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Príhovor 
 

Drahí priatelia,     

                                 

dovoľte mi vysloviť pár slov na úvod. V prvom rade sa 

Vám chcem poďakovať za dôveru, ktorú ste nám 

preukazovali počas celého roku 2012, budeme sa aj 

naďalej snažiť nesklamať Vás a splniť to, čo sa od nás 

očakáva.  Naša organizácia je ešte stromček mladý, 

nedávno zasadený a má to neľahké prežiť popri 

stromoch veľkých a starých. O to viac sa musíme oň 

starať a podporovať jeho rast a silu. Pôda je kvalitná, 

preto ju i naďalej budeme živiť svojou usilovnosťou, 

vierou v to, čo robíme a vzájomnou spoluprácou. To mu 

pomôže rozvíjať sa, rásť, silnieť a prinášať rok čo rok 

viac ovocia. Vplyvom známych vonkajších okolností 

musela naša organizácia zabojovať, no myslím si, že 

sme na tvrdom bojisku sociálnych a hospodárskych 

zmien statoční. Aj keď situácia nie je najpriaznivejšia, 

my bojujeme zo všetkých síl ďalej. V dnešnom svete 

totiž platí pravidlo, že prežije len ten, kto sa nevzdá 

a MY sa nevzdávame.  
 

S úctou,  

 

Monika Dessuet 

 riaditeľka, n.o. 
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PREDSTAVENIE ORGANIZÁCIE 
 
Názov organizácie: Spokojnosť - centrum 

sociálnych služieb, n. o. 

Sídlo organizácie: Jesenského 449, 971 01 

Prievidza 

Zakladateľ: Monika Dessuet, obec Diviaky nad 

Nitricou 

Kontakt: 

Informačná kancelária: 046/542 00 93, 

NPDC: 046/38 100 30 

Ciglianska cesta č.8, 971 01 Prievidza 

Webová adresa: www.ispokojnost.sk, 

www.facebook.com/Spokojnosť 

Forma hospodárenia: nezisková organizácia 

Štatutárna zástupkyňa: Monika Dessuet 

Spokojnosť je nezisková organizácia, ktorá 

vznikla registráciou dňa 10. 10. 2007. Prioritou 

organizácie je poskytovanie všeobecne 

prospešných služieb, so zameraním na sociálne 

služby, 

· Nízkoprahové denné centrum, 

· Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, 

· Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom 

telekomunikačných technológií. 
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1.1 Idea organizácie 
 
Naša organizácia sa zameriava na poskytovanie 

sociálnej služby znevýhodneným a vylúčeným 

skupinám obyvateľov Hornej Nitry a mesta 

Prievidza. Hlavým cieľom je skvalitnenie života a 

zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie našich 

klientov. Služby sú zamerané prevažne na deti 

a mládež, v konečnom dôsledku na celú rodinu. 

Sme presvedčení, že je nevyhnutné pôsobenie na 

celý rodinný systém, aby boli hmatateľné 

výsledky práce s jednotlivcom. Taktiež máme za 

cieľ viesť otvorený dialóg s predstaviteľmi mesta, 

štátu a majoritnou spoločnosťou, aby sa dosiahla 

prevencia, eliminácia alebo náprava sociálnej 

situácie znevýhodneným, vylúčeným alebo ťažko 

zdravotne postihnutým skupinám obyvateľstva. 

Organizovaním spoločenských akcií integračného 

charakteru sa snažíme o aktivizáciu minoritnej 

skupiny, komunity, ich začlenenie a prijatie od 

majoritnej spoločnosti. Na pôde nízkoprahového 

denného centra aplikujeme metódy sociálnej 

práce, prostredníctvom ktorých pôsobíme na 

deti, mládež, rodinu a celú komunitu. 

Hlavným cieľom je zvýšiť kvalitu života občanov 

mesta Prievidza ohrozených sociálnym vylúčením. 
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Predchádzame vzniku krízových situácií v rodine, 

zameriavame sa na ochranu práv a právom 

chránených záujmov detí, predchádzanie 

prehlbovania a opakovania porúch psychického 

vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí 

a plnoletých fyzických osôb a zamedzenie nárastu 

sociálno-patologických javov, zlepšenie životnej 

situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín 

obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych 

komunít, s ohľadom na ich špecifické potreby 

a podmienky prostrednícxtvom nevyhnutnej 

osobitnej pomoci a zníženie sociálnej deprivácie 

prostredníctvom permanentnej sociálnej práce 

v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí. 

