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1. 1. Identifikácia organizácie 
 

Názov organizácie:  „Spokojnosť“ centrum sociálnych služieb, n. o. 

Sídlo organizácie:  Svätoplukova 14, 971 01 Prievidza 

Zakladateľ:   Monika Dessuet, obec Diviaky nad Nitricou zastúpená   

                                                   starostom Ing. Július Duranzia 

Kontakt:             tel.: 046/542 00 93, fax: 046/542 00 93, 046/38 100 30 

Forma hospodárenia:            nezisková organizácia 

Riaditeľ:             Monika Dessuet 

 

Členovia správnej rady organizácie: 

Riaditeľ neziskovej organizácie:   Monika Dessuet 

Predseda správnej rady:     Jozef Michalík 

Podpredseda správnej rady:    RNDr. Miroslava Michalíková 

Člen správnej rady:     JUDr. Katarína Macháčková 

Revízor správnej rady:     Eva Hájovská 
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2. 2. Poslanie organizácie 
 

Poskytujeme všeobecne prospešné služby podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 

213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne  prospešné služby 

v znení neskorších predpisov v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, 

pričom sa zameriavame najmä na poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 

195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.  

 

Poskytujeme sociálne služby najmä v uvedenom rozsahu: 

1) Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb 

2) Zariadenie opatrovateľskej služby 

3) Opatrovateľská služba 

4) Jedáleň pre dôchodcov 

5) Stredisko osobnej hygieny 

6) Práčovňa 

7) Prepravná služba 

8) Sociálna pomoc 

9) Sociálna prevencia 

10) Sociálne poradenstvo 

 

Ďalej poskytujeme všeobecne prospešné služby aj v týchto oblastiach: 

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

a v tom poskytujeme služby zamerané na zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt 

občanov i marginalizovaných skupín, služby na podporu tvorivosti uvedených skupín za 

účelom udržateľnosti uvedených hodnôt. V rámci uvedenej oblasti usporadúvame výstavy, 

benefičné koncerty, vernisáže a pod. 

b)  Ochrana ľudských práv a základných hodnôt a v tom poskytujeme služby vo forme 

predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu 

a ostatným prejavom intolerancie. 

c)  Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, a v tom zabezpečuje a usporadúva 

školenia, semináre, workshopy, zábavné a športové podujatia najmä pre sociálne slabšie 

skupiny, pre rómske etnikum, ale aj pre ostatných občanov. 

d)  Tvorba a ochrana životného prostredia, a v tom najmä vytváranie oddychových zón, 

náučných chodníkov, orientačných tabúl, organizovanie akcií zameraných na ochranu 

životného prostredia ako napr. čistenie parkov a iných oddychových zón od odpadkov 

a pod. 

e)  Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, a v tom najmä spolupráca 

so samosprávou mesta, Vyšším územným celkom, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

Prievidza, snaha o prepojenie MVO, spolupráca a postupné vytváranie zamestnanosti 

v MVO, začleňovanie zdravotne postihnutých občanov a rómske etnikum do pracovného 

procesu a pod. 
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Zameriavame sa na znevýhodnenú skupinu občanov Hornej Nitry a mesta Prievidza za 

účelom skvalitnenia ich života, zmiernenia nepriaznivej sociálnej situácie. 

Snažíme sa zosieťovať jednotlivcov, integrovať skupiny, ale i komunity za zlepšením ich 

aktivizácie do prirodzeného a spoločenského života. Našou prioritou je práca s deťmi 

a mladými ľuďmi, v konečnom dôsledku s celou rodinou v ktorej sa nachádza i zdravotne 

postihnutá osoba. 
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3. 3. Činnosti organizácie 
 

Po roku práce  má nezisková organizácia Spokojnosť svoje miesto v dianí na Hornej Nitre, 

má svojich priateľov, dobrovoľníkov, nadšencov a aj donorov. V roku 2009 sme rozšírili 

svoju pracovnú činnosť v oblasti poskytovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci a to 

pre sociálne slabé rodiny.  

 

Na začiatku roka zasadala správna rada n.o. v zložení: 

 predseda Jozef Michalík  

 podpredseda RNDr. Miroslava Michalíková 

 člen PaedDr. Štefan Gaman  

 revízor Ing. Alena Vajdová.  

Po spoločnej dohode zakladateľov sa ujednotili na zmene členov správnej rady  

člen JUDr. Katarína Macháčková a revízor Eva Hájovská zo dňa 15. 1.  Na správnej rade 

sa dohodlo, ktorým smerom sa bude uberať činnosť n.o. z dôvodu zmeny zákona 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Do mesiaca September 

2009 sa poskytovalo spoločné stravovanie pre dôchodcov v obci Diviaky nad Nitricou, 

kde sme prispievali sumou 0,07 € za obed.  

