC Náruč a je 
v každodennej intenzívnej starostlivosti 
špecializovaného tímu zloženého z dvoch 
vychovávateľov, sociálnej pracovníčky 
a psychologičky. Rodine je poskytova-
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ná komplexná a cieľavedomá psychologická, sociálno – právna a edukač-
ná starostlivosť. Na začiatku pobytu odborný tím pozoruje a  vyhodnocuje 
úroveň rodičovských zručností, vzťahy v rodine, či rodinnú klímu. Na základe 
získaných informácií následne odborný tím v spolupráci s klientom vytvorí 
Individuálny plán práce s rodinou - to je začiatok realizácie systematických 
vzdelávacích, nácvikových a terapeutických aktivít, zameraných na rozvoj 
rodičovských zručností v oblastiach, ktoré rodinu a deti v nej žijúce ohrozu-
jú. Počas realizácie pobytu s klientom priebežne vyhodnocujeme dosiahnuté 
pokroky a úspechy. Spoločne sa učíme z úspechov i zlyhaní a podľa potreby 
prehodnocujeme, upravujeme plán práce. Dĺžka trvania pobytového progra-
mu je 3-6 mesiacov.

Touto formou sme v roku 2021 pracovali so 6 rodinami.
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veková štruktúra klientov DKC Náruč

0-1 rok 0 dieťa

2-3 roky 2 deti

4-6 rokov 1 dieťa

7-15 rokov 25 detí

16-18 rokov 4 deti

nad 18 rokov 6 matiek, 1 otec

hlavné dôvody prijatia klientov 

podozrenie z týrania / týranie 8 detí 

sexuálne zneužívanie / sex. manipulácia 8 detí

overenie miery ohrozenia dieťaťa 16 detí + 7 rodičia

Detské krízové centrum Náruč – rok 2021 v číslach
počet všetkých klientov 39

klienti novoprijatí v roku 2021 18 detí + 7 rodičia

priemerná doba pobytu dieťaťa v DKC Náruč 273 dní   



10

Poradenské centrá 
Náruč Čadca a Žilina    
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Obe poradenské centrá Náruč sú zamerané na komplexnú odbornú a špecializovanú 
pomoc obetiam domáceho násilia. Naším cieľom je pomáhať klientom pri vytváraní 
bezpečného domova a navrátení rodín do plnohodnotného a kvalitnejšieho života 
bez strachu a násilia. 

V rámci špecializovaného sociálneho pora-
denstva pomáhame riešiť sociálne problé-
my, zorientovať sa v možnostiach pomo-
ci, ktorú obetiam násilia zo zákona môže 
poskytnúť obec alebo štát, či sprostredko-
vať našim klientkam/om kontakt na ďalšie 
pomáhajúce inštitúcie a odborníkov. Sú-
časťou sociálneho poradenstva je aj sociál-
na diagnostika a vytvorenie bezpečnostné-
ho plánu pre klientku / klienta / rodinu. Na 
sociálne poradenstvo nadväzuje  právne 
poradenstvo a právna pomoc v oblastiach 
akými sú: vypracovanie písomných poda-
ní na súdy a políciu,  ako aj všetky druhy 
podaní na súdy do občiansko-právnych ko-
naní. Súbežne poskytované  psychologické 
poradenstvo je zamerané na prekonanie 
a zvládnutie krízy a tiež celkový osobnost-
ný rozvoj, ktorý klientom pomáha vyrovná-
vať sa s prežitou náročnou životnou situá-
ciou a zvýšiť kvalitu ich života.

V poradenských službách v maximálnej 
možnej miere uplatňujeme multi disci pli-
  nárny prístup  - spolupra cujeme s rôznymi 
inštitúciami, organizáciami.

V Poradenskom centre Náruč Čadca v roku 
2021 využilo naše služby 144, z toho 18 
detí a  126 dospelých. Nových klientov 
bolo 56.

V poradenskom centre v Žiline sme pomá-
hali ďalším 330 klientkam/tom, z toho 
89 klientov využilo naše služby prvýkrát 
v roku 2021. 150 klientov pochádzalo 
priamo z územia Žiliny.  

Celkovo sme za rok poskytli cca 13 000 
hodín odborných konzultácii.



12

Poradenské centrum 
Náruč Čadca

Poradenské centrum 
Náruč Žilina

osobné konzultácie 446 230

telefonické konzultácie 569 596

písomné konzultácie 341 258

inou formou konzultácie 7607 1964

Konzultácie/odborníci, inštitúcie 610 394

Konzultácie spolu 9573 3442

Počet neopakujúcich sa /
unikátnych klientov za rok 

144 207

Celkový počet klientov (súčet za 
jednotlivé mesiace)

416 330

... z toho noví klienti 56 89

Poradenské centrá Náruč v číslach

Vďaka dlhoročne realizovanej kampani 
Nadácie J&T s názvom „Family - rodina 
na prvom mieste“ sa nám v Poraden-
skom centre Náruč Čadca podarilo počas 
roka hĺbkovo a intenzívne pracovať s 94 
rodinami. Viac informácií o kampani náj-
dete v časti Projekty na str. 26-27. 

Práca s rodinou
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I napriek mimoriadnej nepriaznivej 
pandemickej situácií v regióne Kysúc, aj 
v roku 2021 rok sme realizovali podporné 
svojpomocné skupiny pre ženy a deti. 
Svojpomocné kluby žien sa u nás v Čad-
ci realizujú každú prvú stredu v mesiaci. 
Skupina je miestom bezpečia, normalizá-
cie, podpory, ventilácie, napĺňania potreby 
byť vypočutý, niekam patriť, cítiť sa prijatý 
a taktiež miestom rozvíjania svojho živo-
ta plnohodnotnejším smerom, na ktorý 
má každý človek právo. Ženy, ktoré zažili 
domáce násilie na kluboch zdieľajú svoje 
zážitky, skúsenosti.  V rámci súbežne reali-
zovaných detských skupín sa snažíme o to, 
aby deti zmysluplne trávili svoj voľný čas, 
získali nové priateľstvá v kruhu detí s po-
dobnými neľahkými životnými príbehmi. 
Na detskej skupine umožňujeme deťom 
napĺňať si rôzne potreby, ventilovať emó-
cie, relaxovať či získať nové pozitívne zážit-
ky a rozvíjať svoje sociálne zručnosti. 

V Žiline sa nám podarilo zorganizovať pod-
pornú rodinnú skupinu. Tieto skupiny 
poskytujú bezpečný priestor pre vzájomné 
zdieľanie skúseností,  podporu a posilne-
nie žien a ich detí a umožňujú im zažívať 
pocit, že v náročnej životnej situácii „Nie 

Podporné a preventívne 
programy

som sám/sama“. Výrazne posilňujú ženy, 
ktoré majú skúsenosť s niektorou z foriem 
domáceho násilia.  Vo vzťahu k deťom 
sú takéto skupinové stretnutia zároveň 
priestorom na spoločné trávenie voľného 
času, čo je nápomocné pri  prekonáva-
ní stresu a traumatizujúcich skúseností. 
Pozitívnym prínosom je v neposlednom 
rade posilnenie vzájomných rodinných 
vzťahov medzi matkou a dieťaťom i me-
dzi súrodencami navzájom. V podporných 
rodinných skupinách sa matky s deťmi ve-
nujú najmä výtvarnej činnosti s využitím 
rôznych výtvarných techník, čo im uľahčuje 
dostať sa do kontaktu so svojimi pocitmi, 
túžbami a myšlienkami, pre ktoré sa nie-



14

kedy ťažko hľadajú slová. Takéto umelec-
ké vyjadrenie prináša najmä uvoľnenie, 
zmiernenie pocitov úzkosti, strachu či na-
pätia. Najmä malým deťom pomáha pri 
ľahšom nadväzovaní kontaktov a umožňu-
je rozvíjať kognitívne aj motorické schop-
nosti, tvorivosť i fantáziu.

Keď sme v marci 2017 začali s revitalizá-
ciou služieb Poradenského centra Ná-
ruč Žilina, išlo nám najmä o zviditeľnenie 
širokej škály bezplatnej pomoci poskyto-
vanej obetiam domáceho násilia. Projekt 
považujeme za úspešný: naše poradenské 
služby v rokoch 2017-2021 využilo 1 846 
klientok/klientov, z toho 530 novo zaevi-
dovaných. Spolu sme poskytli 15 157 kon-
zultácií.