 

1.2 Naplnenie cieľov z roku 2011 
 

V roku 2011 sme si stanovili niekoľko cieľov, 

ktoré sme počas roku 2011 úspešne plnili:  

 Odborné a kvalifikačné vzdelávanie 

zamestnancov, 

profesionalizácia a zvyšovanie úrovne 

poskytovaných služieb 

 Udržanie doterajšej klientely a získavanie 

nových potencionálnych klientov 
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 Informovanie verejnosti o problémoch 

cieľovej skupiny prostredníctvom blogov, 

tlačových médií a verejnej diskusie. 

 Občiansky diskurz so širokou verejnosťou 

o činnosti organizácií pracujúcich v treťom 

sektore 

 Zameranie sa nie len na jednotlivca, ale 

klásť dôraz najmä na prácu s rodinným 

systémom 

 Zachovanie tradičných aktivít 

realizovaných n.o. 

 Získavanie nových dobrovoľníkov a ich 

následné vzdelávanie 

 

1.3 Aktivity pod záštitou Spokojnosti 
n.o. 
 
Karneval na ľade IV.- Cieľom tejto akcie je 

integrácia marginalizovaných obyvateľov do 

spoločenského života 

obyvateľov mesta Prievidza a Hornej Nitry. 

Zameriavame sa na zlepšovanie postavenia 

každého jedinca v spoločnosti. IV. Ročníka  

sa zúčastnilo približne 500 ľudí a 90 

registrovaných karnevalových  

masiek.  
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Hudba nás spája – Hudba nepozná hranice, 
národnosť, vek, farbu pleti a dokonca ani 
jazykové bariéry. Je jej dobre všade tam, kde sú 
ľudia. Podujatie bolo realizované ako nový projekt 
v réžii neziskovej organizácie a malo veľký ohlas 
u mladých i tých skôr narodených. Predstavili sa 
nám mladí umelci ako aj skúsenejší umelci. Letné 
popoludnie nám spríjemnili ZUŠ Nováky, ZUŠ 
Bojnice a Trio AŠA. Za ZUŠ Nováky sme na pódiu 
mohli vidieť školský orchester a zbor, kapelu 
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Monkeys a RŠ Band, talentované mladé speváčky 
ZUŠ Bojnice predstavila svoje talenty ako 
Akordeonika baby, detsky dychový orchester, 
Maguranka junior, tanečný a spevácky odbor ZUŠ 
Bojnice. Záver patril speváckemu  triu AŠA. 
 

 
 

Odovzdanie finančných darov z Benefičného 
koncertu z roku 2011 - V auguste sme odovzdali 

finančný dar dvom ťažko postihnutým deťom vo 

výške 960€ z verejnej zbierky, ktorú 

zaregistroval Obvodný úrad Prievidza odbor 

všeobecnej vnútornej správy dňa 11.10.2011 pod 

evidenčným číslom 2011/03019-002. Finančné 

prostriedky boli použité na zlepšenie zdravotného 

stavu oboch detí. 
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Tancujúce tekvice V – V októbri sa  uskutočnil 

už piaty ročník zábavno - strašidelného 

popoludnia Tancujúce Tekvice. Kultúrno-zábavná 

akcia je integračného charakteru a zúčastnili sa 

jej naši klienti, ale aj obyvatelia Prievidze a jej 

okolia. Na divákov čakal pestrý program plný 

tanečných a speváckych vystúpení. Záver patril 

vyhodnoteniu najkrajších masiek a 

najkreatívnejších vyrezávaných tekvíc. Víťazi 

neboli len tí, ktorých určila odborná porota, ale 

všetky deti, ktoré sa zúčastnili a nabrali odvahu 

prezentovať sa v rôznych maskách. Tým potvrdili 
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hlavný zmysel celej akcie a to integráciu detí bez 

ohľadu na sociálne prostredie v ktorom vyrastajú. 