 

Vytvorili sme 150 projektov. Snažili sme sa zapojiť do množstva grantových výziev za 

účelom získania finančných zdrojov, ktoré boli použité za účelom skvalitnenia života 

minoritných skupín obyvateľstva v meste Prievidza a okolí. V prvej polovici mesiaca 

Január sme uspeli v Nadácií Pontis, Komunitnej nadácií a nadácií ARX, v lete v Nadácií 

pre deti Slovenska a v závere roka v Nadácií Orange. Bilancia úspešnosti je nižšia, ale to 

nás neodrádza, aby sme pre našich klientov poskytovali kvalitné služby. Ocenením bolo 

pre nás získanie certifikátu Slovenských rekordov za vytvorenie najväčšieho obrazca 

v tvare motýľa, ktorý bol antidiskriminačným dňom. Ocenenie predal štatutárke n.o. 

Monike Dessuet primátor mesta Prievidza Ing. Ján Bodnár na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva. Mesto Prievidza sa pochvalne vyjadrilo o práci n.o., ktorú sleduje skoro 1 

rok a o jej antidiskriminačnom programe, ktorý doposiaľ nik nevytvoril. Snahou bolo 

prostredníctvom programu otvoriť diskurz o rasovej neznášanlivosti a poukázať, aká 

dôležitá je tolerancia medzi ľuďmi.  

 

Od Júla 2009 sme rozšírili rady zamestnancov o sociálneho pedagóga, 2 vychovávateľov 

a 3 asistentov vďaka ÚPSVaR Prievidza. Sme radi, že sa nám podarilo pre týchto 

zamestnancov vytvoriť chránené pracovisko. Zamerali sme sa na ľudí s hendikepom, 

pretože si myslíme, že človek so zdravotným postihnutím sa môže zaradiť do pracovného 

procesu práve v sociálnej oblasti. Aj týmto ľuďom pomáhame zaradiť sa do života a žiť ho 

plnohodnotne, tak ako zdraví občania. Doterajšia skúsenosť nám ukázala, že zamestnanci 

majú práve bližšie pracovať s deťmi a mládežou, pretože ide o prácu kreatívnu a radostnú.  
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Preto sme sa zamerali hlavne na deti a mládež s hendikepom, či už zdravotným alebo 

sociálnym. 25 klientom s postihnutím kostrovo – svalového aparátu 10 mesiacov 

vytvárame prostredie s pomocou profesijných pracovníkov, aby mohli cvičiť 

a rehabilitovať za účelom znižovania zdravotného postihnutia (ide najmä o deti s DMO). 

Tak isto práca s nepočujúcimi deťmi, ktorých sme 8 mesiacov pripravovali na možnosť 

správneho výberu povolania, ktoré by bolo vhodné a zlučovalo sa z ich zdravotným 

postihnutím. Terénno sociálna práca sa nám osvedčila i medzi nízko príjmovými rodinami 

preto sme sa rozhodli vytvoriť a zaregistrovať nízko prahové denné centrum pre deti 

a rodinu podľa § 33 a krízovú pomoc poskytovanú pomocou telekomunikačných 

technológií  podľa § 53. Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb na TSK sme 

získali 27. 10. 2009 pod č. TSK/2009/05638-5. Sociálne služby poskytujeme:  

 fyzickým osobám i rodinám, ktoré sú  ohrozené sociálnym vylúčením alebo majú 

obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy 

pre svoje životné návyky a spôsob života,  

 fyzickým osobám, ktoré sú v krízovej sociálnej situácií, alebo v inej obtiažnej 

životnej situácií, ktorú nemôžu riešiť vlastnými silami.  

Sociálne služby poskytujeme ambulantnou formou. Práca s deťmi a rodinami (v 

niektorých prípadoch je člen rodiny zdravotne postihnutý) je pre nás prioritou a všetci 

zamestnanci a dobrovoľníci n.o. vytvárajú priaznivú atmosféru pri práci s cieľovou 

skupinou. Pomalými krokmi sa nám darí zlepšovať občiansku zručnosť medzi mladými 

ľuďmi. Nezaostávali sme ani vo vytváraní spolupráce s MVO, s ktorými spolupracujeme 

z predchádzajúceho roka. Vytvorili sme mnoho aktivít, na ktorých sa zúčastnil i ľudia 

s mentálnym a duševným ochorením, či seniori. Denne poskytujeme základné sociálne 

poradenstvo, 1 krát v mesiaci právne poradenstvo, ošatenie poskytujeme tým, ktorí nemajú 

možnosť z dôsledku zlej sociálnej situácie žiť inak. 

V minulom roku sme sa výrazne posunuli v pracovnej oblasti. Poskytli sme pomoc vyše 

1300 klientov vrátane detí a zdravotne postihnutých jedincov.  