Poradenské centrum Náruč Čadca 
v roku 2021 oslávilo už 16 rokov a žilin-
ská poradňa zase 13 rokov svojej činnos-
ti. Za tento čas sme poskytli podporu 
a poradenstvo viac ako 3 340 osobám.

Za spomenutie stojí aj fakt, že podstat-
ná časť nových klientov nás vyhľadá 
práve na základe odporúčania svojich 
známych, ktorí naše poradenské a pod-
porné služby v minulosti využili a boli 
s nimi spokojní.
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Detské advokačné 
centrum Náruč

DAC
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Detské advokačné centrum Náruč (ďa-
lej len DAC Náruč) vykonáva opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kura-
tely najmä na základe odporúčania orgá-
nov sociálnoprávnej ochrany detí a sociál-
nej kurately (SPODaSK). Kontaktovať nás 
však môže každý, kto potrebuje v situácii 
násilia páchaného na deťoch pomoc. 

Rok 2021 bol pre toto naše pracovisko opäť 
veľkou výzvou, nakoľko z dôvodu jarnej 
a jesennej vlny COVID-19 bolo potrebné 
nahradiť osobný kontakt s deťmi dištanč-
nou formou pomoci. Konzultácie prebie-
hali v oveľa väčšej miere telefonickou či 
online formou a ako už rok 2020 nazna-
čil, kombinácia osobného a dištančného 
poradenstva sa stala v roku 2021 naším 
štandardom. Kontakt so spolupracujúcimi 
inštitúciami bol tiež zásadne ovplyvnený 
protipandemickými opatreniami.

V priebehu jari sme doplnili náš akredi-
tovaný program centra o špecializovaný 
odborno-konzultačný program pomoci 

dieťaťu s podozrením na sexuálne zne-
užívanie alebo fyzické týranie prostred-
níctvom odborných pracovníkov centier 
pre deti a rodiny po celom Slovensku. 
Teší nás narastajúci záujem našich kolegov 
o jeho využívanie.

Práca s deťmi a rodinou 
V DAC Náruč poskytujeme bezplatnú psychologickú, sociálnu a právnu pomoc deťom, ktoré 
sa stali obeťami sexuálneho zneužívania alebo hrubého fyzického násilia, prípadne deťom, 
u ktorých  je podozrenie, že boli vystavené týmto formám násilia. Súčasťou našej pomoci je 
aj intenzívna práca s rodinami detí, nakoľko výskyt fyzického či sexuálneho násilia negatív-
ne vplýva na celú rodinu.
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Spolupráca 
s orgánmi činnými 
v trestnom konaní 

Pri poskytovaní pomoci sa snažíme tak, 
ako je to pre celú Náruč typické, v maxi-
málnej možnej miere uplatňovať multi-
disciplinárny prístup. Veríme, že spoluprá-
cou všetkých zainteresovaných subjektov 
môže byť pomoc pre dieťa a rodinu efek-
tívnejšia a rýchlejšia. Zároveň i odborníci 
zapojení do riešenia prípadov detských 
obetí násilia takýmto spôsobom nie sú 
vo svojej práci osamotení, môžu konzul-
tovať svoje zistenia, rýchlejšie si vymieňať 
informácie a spoločne navrhovať účinnej-
šie postupy práce v prospech dieťaťa. Mrzí 

nás, že naše takmer 3-ročné snahy o zave-
denie povinnej multidisciplinárnej spolu-
práce zatiaľ nenašli u jednotlivých rezortov 
pochopenie.

Dôležitou súčasťou našej práce je aj 
poskytovanie jednorazových konzultácií 
tzv. záujemcom o spoluprácu, ktorí z rôz-
nych dôvodov (vzdialenosť, iný problém 
ako násilie na dieťati) s DAC Náruč nemôžu 
alebo nechcú spolupracovať dlhodobejšie, 
ale požiadajú nás o radu resp. pomoc. 

Keďže väčšina prípadov našich detí končí trest-
ným konaním, ponúkame vyšetrovacím orgánom 
naše moderné, špeciálne upravené vypočúvacie 
priestory, ktoré zefektívňujú výsluchy detí a pri-
spievajú k znižovaniu sekundárnej viktimizácie 
a traumatizácie detí. V roku 2021 bolo v priesto-
roch DAC Náruč realizovaných 9 výsluchov det-
ských obetí násilia.
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Čo nás potešilo 
V prvej polovici roka sme vytvorili náš 
druhý Náručovský film. 7-minutový sní-
mok s názvom „Ako viesť rozhovor s die-
ťaťom, ktoré sa zdôveruje o násilí“ je 
určený pre širokú laickú i odbornú verej-
nosť a je verejne dostupný na našom webe 
a youtube kanále. Viac info  nájdete v kapi-
tole Projekty na str. 27. 

V júli boli na pracovnej návšteve v DAC 
Náruč kolegovia z pražskej organizácie 
LOCIKA, ktorí sa prišli inšpirovať a predis-
kutovať potenciálne úskalia, nakoľko sa 
pripravujú v roku 2022 založiť podobné 
pracovisko v Prahe.

Národné koordinačné stredisko pre rie-
šenie problematiky násilia na deťoch sa 
spolupodieľalo  na tvorbe novej Stratégie 

Rady Európy o právach dieťaťa v oblas-
ti detstvo bez násilia. Stratégia sa tvorila 
cestou participácie detí na tvorbe tohto 
významného dokumentu. DAC Náruč po-
skytla priestory aj svojich odborníkov na 
realizáciu takéhoto zámeru,  nakoľko idea 
participácie detí na tvorbe dokumentov, 
ktoré sa ich týkajú, nás oslovila.

V spolupráci s Mestom Žilina a odborník-
mi z radov pedagogických a odborných 
zamestnancov základných škôl a mestské-
ho úradu sme vytvorili Manuál pre rieše-
nie podozrenia z násilia na deťoch pre 
pracovníkov základných škôl. Praktický 
manuál poskytuje základné informácie 
o násilí na deťoch páchanom v mimoškol-
skom prostredí a možnostiach jeho rieše-
nia. Publikáciu sme dali k dispozícii ško-
lám v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Žilina a odporúčania z neho sú už aktuál-
ne uvádzané do praxe. 
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vekový rozsah klientov

0-6 rokov 11 detí

7-10 rokov 7 detí

11-15 rokov 9 detí

16 a viac 5 deti

spolu 32 detí

dôvod prijatia dieťaťa

podozrenie zo sexuálneho zneužívania (vrátane 
znásilnenia, sex. násilia či výroby detskej 
pornografie)

23 detí

podozrenie z fyzického násilia 9 detí

počet záujemcov o spoluprácu s DAC Náruč

spolu 82 záujemcov

Detské advokačné centrum Náruč – rok 2021 v číslach
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Vzdelávacie, sieťovacie, 
osvetové, informačné 
a advokačné aktivity 

Náruče
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V Náruči tradične, okrem advokačných 
aktivít zameraných na obhajobu práv detí 
ohrozených násilím,venujeme nemalú 
energiu príprave a organizácii rôznych 
aktivít informačného, osvetového a vzde-
lávacieho charakteru. I napriek rôznym 
obmedzeniam sa nám počas roku poda-
rilo osobne alebo v on-line priestore rea-
lizovať viacero zaujímavých a prínosných 
aktivít: 

• séria pracovných stretnutí s Kanceláriu 
prezidenta SR k téme zavedenia záväz-
ných multidisciplinárnych postupov pri 
pomoci deťom ohrozeným násilím na 
Slovensku (01-03/2021)

• stretnutie s veľvyslancom Veľkej Británie 
p. Nigelom Bakerom k téme ochrany žien 
a detí pre domácim násilím v čase pan-
démie (03/2021)

• na tému „Zraniteľné skupiny: Ako sa im 
dá pomôcť z pohľadu MVO a prečo“ sme 
diskutovali v bratislavskom Klube pod 
lampou (05/2021)

• v prvej polovici roka vznikol a aj náš 
druhý edukatívny film – tentokrát určený 

nielen pre odbornú, ale i širokú laickú ve-
rejnosť. 7-minútový film „Ako viesť roz-
hovor s dieťaťom, ktoré sa zdôveruje 
o násilí“ je spolu s doplňujúcimi a vy-
svetľujúcimi informáciami dostupný na 
našom webe. Za pol roka od zverejnenia 
mal tento článok s filmom viac ako 6 300 
zahliadnutí.