 

Potešujúce pre nás bolo, že nás po prvý krát Samospráva mesta Prievidza zahrnula do 

rozpočtu o celkovej sume 3000,00 € na rok, ktoré budú adekvátne využité pre klientov 

našej n.o.  Našu prácu finančne ohodnotil i prezident Slovenskej republiky doc. JUDr. 

Ivan Gašparovič, CSc. symbolickou sumou. Aj toto bolo pre nás ocenenie, že naša práca 

má pozitívny ohlas pre predstaviteľov štátu. Tí vo veľkej miere navštevovali naše aktivity. 

Častá informovanosť prostredníctvom televízií a printových médií prispela k poznaniu 

našej organizácie i mimo regiónu Horná Nitra. 

Záver roka sme venovali sociálnej pomoci rodine Rigovej, ktorej sme zakúpili 

automatickú práčku na vianočnom koncerte dostalo balíčky a darčeky 120 detí. Zimné 

prázdniny strávilo 80 detí v nízko-prahovom dennom centre, kde mali postarané 

o príjemné prežitie najkrajších sviatkov v roku. 

 

Tešíme sa na Nový rok a veríme, že bude ešte lepší, ako ten predchádzajúci. 
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3. 3. 1.  Produkty poskytnuté v roku 2009 
 

 
Názov projektu:  „POZOR ZAOSTRENÉ – odfoť nás!“ 

Projekt trval 8 mesiacov. Počas tohto  obdobia sa nepočujúce a nedoslýchavé deti vo veku 

12 – 15 rokov z Hornej Nitry  stretávali v priestoroch Sociálno – integračného centra 

každú druhú sobotu, aby sa naučili pracovať s fotoaparátom a fotografiou, ako takou. 

Snahou bolo pokúsiť sa  pomôcť im pri rozhodovaní, kam po základnej škole, akým 

pracovným smerom viesť svoj profesijný  život v budúcnosti, pretože je poznačený 

handicapom a voľba povolania nie je jednoduchá. Vedeli sme, že nepočujúce deti majú 

očný vnem mnohokrát lepší, ako ich zdraví rovesníci. Rodičia a profesionálni fotografovia 

– p. Mária  Melicherčíková a p. Michal Tóth pomohli na stretnutiach odhaliť skrytý talent, 

možné nadanie piatich nepočujúcich  deti. Na začiatku sa nám ani neprisnilo, aký úspech 

nám všetkým uvedený projekt prinesie. Uzatvorili sme partnerstvo s OZ ANEPS 

v Prievidzi, ktoré sa významne spolupodieľalo na aktivitách. Počas ich stretnutí deti robili 

fotografické zábery a na našich sedeniach sme hodnotili a vyučovali. Vytvorilo sa puto 

medzi dvomi svetmi, svetom ticha a svetom zvukov. Postupne sa mladí ľudia oboznámili 

s digitálnymi fotoaparátmi, učili sa pojmom, ako série fotografii v pohybe objektívu, 

mokrá fotografia, celistvosť, oblúk... Fotografovali prírodu – zvieratá, kvety, zátišia, ale aj 

portréty, detaily tváre.  Na každom stretnutí spoločne všetci medzi sebou zhodnotili fotky 

urobené na predchádzajúcom stretnutí, tým sa učili nachádzať chyby vo vlastnej práci 

a zdokonaľovali sa. Vyvrcholením niekoľkomesačného snaženia bola výstava v KaSS 

v Prievidzi za účasti médií /  TV JOJ, TASR, RTV, SRO 1, STV 1/, predstaviteľov mesta 

Prievidza a predstaviteľov verejného života v regióne, ale aj hostí z Ministerstva práce , 

sociálnych vecí a rodiny SR , Ministerstva spravodlivosti SR a poslancov NR SR 

a Trenčianskeho samosprávneho kraja.Výstava nepočujúcich a nedoslýchavých detí  tri 

týždne skrášľovala prostredie foaje kultúrneho domu. Návštevníci výstavy nám 

zanechávali kladné, ďakovné ohlasy do knihy postrehov. Výstavu navštívilo množstvo detí 

zo základných a stredných škôl i dospelých. Podporili do budúcnosti našich päť ratolestí, 

aby sa nevzdávali a pracovali ďalej, pretože ich práca za tak krátku dobu bola ozaj skvelá. 

Za všetko hovoria vyjadrenia ako : „ ... želám dobré svetlo ! Časť fotografii by sa mohla 

dať aj na súťaž foto...,  a iné.Čo viac sme si mohli priať, mladí fotografovia dostali mnoho 

darčekov a milé posedenie s rovesníkmi v priestoroch KaSS Prievidza a to hlavné uznanie 

a obdiv svojich najbližších i verejnosti. 
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Názov projektu:  „Karneval na ľade“ 

Cieľom projektu bolo podporovať medzi deťmi a mládežou správnu súťaživosť, 

bojovnosť, odvahu, lojálnosť a spoluprácu medzi vytvorenými súťažnými družstvami 

/ľudovo povedané „Všetci držíme za jeden povraz“/. Rozvíjať ich fyzické, ale aj psychické 

schopnosti a to aj prostredníctvom nášho športovo-zábavného popoludnia. Snaha 

integrovať jednotlivcov do kolektívov. Udržiavať a vytvárať nové priateľstvá. Pomôcť 

naučiť ich vypĺňať si vhodne voľný čas a to i napríklad športovými aktivitami. Podporovať 

kreativitu. 
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Fašiangový týždeň bol zavŕšený karnevalom i pre deti s DMO, pre ktorých to bol jeden z 
najkrajších zážitkov zimy 2009. 
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Názov projektu:  „Ten motýľ je Váš“ 
Vytvorením PR projektu bolo aktivizovať všetkých občanov mesta do otvoreného 

diskurzu, spoločnosť verzus násilie. Vytvorením spoločnej farebnej mozaiky v tvare 

motýľa, za účelom spojenia občanov – zdravotne znevýhodnených, etnikum (rómovia), 

menšiny, ľudí bez prístrešia, komunity žijúce v našom meste sme chceli, aby naše 

obyvateľstvo predchádzalo diskriminácií, rasizmu, xenofóbií, antisemitizmu a všetkým 

prejavom intolerancie. Motýľ, ako symbol zrodu života (dieťa), je farebný (rasa), má 

krídla, vie lietať (tolerancia, voľnosť myšlienok ľudí aj s hendikepom), je nenásilný 

(znášanlivosť všetkých), je krásny aj ten, ktorý nemá rôznorodé sfarbenie (menšiny). 

O toto nám šlo, osloviť všetkých ľudí a to spoločne vytvorením diela. V jeden deň 

sústredili energiu občania mesta Prievidza na kvetinový záhon na hlavnom Námestí 

slobody. Dostali možnosť prejaviť svoje umelecko – výtvarné vnímanie a cítenie. Každý 

jedinec sa aspoň na chvíľu stal maliarom. Aj keď nešlo o novú výtvarnú techniku, 

priamym zapojením celého mesta Prievidza vzniklo umelecké dielo jedinečného 

charakteru, ktorý dodnes krášli stred mesta a je slovenským rekordom, či do rozlohy, 

použitého materiálu, ale i zapojených škôl, občianskych združení, či obyvateľov mesta 

Prievidza. V knihe rekordov bude pripomínať všetkým zúčastneným deň, ktorý venovali 

svoj umelecký potenciál boju proti diskriminácií, rasizmu, xenofóbií, antisemitizmu 

a všetkým prejavom intolerancie. Nezisková organizácia zabezpečila všetko potrebné, aby 

sa plánovaný deň vydaril čo najlepšie, či kultúrnym podujatím, ktoré prebiehalo celý deň, 

zastúpené hviezdami nášho mesta i mediálne známych umelcov. Samospráva mesta na 

čele s primátorom Ing. Jánom Bodnárom ocenila našu prácu poďakovaním štatutárke n.o. 

za vytvorenie tak neskutočnej udalosti s výchovným zameraním. V tento deň mohol každý 

človek na hlavnej pošte v Prievidzi získať originálnu pečiatku, ktorej autorom bol 

akademický maliar p. Rudolf Cigánik a nielen to originál motýľa navrhol sám majster. 

Následne táto pečiatka putovala do Poštového múzea v Banskej Bystrici. Pamätný list od 

predsedu filatelistov p. Hertlíka prebrala p. Monika Dessuet. Našou snahou bude budúci 

rok osloviť mesta v republike, aby i oni pomohli otvárať brány tolerancie a ľudskosti. 

Týmto antidiskriminačným programom sme odštartovali v našom regióne diskurz 

o rôznych prejavoch diskriminácie. Ešte dnes počujeme pozitívne ohlasy o „motýľovi“. 

Účasť zapojených 3000 ľudí. Projekt pokračuje komunikáciou s ľuďmi. 
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Názov projektu: Nízko-prahové denné centrum  

Vytvorením nízko-prahového denného centra v oblasti, kde žijú dve odlišné skupiny 

sociálne znevýhodneného obyvateľstva, sa snažíme eliminovať napätie a rôzne prejavy 

intolerancie, ktoré medzi nimi vznikajú a to podporou spoločenskovedných, kultúrnych 

a športových aktivít v klube i mimo neho (v rámci sociálneho sídliska). Cielenou 

výchovou a vzdelávaním všeobecne a špecificky v oblasti dodržiavania ľudských práv 

mobilizujeme cieľovú skupinu k otvorenému dialógu s predstaviteľmi samosprávy mesta a 

majoritnou spoločnosťou. 
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Názov projektu: „Dieťa, rodič, rodina“ – Cvičíme spolu! 