• Aktívne sme vystúpili na  verejnom pod-
ujatí organizovanom Amnesty Interna-
tional Slovakia v Žiline na podporu obetí 
sexuálneho násilia s názvom „STOP se-
xuali zovanému správaniu na Slovensku“ 
(07/2021)

• realizovali sme vzdelávanie pre 23 pe-
dagogických zamestnancov základ-
ných škôl z územia mesta Žilina, 
ktorí sú členmi novovytvorených CAN 
hliadok na školách. Vytvorenie CAN 
hliadok a vypracovanie a tlač manuálu 
pre učiteľov k téme násilia a sexuálneho 
zneužívania detí je pokračovaním minu-
loročnej systémovej odbornej spolupráce 
s Mestom Žilina v oblasti ochrany detí 
pred násilím na školách

• ďalších 14 profesionálov prichádzajúcich 
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do kontaktu s deťmi absolvovalo nami 
lektorované školenia k téme identifikácie 
násilia páchaného na dieťati

• realizovali sme pracovno-koordinačné 
stret nutie s terénnymi sociálnymi pra-
covníkmi pôsobiacimi na území Žiliny 
s cieľom poskytnúť pomoc pri identifiká-
cii a následnej špecializovanej pomoci 
obetiam domáceho násilia v našom žilin-
skom poradenskom centre (09/2021)

• v spolupráci s Mestom Žilina vytvorili 
a cez sociálne siete sme šírili informačný 
video spot na tému Zastavme násilie 
na ženách (10/2021)

• odborný vstup o práci s detskými obeťa-
mi násilia pre vyšetrovateľov Policajného 
zboru na  Akadémii policajného zboru 
v Bratislave (10/2021)

• pri príležitosti 16. narodenín Poraden-
ského centra Náruč Čadca zorganizovali 
naše kolegyne on-line vzdelávanie sprí-
stupnené širšej odbornej verejnosti s ná-
zvom Psychická traumatizácia v detstve- 
lektorom bol známy český psychiater 
MUDr. P. Pöethe (11/2020)

• nemálo času sme koncom roka venovali 
i voľbe nového komisára pre deti

• Návrat v Náruči - aspoň cez zoom sme  
mohli trochu pomôcť a poradiť kolegom 
z OZ Návrat, ktorí sa pri svojej práci stre-
távajú v rodinách s násilím alebo podo-
zrením na násilie (12/2021)

• prednáška v rámci odbornej diskusie re-
alizovanej v Čadci „Dopad CAN a CSA na 
duševné zdravie detí“ (12/2021)

• viac ako 2460 profesionálom pracujú-
cim s deťmi sme počas roku bezplatne 
sprístupnili naše e-vzdelávanie v téme 
Grooming vytvorené v r. 2020 v spolu-
práci s Doc. Slávkou Karkošovou

• participovali sme i na tvorbe dokumen-
tárneho filmu o obetiach domáceho ná-
silia, ktorý vytváralo pre účely realizácie 
preventívnych aktivít na školách Sloven-
ské národné stredisko pre ľudské práva
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• v médiách sme poskytovali rozhovory 
(napr. Dennik N, Postoj, Rádio Lumen), 
písali články, natáčali podcasty... všetky 
naše mediálne výstupy sú sprístup-
nené na našej webovej stránke v časti 
Médiá 

• okrem printového vydania Manuálu pre 
riešenie podozrenia z násilia  na de-
ťoch určeného učiteľom, ktorý poskytuje 
praktické informácie o riešení problémov 
spojených so sexuálnym zneužívaním 
detí, vydali sme i infoleták o našich am-
bulantných programoch pre pracovníkov 
orgánov sociálnoprávnej ochrany a soci-
álnej kurately a sudcov riešiacich poru-
čenské konania.

• aj v r. 2021 sa nám darilo udržať trend 
zvyšovania návštevnosti nášho webu 
www.naruc.sk ako aj čitateľnosť zverej-
nených článkov. Najčítanejšími boli Ako 
viesť rozhovor s dieťaťom, ktoré sa 
zdôveruje o násilí – článok s prelinkom 
na náš nový film mal za pol roka od zve-
rejnenia viac ako 6300 zhliadnutí. Viac 
ako 4600 zhliadnutí mal článok „O tom, 
prečo sexuálne zneužívaným deťom na 
Slovensku často nepomôžeme… pritom 
spôsoby účinnejšej a rýchlejšej pomoci sú 
vo svete známe!“. 

• odbornú verejnosť sme počas roka prie-
bežneinformovali aj formou mailov, 
článkov na našom webe a newsletterov 
s praktickými informáciami o možnos-
tiach pomoci.

• a medzi osvetové aktivity filozoficky za-
raďujeme aj nový, moderný dizajn hla-
vičkových papierov našich pracovísk 
a s tým súvisiacu zmenu vizuálu vizitiek. 
Cítime, že oficiálna komunikácia Náruče 
má v sebe (okrem kvalitného odborného 
obsahu) niesť aj pozitívnu emóciu. 
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• FUNDRAISING MEETS MARKETING – 
úspešne sme absolvovali polročný vzdelá-
vací program organizovaný Centrom pre 
filantropiu, n.o. v spolupráci so zahranič-
nými lektormi (09/2020-02/2021)

• online diskusie organizované regionál-
nou ambasádorkou multidisciplinárneho 
prístupu VÚDPaPv žilinskom kraji: „Ako 
môže vyzerať multidisciplinární spolu-
práca v žilinskom kraji v roku 2023?“ (1 
a 6/2021)

• viacerí naši kolegovia počas roka priebež-
ne absolvovali koučing pod vedením M. 
Žarnaya so zameraním na profesionálny 
rast, efektívnejšie napredovanie, zmeny 
v spôsobe rozmýšľania a riešenia úloh, 
tzv. „thinking out of the box“ – proaktívny 
prístup

• odborný seminár „Traumatizácia v det-
stve a zdravie v dospelosti“ – organizo-
vané Psychoterapeutickou sekciou Slo-
venskej psychiatrickej spoločnosti SLK 
(6/2021)

• účasť na konferencii organizovanej Ná-
vrat, o.z.: „Dosť dobré detstvo. Je to dosť?“ 
(06/2021)

• online konferencia „Dítě v pěstoun-
ské péči a trauma, MUDr. Peter Pöethe 
(7/2021)

• diskusia organizovaná o.z. Návrat – Do-
máce násilie a rodiny v rozvodovom kon-
flikte (9/2021)

Vzdelávali sme sa 
• Finančná gramotnosť – série 3 vzdeláva-

cích seminárov organizovaných Nadá-
ciou J&T sa zúčastnil náš kolega pracujúci 
s rodinami v DKC Náruč (09-11/2021)

• online vzdelávanie „Obchodovanie s ľuď-
mi - základné minimum využiteľné v pra-
xi“, ktorého garantom bolo Ústredie prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny (10/2021)

• online školenie „Psychická traumatizácia 
v detstve“ (11/2021) a následne aj super-
vízne stretnutie s MUDr. Petrom Pöethem 
(12/2021) k vybraným prípadom detí zo 
všetkých našich pracovísk

• seminár na tému využitia moderných 
prístupov pomoci pri pomoci emočne 
zraneným deťom s českým lektorom 
PhDr. Jánom  Svobodom (12/2021)

• Práca s klientom s mentálnym postih-
nutím, bola témou poldňovej internej 
vzdelávačky a supervízie so Soňou Ho-
lúbkovou z Nadácie Krajina Harmónie 
(12/2021)