Pomáhame deťom a mládeži, kde je hlavným postihnutím detská mozgová obrna a 

neurologické ochorenia kostrovo-svalového aparátu. Trikrát do týždňa cvičia rodičia, 

prípadne iní rodinní príslušníci s deťmi pod dozorom akreditovanej cvičiteľky. 

Vzdelávaciu časť projektu zabezpečujú lekári a fyzioterapeuti, ktorí pripravujú prednášky 

a besedy. Podľa doterajších skúseností sa detičky na cvičenie veľmi tešia, snažia sa presne 

dodržiavať postupy pri jednotlivých cvikoch, i keď v prípade ťažšie postihnutých detí je to 

veľmi obtiažne. U detí, ktoré majú problém komunikovať obvyklým spôsobom, sa úspech  

zračí v ich usmiatej tvári a veselých očkách.  
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Názov projektu: „Tancujúce tekvice II“ 

V krásne októbrové popoludnie sme sa opäť po roku zišli na hlavnom prievidzskom 

námestí, aby sme „roztancovali tekvice“ prievidzských detí. Na krásne vyzdobenom 

námestí sa zišlo vyše 180 ľudí – mladých i starších, zdravých aj zdravotne 

handicapovaných. Pozvali sme i rodinky zo sociálneho sídliska na Ciglianskej ceste 

v Prievidzi. Deti si mali priniesť zo sebou ako vstupenku vyrezanú tekvicu prípadne prísť 

v strašidelnej maske.  Celé námestie sa za krátku chvíľu zaplnilo nádhernými tekvicami, 

človek musel žasnúť nad fantáziou detí. 

Počas celej akcie prebiehal na pódiu kultúrny program , o ktorý sa postarali zdravé  aj 

handicapované deti z Prievidze. Za všetkých môžeme spomenúť Lauru Belicovú, deti 

z CVČ Prievidza, CVČ Bojnice, handicapované deti z OZ Domino a zo Špeciálnej školy 

internátnej v Prievidzi. Zo všetkých tekvíc  a strašidelných masiek porota v zložení p. 

Marianna Kleinová /predseda OZ Maruška/,p. Ing. Miroslav Bancík / riaditeľ Regionálnej 

pobočky kancelárie prezidenta SR v Banskej Bystrici/ a p. Helena Drexlerová / 

šéfredaktorka regionálnych novín Prievidzsko/ vybrala 15 tekvíc a 15 strašidelných 

masiek, ktoré boli odmenené peknými darčekmi. 

Zlatým klincom zábavno-strašidelného podujatia bola ohňová show v podaní  sokoliarov 

AQUILA z Bojníc. 
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Názov projektu: Adventná aukcia  

Dňa 29.11.2009 v D&G Café, Restaurant na Ul. F. Mišíka 38, Prievidza sa konal 2 ročník 

dobročinnej aukcie, kde sa dražili diela renomovaných slovenských výtvarníkov. Svojou 

troškou prispejú aj deti a mládež s rôznymi typmi zdravotného handicapu /telesný, 

zmyslový, mentálny/ a deti zo sociálne slabých rodín, klienti neziskovej organizácie. 

Finančné prostriedky získané v aukcii budú použité na zvýšenie kvality poskytovaných 

sociálnych služieb v súlade so štatútom neziskovej organizácie, na tvorbu, rozvoj, ochranu 

a prezentáciu kultúrnych a duchovných hodnôt, poskytovaných občanom mesta Prievidza, 

znevýhodneným a marginalizovaným skupinám občanov, na vzdelávacie, kultúrne 

a športové aktivity pre deti zo sociálne slabých rodín, ktoré navštevujú Nízko-prahové 

denné centrum na Ciglianskej ceste v Prievidzi a na skvalitnenie  sociálnych služieb pre 

zdravotne a sociálne znevýhodnené deti a mládež v regióne Horná Nitra počas roka 2010. 
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Dražené diela vytvorili zdravotne postihnuté deti a deti zo sociálne slabých rodín, ktoré 

navštevujú Nízko – prahové denné centrum pre deti a rodinu „Céčko“. 
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Názov projektu: „Mikulášske posedenie pri jedličke“ 

Dňa 4.12.2009 sa uskutočnilo v Sociálno –integračnom centre v Prievidzi milé podujatie, 

ktorého cieľom bolo integrovať zdravotne handicapované deti a deti zo sociálne slabých 

rodín žijúcich na Ciglianskej ceste v Prievidzi, ktoré navštevujú tamojšie nízko-prahové 

denné centrum pre deti a rodinu. 

V krásny zimný podvečer sa spomenuté deti so svojimi rodičmi zišli vo slávnostne  

vyzdobenej sále Sociálno-integračného centra, ktorej dominoval nádherne vyzdobený 

vianočný stromček. Po krátkom príhovore riaditeľky neziskovej organizácie Spokojnosť p. 

Moniky Dessuet nasledoval kultúrny program, ktorý si pre zúčastnených pripravili deti 

a mládež z Nízko-prahového denného centra „Céčko“. V úvode sa prestavili dve tanečné 

skupiny  pôsobiace v „Céčku“ – Bublinky a Dance hit so svojimi break dance-ovými 

vystúpeniami. Za krátku dobu svojej existencie majú za sebou niekoľko úspešných 

vystúpení, vždy zožnú veľký potlesk. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade. Po tanci 

nasledovalo pásmo spevu a recitácie, menšie deti zavinšovali všetkým ľuďom šťastné 

a veselé Vianoce a Samko Gašpar zahral na gitare a zaspieval peknú pieseň.Po krátkom 

kultúrnom programe nadišla deťmi dlho očakávaná chvíľa, kedy Mikuláš spolu s Dobrou 

vílou za asistencie Čerta rozdali deťom darčeky. Niektoré obdarované deti potešili 

Mikuláša peknou pesničkou či básničkou.  Zlatým klincom programu bolo vystúpenie 

víťazky súťaže Slovensko má talent, Laury Belicovej. Pri jej pesničkách sa rozprúdila 

diskotéka, do ktorej sa zapojili nielen deti a mládež, ale aj ich rodičia. Spomínané 

podujatie poctili svojou návštevou aj predstavitelia mesta Prievidza p. Dobrovodský a p. 

Králová . 

     Z mikulášskeho večierka sme sa rozchádzali v dobrej nálade, spokojní, že sme mohli 

stráviť pekné chvíle v príjemnom prostredí, zoskupili zdravotne postihnuté deti s DMO 

a deti zo sociálne slabých rodín. 
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Názov projektu: „Vianočný futbalový turnaj“ 

Tretia adventná sobota 12. 12. 2009 sa niesla v znamení porozumenia. O 12.00 hod. na 
ihrisku v priestore sociálneho sídliska na Ul. Ciglianska cesta č. 8, Prievidza sa konal 1. 
ročník Vianočného futbalového turnaja. Zúčastnili sa 4 družstvá pozostávajúce 
z mladých hráčov z Céčka, Piaristov, Bartolomejcov. Hralo sa 2x 10 minút systémom 
každý s každým, ani zima neodradila bojovať o putovnú krištáľovú vázu. O poradí 
rozhodoval najvyšší počet bodov.  

Výsledky:  

1. miesto  - Zmiešaný tím (Bartolomejci + Céčkari) – 6 bodov 

2. miesto  - Bartolomejci – 4 body 

3. miesto  - Piaristi  - 1 bod 

                 - Céčko    - 1 bod 

A kto vlastne zvíťazil? Družstvo, ktoré bolo zmiešané. Aj tento prekrásny deň ukázal, že 
tolerancia a porozumenie je najdôležitejšia vec medzi ľuďmi. O rok sa opäť stretneme 
a dúfame, že podporiť prídu všetci nadšenci futbalu. 
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Názov projektu: „Právo na šťastie“ 

 

Dňa 23. 12. 2009 v Nízko – prahovom dennom centre „Céčko“ odovzdala p. riaditeľka 
n.o. Spokojnosť Monika Dessuet vianočný darček v podobe automatickej práčky spolu 
s pracími prostriedkami rodine Rigovej. Ide o rodinu Ervina a Marcelky Rigových. 43 
roční rodičia žijú so svojimi 5 deťmi  a 2 vnúčatami v 2 izbovom malometrážnom byte 
o rozlohe 40 m2. Rodina je pracovitá, veľmi čistotná. Manželia  pochádzajú z rómskej 
národnostnej menšiny. V čase hospodárskej krízy je ťažké pre týchto ľudí a ešte aj 
s minimálnym vzdelaním nájsť si prácu, i keď len formou brigády. Kedykoľvek  ich 
navštívite majú byt vyupratovaný. Deti navštevujú školu, nie sú záškoláci. Všetci vzorne 
pomáhajú v našom nízko-prahovom centre, upratujú, vynášajú odpadky, zametajú pred 
centrom. Preto sme cítili, že práve táto rodina potrebuje našu pomoc.  
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Názov projektu: „Vianoce v Céčku“ 

V krásne zasnežené popoludnie  - 22.12.2009 - sme sa zišli v centre, najprv menšie detí, 

ktoré pomáhali pracovníkom neziskovej organizácie ozdobiť vianočný stromček aj celú 

klubovú miestnosť, s rodičmi. Ochotní dobrovoľníci napiekli chutné koláčiky. Ani staršie 

dievčatá sa nenechali zahanbiť a priniesli svojím kamarátom na ochutnanie svoje 

„pekárske výtvory“. Deti si na nich pochutnávali pri vianočných koledách a typických 

vianočných rozprávkach ako napr. Mrázik. Porozprávali sme sa o typických vianočných 

zvyklostiach v ich rodinách, o tom ako budú tráviť najkrajšie sviatku v roku, či už v kruhu 

rodiny alebo s priateľmi. Neskôr sa k nám pridali aj staršie deti a urobili sme si vianočnú 

diskotéku. Na konci vianočného večierka  sme sa všetci zišli pri jedličke, zaspievali 

niekoľko kolied a rozdali darčeky. Deti sa im veľmi potešili a v dobrej nálade sa rozišli do 

svojich domovov, aby svojim rodičom pomohli pri prípravách na Štedrý deň.V čarovných 