• dlhodobé vzdelávanie našej psychologič-
ky z DKC  „Práca s detskými páchateľmi 
sexuálneho násilia“  organizované Ná-
rodným koordinačným strediskom pre 
riešenie problematiky násilia na deťoch. 
Je to téma, o ktorej sa na Slovensku ešte 
málo hovorí, ale odborná pomoc a syste-
matická práca s deťmi páchajúcimi nási-
lie má veľký význam.
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• už štvrtý rok pravidelne organizujeme in-
terné náručovské odborné stretnutia se-
parátne pre psychológov a pre sociálnych 
pracovníkov. Ich cieľom je prehĺbenie 
spolupráce medzi našimi 4 pracoviskami 
ale i výmena skúseností či predstavenie 
príkladov našej vlastnej dobrej praxe, 
ktoré môžu byť pre kolegov z organizácie 

inšpiráciou.  Keďže v našom širokom okolí 
nepôsobí organizácia podobného zamera-
nia, zdieľanie špecifických informácií v rám-
ci tímu je rovnako cenné ako oceňované. 
Napr. aprílové stretnutie náručovských psy-
chológov malo tému „Práca s prenosom/
protiprenosom, práca s úzkosťou, telesné 
reakcie na strane terapeuta“ 
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Projekty - zabezpečenie 
základnej prevádzky 

i nadstavbových aktivít pre 
klientov

Od samotného vzniku občianskeho združenia v roku 1997 bola činnosť Náruče viazaná na 
získavanie finančných zdrojov prostredníctvom projektov podporených zo súkromných 
i verejných zdrojov. V roku 2021 sme realizovali tieto projekty:

• Náruč pre rodiny ohrozené násilím 
je projektom dlhodobej podpory Na-
dácie J&T, vďaka ktorému sme aj roku 
2021 mohli zabezpečiť chod, prevádz-
ku priestorov  a dlhodobú udržateľnosť 
oboch našich poradenských centier. De-
tailnejšie informácie sú uvedené v časti 
„Poradenské centrá Náruč“

• Kampaň Family – rodina na prvom 
mieste je druhým z dlhodobo podpo-
rovaných projektov Nadácie J&T. Sme 
jednou zo zapojených organizácií, kto-
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rá v Žilinskom kraji poskytuje podporné 
služby a pomoc rodinám v kríze. V spolu-
práci s inými organizáciami pomáhame 
rodinám predchádzať ďalším krízovým 
situáciám, pomáhame im zorientovať sa 
v možnostiach riešenia. Viac informácii 
o kampani: www.kampanfamily.sk.

• vďaka pochopeniu, dôvere a štedrej fi-
nančnej podpore UniCredit Foundation 
sme mohli v prvom polroku zásadne 
rekonštruovať a modernizovať schodisko 
a vstupné chodby v krízovom centre

• náš druhý film „Ako viesť rozhovor s die-
ťaťom, ktoré sa zdôveruje o násilí“ a nad-
väzujúci informačný článok vznikal v jar-
ných mesiacoch roku vďaka podpore 
Nadácie pre deti Slovenska z Nadač-
ného fondu Deti v bezpečí poisťovne 
KOOPERATIVA

• realizáciu jarného terapeuticky ladeného 
pobytu v prírode a letného športového 
tábora pre deti z DKC podporila Nadácia 
Volkswagen Slovakia

• s jesenným terapeuticky zameranom po-
bytom v prostredí Súľovských skál nám 
zase finančne pomohol ROTARY klub Ži-
lina

• Mesto Žilina finančne podporilo prin-
tové vydanie Manuálu pre riešenie po-
dozrenia z násilia na deťoch určeného 
učiteľom, ktorý poskytuje praktické infor-
mácie o riešení problémov spojených so 
sexuálnym zneužívaním detí

• vďaka partnerstvu v národnom projekte 
Podpora deinštitucionalizácie náhrad-
nej starostlivosti III. (08/2019-12/2022), 
ktorý je realizovaný s podporou Európ-
skeho sociálneho fondu v rámci Operač-
ného programu Ľudské zdroje, udržu-
jeme odborný tím DKC Náruč rozšírený 
o stabilnú pozíciu druhého psychológa 
a sociálneho pracovníka

• základnú prevádzku našich pracovísk 
zabezpečujeme aj vďaka finančným pro-
striedkom poskytnutým Ústredím práce, 
soc. vecí a rodiny, Žilinským samo-
správnym krajom a Mestom Žilina.
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Personálne zabezpečenie 
činnosti občianskeho 

združenia

V občianskom združení pracovalo v roku 2021 na hlavný pracovný pomer (HPP)  26 osôb 
a ďalších 6 osôb na parciálne úväzky formou dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej 
činnosti. Viacerí pracovníci pracujúci na HPP majú ďalšie čiastočné úväzky, ktorými zabez-
pečujeme buď realizáciu projektových aktivít, výpomoc v rámci iných pracovísk Náruče či 
zástupy za dlhodobú PN, preto celkový počet dohôd dosiahol číslo 30.

Najviac zamestnancov pracuje na našom jedinom pobytovom pracovisku - v Detskom 
krízovom centre Náruč, kde zabezpečujeme 24-hodinovú nepretržitú prevádzku a prácu 
s dvoma špecializovanými skupinami klientov.  Okrem riaditeľa tu pracujú na plný pracovný 
úväzok: 2 sociálne pracovníčky, 2 psychologičky, 2 profesionálne náhradné mamy, 8 vy-
chovávatelia, asistentka výchovy a gazdiná. V rámci práce na dohodu pomáha s prípravou 
na vyučovanie pani učiteľka. Veľkú budovu, ktorá je zároveň i sídlom nášho občianskeho 
združenia pomáha udržiavať v dobrom stave pán údržbár. 
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V Poradenskom centre Náruč Čadca boli obsadené pozície 3 sociálnych pracovníčok a 1 
psychológa na plný úväzok, parciálne úväzky mali právnička a ďalšia psychologička. Pora-
denské centrum Náruč Žilina je z hľadiska počtu zamestnancov naším najmenším praco-
viskom. Pomoc klientom tu na plný pracovný úväzok poskytuje sociálna pracovníčka a psy-
chologička. 

V Detskom advokačnom centre Náruč bol odborný tím zložený z 2 psychologičiek a 1 sociálnej 
pracovníčky na plný pracovný úväzok. 

Odborné právne poradenstvo klientom oboch poradní a klientom Detského advokačného 
centra Náruč, zabezpečovala naša dlhoročná  skúsená externá právnička – advokátka.

Ekonomické služby a spracovanie personalistiky, administratívne a IT služby ako aj služby 
projektového a programového manažmentu či časť supervízií sú vykonávané formou do-
dávky objednaných služieb.

Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch: viac ako 90% zamestnancov združenia tvoria od-
borní pracovníci pracujúci priamo s  detskými alebo dospelými klientmi (psycholó-
govia, sociálni pracovníci, právnici, vychovávatelia, profesionálni rodičia, pedagógovia, ...). 
Ostatní pracovníci pracujú na úseku ekonomicko-administratívnom, projektového riade-
nia, fundrisingu, PR a advokačných aktivít smerujúcich k obhajobe práv detí, zmenám legis-
latívy či zlepšeniu podmienok ochrany detí pred násilím na Slovensku.
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Finančná situácia 
a prognóza

Najvýznamnejším zdrojom príjmov Náruče, potrebných na realizáciu výkonu opatrení sociálno-
právnej ochrany detí a poskytovanie sociálnych služieb, boli príjmy od iných organizácií. Jednalo 
sa najmä o granty a projektové zdroje (15,69 %) a dotácie zo štátneho a verejného rozpočtu 
(79,01 %). Vzhľadom na bezproblémové zúčtovania všetkých Náruči poskytnutých finančných 
zdrojov v predchádzajúcich rokoch, môžeme konštatovať, že sme pre tieto verejné i neverejné 
subjekty stabilným a dôveryhodným partnerom. Napriek tomu tieto finančné prostriedky nepo-
stačujú na pokrytie všetkých našich aktivít. Objemom a významom dôležitým, ba až nepostráda-
teľným finančným zdrojom sú pre nás preto príjmy z 2% asignácie daní fyzických a právnických 
osôb  (4,15 %), vďaka ktorým môžeme vstupovať do projektov vyžadujúcich spolufinancovanie 
ale i realizovať i tie aktivity, ktoré nemáme pokryté verejnými zdrojmi.