Vianociach pre deti zo sociálne slabých rodín sme pokračovali 28.12.2009 o 10.00 hod., 

kedy sa vybraných dvadsať detí z cieľovej skupiny, ktoré sa od vzniku nízko-prahového 

centra pre deti a rodinu najaktívnejšie zapájajú do jeho aktivít, zišlo pred Bojnickým 

zámkom, aby si splnili svoj sen a navštívili jeden z najkrajších zámkov na Slovensku 

v období, keď je výnimočne krásny. Na nádvorí zámku si deti v sprievode niekoľkých 

rodičov a dobrovoľníkov pozreli nádherný betlehem, následne sa ich ujala dvorná pani 

v dobovom kostýme, aby ich sprevádzala po rozsiahlych priestoroch zámku. Každá sála 

zámku bola sviatočne vyzdobená v osobitom štýle, uprostred ktorej sa pýšil nádherne 

vyzdobený vianočný stromček / vždy v inej farbe, dotvárajúc celkový dojem interiéru/. 

Deti nielenže pozorne počúvali výklad sprievodcu, ale sa aj zapájali do aktivít, ktoré boli 

pre nich pripravené v priebehu prehliadky zámku. Najviac ich zaujalo rozprávanie 

o tradíciách a spôsobe stolovania hradných pánov, hlavne vo vianočnom období, napríklad 

hádzanie orechov do rohov miestnosti. Na záver prehliadky ich čakala sladká odmena 

v podobe balíčkov/ obsahovali publikáciu Sprievodca po Bojnickom zámku, čokoládové 

figúrky a keks/, ktoré im rozdali traja králi. Z prehliadky Bojnického zámku odchádzali 

deti v dobrej nálade, spokojné, že mohli spoznať kus histórie regiónu, v ktorom žijú. 
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                                  Staviame vianočný stromček 

 

Návšteva Bojnického zámku 

 
Návšteva útulku 
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4. 4. Personálne zabezpečenie 
 

Riaditeľ n. o.: Monika Dessuet 

Finančný manažér: Eva Hájovská 

Asistent n. o.: Zdenka Svitková 

Sociálny pedagóg: Mgr. Eva Barošová 

Sociálny pracovník: Lýdia Klátiková 

Sociálny pracovník: Marek Klátik 

Sociálny pracovník: Jana Slušniaková 

Sociálny pracovník: Jozef Michalík 

 

Nezisková organizácia eviduje ku koncu roku 2008  60 registrovaných dorovoľníkov. 
 

 

 

5. 5. Cieľ organizácie na rok 2009 
 
Integrácia znevýhodnených skupín obyvateľstva bola našou prioritou. Zviditeľnenie v 

regióne Horná Nitra sme zdolali úspešne a cestu k nám našlo mnoho zdravotne 

znevýhodnených občanov, ale i klienti pochádzajúci zo sociálne slabých rodín. Cieľ, ktorý 

sme si stanovili, aby sme sa priblížili všetkým, sme viac než úspešne zdolali a v procese 

integrácie budeme pokračovať i naďalej. V novo otvorenom nízko – prahovom centre pre 

deti a rodinu poskytujeme oázu pokoja pre 55 detí a ich rodinných príslušníkov. 25 deti 

spolu s rodičmi postihnuté kostrovo – svalovým aparátom získavajú bezplatne fyzioterapiu 

10 mesiacov v roku.  

Rok 2009 považujeme za pracovne úspešný, nakoľko z vytýčených cieľov sa nám podarilo 

všetky naplniť.  
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6.6. Finančná správa neziskovej organizácie za rok 2009 
 

Aktíva  Rok 2008   Rok 2009  

Dlhodobý hmotný majetok                 4 950                   11 615     

Oceniteľné práva                 3 357                     3 357     

Drobný dlhodobý hmotný majetok                 1 593                     8 258     

Odpisy -              1 593     -              8 258     

Finančný majetok: hotovosť                      49                          47     

Finančný majetok: bankové účty                    200                     1 020     

Náklady budúcich období                        -                          42     

Aktíva spolu                 3 606                     4 466     

      

Pasíva  Rok 2008   Rok 2009  

Základné imanie                 1 054                     1 054     

Hospodársky výsledok minulých rokov -              1 531     -              8 689     

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -              7 153     -              8 621     

Záväzky z obchodného styku                    392                        546     

Záväzky voči zamestnancom                        -                     2 069     

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia                        -                     1 145     

Ostatné záväzky               10 708                   16 897     

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci                    136                          65     

Pasíva spolu                 3 606                     4 466     

 

Náklady 

 Hlavná  

 

Podnikateľská  

 Spolu   Rok 2008   

nezdaňovaná   zdaňovaná  

 činnosť   činnosť  

Spotreba materiálu         8 609             8 609           6 228     

Spotreba energie            531                531                54     

Opravy a udržiavanie            231                231                40     

Cestovné         2 198             2 198           2 390     

Náklady na reprezentáciu                -                     -                  4     

Ostatné služby         6 390             6 390           4 986     

Mzdové náklady         8 987             8 987              385     

Zákonné sociálne poistenie         2 465             2 465                   -     

Zákonné sociálne náklady            476                476                   -     
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Ostatné dane a poplatky              87                  87              171     

Úroky              34                  34                18     

Iné ostatné náklady              15                  15                33     

Odpisy dlhodobého nehmotného 

a hmotného majetku         6 665             6 665              805     

Náklady spolu       36 688           36 688         15 114     

          

Výnosy 

 Hlavná  

 

Podnikateľská  

 Spolu   Rok 2008   

nezdaňovaná   zdaňovaná  

 činnosť   činnosť  

Tržby za služby            300                300                   -     

Úroky                -                     -              398     

Prijaté dary         4 146             4 145                   -     

Prijaté príspevky od iných 

organizácií       16 040           16 040           5 716     

Prijaté príspevky od fyzických 

osôb            398                398           1 842     

Príspevky z podielu zaplatenej 

dane         4 744             4 744                   -     

Prijaté príspevky z verejných 

zbierok         2 438             2 438                   -     

Výnosy spolu       28 066                        -         28 065           7 956     

          

Hospodársky výsledok pred 

zdanením -      8 622                        -     -     8 623     -     7 158     

Daň z príjmov                -                        -                   -                   -     

Výsledok hospodárenia po 

zdanení -      8 622                        -     -     8 623     -     7 158     

 
Prehľad o príjmoch podľa zdrojov a pôvodu v EUR 

 
   Suma  

Kancelária prezidenta                    100     

Komunitná nadácia                    500     

Hodina deťom                 5 218     

Orange                    632     

Nadácia Pontis                 2 324     

Nadácia ARX                 1 050     

Európsky sociálny fond                 5 664     

Mesto Prievidza                    300     
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Dary od jednotlivcov                 2 638     

Príspevky od jednotlivcov                    398     

Ostatné               35 436     

Spolu               54 260     

 
Prehľad o príjmoch podľa zdrojov a pôvodu v EUR 

 
Na programy organizácie               18 524     

Na správu organizácie               36 036     

Spolu               54 560     

 
Stav majetku a záväzkov neziskovej organizácii k 31.12.2009 

Nezisková organizácia vlastní majetok v obstarávacej cene 

5738 eur. Základné imanie predstavuje 1054 eur. 

Záväzky neziskovej organizácie k 31.12.2009 predstavujú sumu 

20 722 eur, pohľadávky sú vo výške 0 eur. 

  

                            Celkové výdavky organizácie v roku 2009 
Štruktúra výdavkov 

 

Výdavky na poskytnuté granty                 4 508     

Výdavky na vlastné programy               11 322     

Výdavky na správu organizácie                 7 006     

Spolu               22 836     

 
Štruktúra výdavkov na správu organizácie 

 
Cestovné     2 146     

Prevádzka organizácie        323     

Ostatné výdavky      4 537     

Spolu     7 006     
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7.7.  Poďakovanie donorom 
 

Ďakujeme všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré prispeli ku skvalitneniu 

práce neziskovej organizácií počas roku 2009. 

 

 Samospráva mesta Prievidza 

 UNIPA, s.r.o. 

 KaSS Prievidza 

 D&G Cafe Restaurant 

 URSA MINOR, závodné stravovanie, s. r. o. 

 Festagency 

 EVERGREEN 

 Nadácia Orange, a. s.  

 COOP Jednota Prievidza 

 Lekáreň SEVER 

 BENKO, s.r.o. 

 KVADRA  

 LIPOPRINT 

 EVITA – reklamná agentúra 

 Leonardo – Eva Sičová 

 DAFFER – Jeluš František 

 Jaroslav Čauder 

 Ivan Biňovský 

 Mária Melicherčíková 

 Michal Tóth 

 Beta rádio Bojnice 

 Rádio WOW 

 PRIEVIDZSKO – regionálny týždenník 

 MY – hornonitrianske noviny 

 Regionálna televízia Prievidza 

 Pavol Remiáš  

 Marián Ondáš 

 Milan Gross 

 TV JOJ 

 STV 

 Aneta Dočekalová – Parišková 

 JUDr. Peter Keltoš 
 

ĎAKUJEME 