V posledných rokoch sa významnými zdrojmi stali i finančné prostriedky zo strany súkrom-
ných firiem a darov fyzických osôb. V roku 2021 tvorili finančné dary 0,46 % z celkových príjmov 
(v r. 2020 to bolo  0,38 %). Tieto zdroje nám pomohli pokryť náklady spojené s realizáciou roz-
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vojových aktivít určených priamo našim detským alebo dospelým klientom. Veríme, že v budúc-
nosti sa nám podarí naďalej posilňovať tento finančný zdroj na základe účelného a transparent-
ného využitia poskytnutých financií. Našou snahou je, aby sa za týmto účelom v maximálnej 
možnej miere zviditeľnil a využíval elektronický systém na individuálne jednorazové alebo dlho-
dobé darcovstvo, ktorý sa nachádza na našej webovej stránke. Zvyšok príjmov, a to 0,69 %,  tvo-
ril príjem z predaja služieb nášho občianskeho združenia a z predaja dlhodobého majetku.

Z hľadiska výdavkov najvyššiu položku jednoznačne tvoria mzdové náklady a s tým spojené 
zákonné odvody. Je to až 69,70 % z celkových výdavkov Náruče. Nedá nám opomenúť fakt, že 
v roku 2021 sme opätovne čelili nárastu mzdových nákladov miezd zamestnancov. Sme hrdí 
a vďační zároveň, že i napriek príjmom od štátu a samospráv, ktoré zohľadňovali nižšie mzdo-
vé náklady na úrovni roku 2020, sa nám podarilo kombináciou rôznych donorských zdrojov 
a projektov zabezpečiť pokrytie všetkých legislatívou požadovaných nárastov miezd a udržať 
tak všetky v Náruči potrebné pracovné pozície.

Náruč, ako účtovná jednotka je momentálne ovplyvnená vojenským konfliktom na Ukrajine,, 
ktorý nás môže ovplyvniť v týchto oblastiach:

1. Potreba zapojenia našich pracovníkov 
v zmysle pomoci utečencom z Ukrajiny je  
a bude primárne koordinovaná z nadria-
denými orgánmi: Pre deti, ktoré sa vy-
skytnú na našom území bez sprievodu 
dospelej osoby bude možné poskytnúť 
komplexnú pomoc v Detskom krízovom 
centre Náruč – v spolupráci s orgánmi 
SPODaSK. Pre rodiny (dospelé osoby a ich 
deti) bude možné poskytovať špeciali-
zované sociálne poradenstvo (v zmysle 
Zákona 448/2008 Z.z.) prostredníctvom 
Poradenských centier Náruč v Žiline 
a Čadci – a to buď na základe ich po-
žiadania, prípadne v spolupráci s inými 
inštitúciami (obec, VÚC, iné pomáhajúce 
organizácie...). Rovnako je možné poskyt-
núť psychologickú starostlivosť, prípadne 
sociálne poradenstvo aj prostredníctvom 

Detského advokačného centra Náruč. 
Tieto aktivity budú vykonávané v rámci 
uzavretých zmlúv a tak nebudú mať eko-
nomický dopad na našu činnosť.

2. Zvýšenie nákladov na energie a pohon-
né hmoty môže predstavovať zvýšené 
finančné nároky na prevádzku všetkých 
pracovísk, tu však predpokladáme, že 
náklady na energie budú pre naše pra-
coviská regulované v špeciálnom režime, 
aký je aktuálne prisľúbený zo strany Mi-
nisterstva PSVaR – tieto opatrenia by sa 
mali dotknúť všetkých poskytovateľov so-
ciálnych služieb v SR. Ohľadom zvýšenia 
cien PHM bude treba prijať opatrenia na 
hospodárne a efektívne využívanie slu-
žobných motorových vozidiel. Isté kroky 
v tomto smere boli podniknuté už v mi-
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zdroje výnosov výška výnosov v Eur

rok 2021 rok 2020 rok 2019

Dotácie zo štátneho a verejného rozpočtu 626 021 517 680 487 486

z toho: 

Žilinský samosprávny kraj - Poradenské centrá 
Náruč

78 662 76 715 72 126

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny 531 889 430 965 405 360

Mesto Žilina – Poradenské centrum Žilina 15 000 10 000 10 000

Mesto Žilina grant 470 0 0

Príjmy od iných organizácií vrátane grantov 124 313 206 165 236 436

Príjmy 2% 32 893 28 678 26 120

Príjmy od fyzických osôb 3 639 2 945 5 413

Verejné zbierky 0 0 1 828

Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 928 1 659 2 530

Ostatné výnosy 3 538 6 736 124

Výnosy celkom 792 332 763 863 759 937

nulom roku, takže to zásadne neovplyvní 
výkon odborných činností na našich pra-
coviskách.  

3. Časť našich pravidelných darcov môže 
presmerovať svoje filantropické aktivity 
(či už v podobe asignácie 2% z daní ale-

bo priamych finančných darov) na iné 
organizácie, ktoré poskytujú pomoc ute-
čencom z Ukrajiny. Tým pádom plánova-
né rekonštrukčné aktivity odsunieme na 
neskoršie – priaznivejšie obdobie.

Opis výnosov
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Opis najvýznamnejších položiek nákladov
rok 2021 rok 2020 rok 2019

Mzdové náklady celkom 419 576 380 779 376 907

Zákonné soc. poistenie, soc. fondy 142 916 131 835 129 185

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

106 039 96 206 113 187

Materiálne náklady- kancelárske potreby, PHM, 
literatúra, vybavenie, hygienické potreby, PC 
komponenty, drobný majetok

30 433 43 660 49 587

Obuv, hračky, potreby pre deti, stravné a ubytovanie 
detí, cestovné detí

28 838 18 895 22 842

Odpisy 23 536 20 730 17 036

Opravy a udržiavanie 8 916 17 710 8 399

Spotreba energie 18 664 15 269 13 898

Cestovné zamestnancov 128 939 2 328

Náklady na tábory 9 405 7 296 9 931

Daň z nehnuteľnosti, ostatné dane a poplatky 621 910  1 012

Iné - poistenie a bankové poplatky 4 224 4 093 3 615
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Plánovaná činnosť  
v roku 2022 

Aj v roku 2022 bude Náruč pokračovať v čin-
nostiach stanovených vo svojom poslaní - 
pomáhať týraným deťom, ženám a rodinám 
ohrozeným násilím:

•  ohrozeným deťom a rodinám budeme 
naďalej poskytovať bezpečie a všestran-
nú odbornú pomoc prostredníctvom 
nášho Detského krízového centra Náruč, 
Poradenských centier Náruč Čadca a Žili-
na ako aj Detského advokačného centra 
Náruč

• budeme pokračovať v obhajobe práv 
a záujmov detí ohrozených násilím tak, 

ako ich garantuje Dohovor o právach 
dieťaťa

• v rámci preventívnych programov bude-
me učiť deti, ako sa chrániť pred nási-
lím

• plánujeme naďalej vzdelávať profesio-
nálov pracujúcich s deťmi a pre deti, o.i. 
zorganizovať  i medzinárodnú odbornú 
konferenciu

• a spoločne s rodinami budeme hľadať 
možnosti, ako prekonať problémy a vy-
tvoriť pre deti bezpečný domov.
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• Občianske združenie nevykonáva žiadnu činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

• Občianske združenie nemá organizačnú zložku v zahraničí.

• K dátumu zostavenia Výročnej správy nie sú Správnej rade občianskeho združenia známe 
žiadne ďalšie následné udalosti, ktoré by ovplyvnili Výročnú správu k 31. decembru 2021.

…a ďalšie

Ďakujeme Vám za podporu 
a spoluprácu v roku 2021
Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny

Žilinský samosprávny kraj

Nadácia J&T

Mesto Žilina

Cirkev bratská – 
spoločenstvo Za kostolom, 
Žilina

KOOPERATIVA poisťovňa, a. 
s. Vienna Insurance Group

KROS a.s., Žilina

Lesotrans, s.r.o.

Mesto Žilina

Misia Mladých, Tvrdošín

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia Volkswagen 
Slovakia

NEED MORE s.r.o. - 
FUNDER.help

Rotary klub Žilina

SEVIS a.s., Žilina 

Slovenská katolícka charita, 
Žilina

UniCredit Foundation

Z@ict  - IT klaster, Žilina

zamestanci z firmy SSE, a.s.

zamestnanci z firmy Mobis

ZenithMedias.r.o.

pán Ján Urík

pani Michaela Slobodová

pani Oľga Leitmanová

pán Ján Kysela

pán Milan Vojčiniak

pani Lucka Ďuricová

pani Martausová

pani Renáta Golisová

pani Šmehylová

PP Systém s.r. o.

Privat Banka, a.s.

rodina Bendžalová

rodina Kraľová

rodina Kvasnicová

Ďakujeme Ďakujeme 
za podporu za podporu 
i všetkým 2% i všetkým 2% 
a anonymným a anonymným 

darcom!darcom!
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

 
Správnej rade a štatutárnemu orgánu občianskeho združenia 

Náruč – Pomoc deťom v kríze 
 
 
I. Správa z auditu účtovnej závierky 
 
Názor 
 
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky občianskeho združenia Náruč – pomoc deťom v kríze 
(ďalej len „Občianske združenie“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov 
a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných 
účtovných zásad a účtovných metód. 
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie Občianskeho združenia k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok 
končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).  
 
Základ pre názor  
 
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on 
Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť 
audítora za audit účtovnej závierky. Od Občianskeho združenia sme nezávislí podľa ustanovení 
zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich 
sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili 
sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské 
dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. 
 
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 
 
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala 
pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za 
potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby.  
 
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti 
Občianskeho združenia nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností 
týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu 
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Občianske združenie 
zlikvidovať alebo ukončiť jeho činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť, než tak urobiť.  
 
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 
 
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane 
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit 
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vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, 
ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné 
sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli 
ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej 
závierky.  
 
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého 
auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:  

• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy 
reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na 
poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti 
v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže 
zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly.  

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli 
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia 
názoru na efektívnosť interných kontrol Občianskeho združenia. 

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť 
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym 
orgánom. 

• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov 
záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, 
ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Občianskeho združenia nepretržite 
pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme 
povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej 
závierke, alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery 
vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. 
Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Občianske združenie prestane 
pokračovať v nepretržitej činnosti. 

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií 
v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie 
a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 

 
 
II.  Správa podľa zákona o štatutárnom audite k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo 

výročnej správe 
 
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa 
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje 
na iné informácie vo výročnej správe.  

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa 
s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo 
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme 
získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.  
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Posúdili sme, či výročná správa Občianskeho združenia obsahuje informácie, ktorých uvedenie 
vyžaduje zákon o účtovníctve. 
 
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru: 
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou 

závierkou za daný rok,  
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali 
počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo 
výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto 
súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť. 
 
 
31. marca 2022 
 
 
 
 
 
 
 
MIFEST, s.r.o.       Ing. Jozef Mičuch 
Krivá 23, 040 01  Košice      štatutárny audítor 
OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka: 19387/V   Licencia SKAU č. 128 
Licencia SKAU č. 309 
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2a 1b

č. r.
Bežné účtovné obdobie

Strana aktív

3 4
Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

/ SIDIČO     3 6 1 3 8 6 6 5Súvaha (Úč NUJ 1-01)

491 312,84 247 675,77 243 637,07 243 328,88A. 001r.002+r.009+r.021NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

1. r.003 až r.008 002Dlhodobý nehmotný majetok

012-(072+091 AÚ) 003Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti

013-(073+091 AÚ) 004Softvér

014-(074+091 AÚ) 005Oceniteľné práva

(018+019)-(078+079+091 AÚ) 006Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

(041-093) 007Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

(051-095 AÚ) 008Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

491 312,84 243 637,07 243 328,88247 675,772. r.010 až r.020 009Dlhodobý hmotný majetok

x(031) 010Pozemky

x(032) 011Umelecké diela a zbierky

385 253,52 166 101,22 219 152,30 205 880,61021-(081+092 AÚ) 012Stavby

34 096,55 34 096,55022-(082+092 AÚ) 013Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

71 512,77 47 028,00 24 484,77 37 448,27023-(083+092 AÚ) 014Dopravné prostriedky

025-(085+092 AÚ) 015Pestovateľské celky trvalých porastov

026-(086+092 AÚ) 016Základné stádo a ťažné zvieratá

450,00 450,00028-(088+092 AÚ) 017Drobný dlhodobý hmotný majetok

029-(089+092 AÚ) 018Ostatný dlhodobý hmotný majetok

(042-094) 019Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

(052-095 AÚ) 020Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

3. r.022 až r.028 021Dlhodobý finančný majetok

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
v ovládanej osobe (061-096 AÚ) 022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
s podstatným vplyvom (062-096 AÚ) 023

(065-096 AÚ) 024Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(066+067)-096 AÚ 025Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky

(069-096 AÚ) 026Ostatný dlhodobý finančný majetok

(043-096 AÚ) 027Obstaranie dlhodobého finančného majetku

(053-096 AÚ) 028Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
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2a 1b

č. r.
Bežné účtovné obdobie

Strana aktív

3 4
Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne 
predchádzajúce
účtovné obdobie

/ SIDIČO     3 6 1 3 8 6 6 5Súvaha (Úč NUJ 1-01)

41 588,00 41 588,00 95 091,92B. 029r.030+r.037+r.042+r.051OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

1 757,12 1 757,12 2 228,081. r.031 až r.036 030Zásoby

1 757,12 1 757,12 2 228,08(112+119)-191 031Materiál

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) 032

(123-194) 033Výrobky

(124-195) 034Zvieratá

(132+139)-196 035Tovar

(314 AÚ-391 AÚ) 036Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby

2. r.038 až r.041 037Dlhodobé pohľadávky

(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 038Pohľadávky z obchodného styku

(315 AÚ-391 AÚ) 039Ostatné pohľadávky

(358 AÚ-391 AÚ) 040Pohľadávky voči účastníkom združení

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ 041Iné pohľadávky

10 230,16 10 230,16 19 083,773. r.043 až r.050 042Krátkodobé pohľadávky

16,16 16,16 16,16(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 043Pohľadávky z obchodného styku

1 616,06 1 616,06 1 002,69(315 AÚ-391 AÚ) 044Ostatné pohľadávky

89,96 x 89,96 126,36(336) 045Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

0,01 x 0,01 0,02(341 až 345) 046Daňové pohľadávky

17 873,267 363,97x7 363,97
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 047

(358 AÚ-391 AÚ) 048Pohľadávky voči účastníkom združení

(396-391 AÚ) 049Spojovací účet pri združení

1 144,00 1 144,00 65,28(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ 050Iné pohľadávky

29 600,72 29 600,72 73 780,074. r.052 až r.056 051Finančné účty

1 062,64 x 1 062,64 405,37(211+213) 052Pokladnica

28 538,08 x 28 538,08 73 374,70(221 AÚ+261) 053Bankové účty

x(221 AÚ) 054Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

(251+253+255+256+257)-291 AÚ 055Krátkodobý finančný majetok

(259-291 AÚ) 056Obstaranie krátkodobého finančného majetku

2 602,42 2 602,42 3 303,76C. 057r.058 a r.059ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

2 602,42 2 602,42 2 545,391. (381) 058Náklady budúcich období

758,37(385) 059Príjmy budúcich období

535 503,26 247 675,77 287 827,49 341 724,56060r.001+r.029+r.057MAJETOK SPOLU
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6a

Bezprostredne
predchádzajúce 
účtovné obdobie

5b

č. r. Bežné účtovné 
obdobieStrana pasív

    3 6 1 3 8 6 6 5IČO / SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01)

84 167,8369 549,98A. r.062+r.068+r.072+r.073 061VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

178 928,60178 928,601. Imanie a peňažné fondy 062r.063 až r.067

178 928,60 178 928,60063(411)Základné imanie

064(412)Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu

065(413)Fond reprodukcie

066(414)Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

067(415)Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

2. Fondy tvorené zo zisku 068r.069 až r.071

069(421)Rezervný fond

070(423)Fondy tvorené zo zisku

071(427)Ostatné fondy

-102 561,12-94 760,773. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072(+;-428)

7 800,35-14 617,854. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)

40 288,0411 130,22B. r.075+r.079+r.087+r.097 074CUDZIE ZDROJE SPOLU

1. Rezervy 075r.076 až r.078

076(451 AÚ)Rezervy zákonné

077(459 AÚ)Ostatné rezervy

078(323+451 AÚ+459 AÚ)Krátkodobé rezervy

6 966,866 218,592. Dlhodobé záväzky 079r.080 až r.086

6 119,59 6 966,86080(472)Záväzky zo sociálneho fondu

081(473)Vydané dlhopisy

082(474 AÚ)Záväzky z nájmu

083(475)Dlhodobé prijaté preddavky

084(476)Dlhodobé nevyfakturované dodávky

085(478)Dlhodobé zmenky na úhradu

99,00086(373 AÚ+479 AÚ)Ostatné dlhodobé záväzky

33 321,184 911,633. Krátkodobé záväzky 087r.088 až r.096

4 288,87 12 031,86088(321 až 326) okrem 323Záväzky z obchodného styku

0,08089(331+333)Záväzky voči zamestnancom

090(336)Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

39,38 24,75091(341 až 345)Daňové záväzky

092(346+348)Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy

093(367)Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

094(368)Záväzky voči účastníkom združení

095(396)Spojovací účet pri združení

583,30 21 264,57096(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)Ostatné záväzky

4. Bankové výpomoci a pôžičky 097r.098 až r.100

098(461 AÚ)Dlhodobé bankové úvery

099(231+232+461 AÚ)Bežné bankové úvery

100(241+249)Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

217 268,69207 147,29C. r.102 a r.103 101ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

1. 102(383)Výdavky budúcich období

207 147,29 217 268,69103(384)Výnosy budúcich období

341 724,56287 827,49r.061+r.074+r.101 104VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
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Spolu
Číslo
účtu

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná

Číslo
riadku

32

ZdaňovanáNáklady

a b c

    / SID3 6 1 3 8 6 6 5IČOVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

43 659,9930 433,6930 433,69501 Spotreba materiálu 01

15 268,6518 664,2118 664,21502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

17 709,688 915,768 915,76511 Opravy a udržiavanie 04

938,98128,13128,13512 Cestovné 05

1 047,25437,57437,57513 Náklady na reprezentáciu 06

96 205,97106 039,36106 039,36518 Ostatné služby 07

380 779,25419 576,71419 576,71521 Mzdové náklady 08

131 835,45142 915,79142 915,79524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

16 635,2112 919,0212 919,02527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

621,28621,28621,28532 Daň z nehnuteľností 14

289,14538 Ostatné dane a poplatky 15

27,499,989,98541 Zmluvné pokuty a penále 16

30,0018,2018,20542 Ostatné pokuty a penále 17

243,10243,10543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

3,663,66545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

26 191,4738 242,8438 242,84547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

4 093,044 224,294 224,29549 Iné ostatné náklady 24

20 730,2923 535,9323 535,93551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 25

552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33

20,0020,00562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

756 063,14806 949,52806 949,52Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37 38
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Spolu
Číslo
účtu

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná

Číslo
riadku

32

ZdaňovanáVýnosy

a b c

    / SID3 6 1 3 8 6 6 5IČOVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

601 Tržby za vlastné výrobky 39

1 659,131 927,881 927,88602 Tržby z predaja služieb 40

604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44

614 Zmena stavu zásob zvierat 45

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 Ostatné pokuty a penále 51

643 Platby za odpísané pohľadávky 52

644 Úroky 53

3 797,40645 Kurzové zisky 54

646 Prijaté dary 55

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

1 338,65237,60237,60649 Iné ostatné výnosy 58

1 600,003 300,003 300,00651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

206 164,80124 313,43124 313,43662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68

2 945,693 639,533 639,53663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69

664 Prijaté členské príspevky 70

28 677,6932 892,0232 892,02665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

517 680,13626 021,21626 021,21691 Dotácie 73

763 863,49792 331,67792 331,67Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73 74

7 800,35-14 617,85-14 617,85Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38 75

591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

7 800,35-14 617,85-14 617,85Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/-) 78
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO 3 6 1 3 8 6 6 5 /SID     

 

1 

               
            
               

        POZNÁMKY           
Čl. I. 

Všeobecné údaje 
(1) Údaje o založení účtovnej jednotky: 

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej 
jednotky 13.11.1997 

 
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov 

štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. 

Štatutárne orgány: 
(Štatutár, správna rada, predsedníctvo) 

 
a) valné zhromaždenie 
b) správna rada 
c) štatutárni zástupcovia  

 
Štatutárni zástupcovia: Mgr. Róbert Braciník - riaditeľ o.z. 
 
 

Dozorný orgán: 
(Dozorná rada, revízor) 

Správna rada –   Miroslava Bendžálová 
                           Ľuboslava Kvasnicová 
                           Melánia Špániová 
                           Mária Leitmanová 
                           Ivan Leitman 
                           Jana Braciníková 

 
(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotk27a vykonáva. 

Hlavná činnosť: - prevádzkovanie detského krízového centra 

 - prevádzkovanie poradní pre obete domáceho násilia  

 - prevádzkovanie detského advokačného centra s dôrazom na poskytovanie špecializovanej psychologickej, 
sociálnej a právnej pomoci obetiam a ich rodinám 

 - sanácia ohrozených rodín a advokačná činnosť 

 - školiace aktivity 

 - publikačná činnosť a osvetová činnosť a aktivity zamerané na ochranu práv detí 

Podnikateľská činnosť: 
 

 
 
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje 

účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou 
jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.  

 

 Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 27 28 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 6 6 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú 
jednotku počas účtovného obdobia 3 15 
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO 3 6 1 3 8 6 6 5 /SID     

 

2 

Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 

ÁNO    

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, 
základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. 

Druh zmeny Dôvod Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, 
základného imania a výsledku hospodárenia 

nenastala   
 
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 

Majetok a záväzky Spôsob oceňovania 

a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou  Obstarávacia cena 

b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom –obstaraný z dotácie Obstarávacia cena 

c) zásoby obstarané kúpou  Obstarávacia cena 

d) pohľadávky  Nominálna hodnota 

e) fin. majetok v cudzej mene Kurzom NBS podľa zákona o účtovníctve  

f) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy  Nominálna hodnota 

g) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov Nominálna hodnota 

h) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy Nominálna hodnota 
 
(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza 

doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.  

Druh dlhodobého majetku Doba odpisovania Odpisová metóda 

Budovy, stavby 20, 40,50 rovnomerná 

VT 4 rovnomerná 

Stroje a zariadenia 6 rovnomerná 

Automobily 4 rovnomerná 

Drobný hmotný majetok od 200 do 1 700 EUR, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým 
hmotným majetkom, sa účtuje ako zásoby. 
 
 

Čl. III 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie 

Organizácia neobstarávala nehmotný majetok 

 

Tabuľka č. 2 Dlhodobý hmotný majetok 

  Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samost. 
hnuteľné 

veci 
a súbory 
hnut. vecí 

Dopravné 
prostried-

ky 

Pestova-
teľské 
celky 

trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obst. 
dlhodob. 

hmotného 
majetku 

Poskyt 
predd. na 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

    368 500 34 097 87 946          490 543 

prírastky       23 394       450      23 844 

úbytky      6 641    16 433        23 074 

presuny                     
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia    385 253 34 097 71 513     450    491 313 
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Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

    162 620 34 097 50 498          247 215 

prírastky       10 122  12 964     450      23 536 

úbytky          6 641        16 433          23 074 
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia     166 101 34 097 47 028     450     247 676 

Opravné položky – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

                      

prírastky                         

úbytky                        
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia                       

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia     205 880 0 37 448      

      243 328 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia     219 152 0 24 485      

0      243 637 

            
(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním 

nakladať: nie je náplň 

 
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

Dlhodobý majetok Spôsob poistenia 

Havarijné - autá Poistná zmluva 

Budova Poistná zmluva 

Hnuteľné veci Poistná zmluva 

Poistenie podnikania Poistná zmluva 
 

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť. 

Významné pohľadávky Opis  Suma 

315- Pohľadávky z darovacích zmluv – krátkodobá pohľadávky 846 

346- NP DEI III 7 364 
 

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 10 230 19 084 

Pohľadávky po splatnosti 0 0 

Pohľadávky spolu 10 230 19 084 
 

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

Významné položky časového rozlíšenia 
nákladov  Suma 

• Poistenie majetku 1 945 

• Služby, telefony, softvér    657 
 



50

Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO 3 6 1 3 8 6 6 5 /SID     

 

4 

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie 

 
Stav na začiatku 

bežného 
účtovného 

obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 178 929    178 929 
z toho:  
• nadačné imanie v nadácii      

• vklady zakladateľov      

• prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 0    0 

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov      

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -102 561 7 800   -94 761 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 7 800 -14 618 7 800  -14 618 

Spolu 84 168 -6 818 7 800  69 550 
 

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.  
 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 7 800 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 7 800 

Iné   

Účtovná strata  

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   
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(14) Opis a výška cudzích zdrojov 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka 

Druh rezervy 
Stav na začiatku 

bežného 
účtovného 

obdobia 
Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo 

zníženie rezerv 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných 
rezerv:  na nevyčerpanú dovolenku      

Rezerva na audit      

Zákonné rezervy spolu 0    0 
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných 
rezerv      

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv      

Ostatné rezervy spolu      

Rezervy spolu 0    0 

      

b) údaje o významných položkách na účtoch 326 -  Nevyfakturované dodávky a 379 - Iné záväzky: Na účte 326 sú evidované 
nevyfakturované dodávky , ktoré patria do roku 2021. 

Významné položky ostatných a iných záväzkov  Stav k 31.12.2021 

326-  Nevyfakturované dodávky 2 144 

379 – Iné záväzky 682 
 
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,  

  
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy 

 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného  roka 4 912 33 321 

Krátkodobé záväzky spolu 4 912 33 321 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  rokov  vrátane  6 218 6 967 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu 6 218 6 967 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 11 130 40 288 

e)          prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia 
a zostatok na konci účtovného obdobia, 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné  
obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 6 967 5 659 

Tvorba na ťarchu nákladov 1 926 1 804 

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 2 774 496 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 6 119 6 967 
 
(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na  

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,  

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,  

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,  

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,  

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.  
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Významné položky výnosov budúcich 
období Opis 

Nevyčerpané 2% z dane 14 692 

NP DEI 2 755 

Ostatné kapitálové dotáce Seat 12 550 
Ostatné kapitálové dotáce rekonšt. 
Priestorov 2019+2020 41 727 

Ostatné kapitálové dotáce rekonšt. 
Priestorov 2021 20 283 

Kapitálová dotácia – byt VELUX 92 877 

 

Čl. IV 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

 
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov,  služieb 

hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky. 

Opis tržieb za vlastné výkony a tovar Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť 

Sociálne služby+semináre 1 928  

Príjem z reklamy   
 
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.  

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných 
výnosov Suma 

Od podnikateľských subjektov  domácich , zahraničných 124 313 

Od súkromných osôb domácich 3 639 
 
(3) Prehľad  významných dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 

Prehľad dotácií a grantov Suma 

Dotácie J&T Family + PTC Čadca 20 792 

Ústredie práce , soc. Vecí a rodiny – OVOSOD 116 315 

Mesto Žilina 15 000 

Grant Mesta Žilina 470 

Nadácia pre deti Slovensko 2 000 

Nadácia J&T - Kampaň Family  46 625 

Žilinský samosprávny kraj – dotácie na poradne  78.662 

Dotácie zo ŠR – Ústredie práce, soc. Vecí a rodiny 365 383 

Ústredie práce , soc. vecí a rodiny – NP DEI 32 783 

Nadácia Volkswagen 3 446 
  
(4) Opis významných položiek finančných výnosov 

Opis významných položiek finančných výnosov Suma 

• celková hodnota kurzových ziskov 0 

• hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky 0 

• ostatné 0 
 
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.  

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady Suma 

Vreckové detí 1 428 

Výdavky detí v profesionálnej rodine 5 300 

Kultúrne a športové podujatia detí 495 
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Telekomunikačné služby, internet 2 765 

Obuv, hračky, odevy pre deti 2 293 

Stravovanie detí v ŠJ + potraviny 15 203 

Tábory pre deti 9 404 

Energie, plyn 18 664 

Hygienické potreby 2 272 

Lieky a lekárske vyšetrenia 1 854 

Poplatky školám a školské potreby 582 

Opravy a udržiavanie 8 915 

Cestovné deti 698 
(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Použitá suma bežného 
účtovného obdobia 

Na prevádzku zariadenia,   19 292 13 600 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 14 692 
 
(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových 

strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Opis významných položiek finančných nákladov Suma 

• celková hodnota kurzových strát 0 

• hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky 0 

• ostatné poplatky vrátane poistenia 4 224 
 
(8) Účtovná jednotka  je povinná overovať účtovnú závierku za r. 2021  audítorom. 

Jednotlivé druhy nákladov na Suma 

• overenie účtovnej závierky 1 200 

• uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  

• súvisiace audítorské služby                                     

• daňové poradenstvo  

• ostatné neaudítorské služby  

Spolu 1 200 
 
 

Čl. V 
Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či 
nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo 
servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. 

Opis iných aktív Hodnota  

neeviduje  
 
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých 

druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: 

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v 
budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo 

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude 
potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. 

Opis iných pasív Hodnota  

neeviduje  
 
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška 

a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 



54

Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO 3 6 1 3 8 6 6 5 /SID     

 

8 

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 
b) povinnosť z opčných obchodov, 
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, 
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 
e) iné povinnosti.  

Opis významných položiek ostatných finančných povinností Výška Spriaznené osoby 

neeviduje   
 
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. 

Účtovná jednotka momentálne je ovplyvnená vojenským konfliktom na Ukrajine, ktorý ju môže ovplyvniť v týchto oblastiach: 

1. Potreba zapojenia našich pracovníkov v zmysle pomoci utečencom z Ukrajiny je a bude primárne koordinovaná s nadriadenými orgánmi: Pre deti, ktoré 
sa vyskytnú na našom území bez sprievodu dospelej osoby bude možné poskytnúť komplexnú pomoc v Detskom krízovom centre Náruč – v spolupráci 
s orgánmi SPODaSK. Pre rodiny (dospelé osoby a ich deti) bude možné poskytovať špecializované sociálne poradenstvo (v zmysle Zákona 448/2008 Z.z.) 
prostredníctvom Poradenských centier Náruč v Žiline a Čadci – a to buď na základe ich požiadania, prípadne v spolupráci s inými inštitúciami (obec, VÚC, 
iné pomáhajúce organizácie...). Rovnako je možné poskytnúť psychologickú starostlivosť, prípadne sociálne poradenstvo aj prostredníctvom Detského 
advokačného centra Náruč. Tieto aktivity budú vykonávané v rámci uzavretých zmlúv a tak nebudú mať ekonomický dopad na našu činnosť. 
 

2. Zvýšenie nákladov na energie a pohonné hmoty môže predstavovať zvýšené finančné nároky na prevádzku všetkých pracovísk, tu však predpokladáme, 
že náklady na energie budú pre naše pracoviská regulované v špeciálnom režime, aký je aktuálne prisľúbený zo strany Ministerstva PSVaR – tieto opatrenia 
by sa mali dotknúť všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v SR. Ohľadom zvýšenia cien PHM bude treba prijať opatrenia na hospodárne a efektívne 
využívanie služobných motorových vozidiel. Isté kroky v tomto smere boli podniknuté už v minulom roku, takže to zásadne neovplyvní výkon odborných 
činností na našich pracoviskách.   

 
3.       Časť našich pravidelných darcov môže presmerovať svoje filantropické aktivity (či už v podobe asignácie 2% z daní alebo priamych finančných darov) na 

iné organizácie, ktoré poskytujú pomoc utečencom z Ukrajiny. Tým pádom plánované rekonštrukčné aktivity odsunieme na neskoršie – priaznivejšie 
obdobie. 

 