 

 
 
Benefičný koncert - Dňa 25.11.2012 sa konal 

Benefičný koncert, na ktorom vystúpili Miro 

Jaroš, Laura Belicová, Close Harmony Friends, 

Hudobná škola YAMAHA, Tanečná škola Dáriusa 

Štrbu. Koncert bol tradične zameraný na pomoc 

dvom ťažko zdravotne postihnutým deťom. Pri 

tejto príležitosti bola nahlásená verejná 

zbierka, ktorú zaregistroval Obvodný úrad 

Prievidza odbor všeobecnej vnútornej správy dňa 

17.9.2012 pod evidenčným číslom ObÚ – PD-

OVVS-2012/03395 – 002. Hrubý výnos verejnej 

zbierky  bol 1852,56 €.  
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Vianočný koncert – dňa 13.12.2012 sa  v SC 

Korzo Prievidza konal Vianočný koncert. Na 

koncerte účinkovali talentovaní žiaci ZUŠ 

Handlová a ZUŠ Bojnice. Na záver vystúpilo trio 

AŠA. 
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1.4 Priority organizácie do roku 2013 
 

- Odborné vzdelávanie pracovníkov  

- Minimalizovať fluktuláciu odborných 

pracovníkov 

- Rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb aj 

v informačnej kancelárii n.o. 

- Zamerať sa na širšiu cieľovú skupinu 

- Profesionalizácia a rozšírenie 

poskytovaných sociálnych služieb, 

zriadenie nízkoprahovej škôlky 
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- Využívanie nových metód pri práci 

s klientom 
- Trvalá udržateľnosť 
- Hľadanie partnerských organizácií pre 

vytvorenie spolupráce 
- Hľadanie zahraničných investičných 

zdrojov 
- Nadviazanie spolupráce s MVO z iného 

regiónu 
 

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ 

CENTRUM CÉČKO 2012 
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2. Nízkoprahové denné centrum pre 
deti a rodinu 
 

Naše „Céčko“, ktoré poskytuje nízkoprahovo 

ladené sociálne služby, funguje už od roku 2009. 

Je etablované priamo na miesto, kde je 

najväčší výskyt sociálno-patologických javov, a to 

na perifériu mesta Prievidze. Toto sídlisko je 

vyčlenené na okraj mesta a prevažné percento 

obyvateľov je sociálne znevýhodnených, resp. 

vylúčených, nachádzajú sa v hmotnej alebo 

sociálnej núdzi a majú obmedzený prístup k bežne 

dostupným sociálnym službám. Sociálne služby sú 

poskytované ambulantnou formou. 

Primárnym cieľom a prioritou zariadenia je 

primárna a sekundárna prevencia, eliminácia alebo 

odstránenie sociálnej patológie detí a mládeže, 

prostredníctvom aktívneho trávenia voľného 

času, ale aj odborné a účinné riešenie problémov 

prostredníctvom metód sociálnej práce. 

Vykonávame sociálnu prácu s jednotlivcom, so 

skupinou, s rodinou a s rodinou, v ktorej je dieťa 

s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Z demografického hľadiska vykonávame sociálnu 

prácu s deťmi, s mladistvými a s dospelou 

populáciou. 
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2.1 Cieľová skupina 
 

Našou primárnou cieľovou skupinou sú deti 

a mládež zo sociálneho sídliska vo veku od 6 

rokov, pochádzajúcich prevažne z rodín, ktoré sú 

sociálne znevýhodnené a ohrozené sociálnym 

vylúčením. Zároveň pracujeme s mladistvými, 

pričom sa hlavne zameriavame na prevenciu 

vzniku sociálno-patologických javov. Snažíme sa 

o vytvorenie bezpečného a dôverného prostredia, 

ako správnej a prijateľnej alternatívy. V roku 

2012 sme pocítili potrebu klientov, prispôsobiť 

centrum viac ich potrebám. Keďže za tie 3 roky 

existencie NPDC nám klienti dorastajú menia sa 

aj ich potreby. Doteraz sme nemali možnosť 

priestorovo oddeliť mladšie deti od starších, 

riešili sme to časovým oddelením. Mladšie deti 

chodili do centra doobeda a staršie deti poobede. 

V snahe zabezpečiť prístup k službám všetkým 

rovnako sa nám podarilo získať priestory 

susediace s našim centrom a mohli sme tak 

vytvoriť samostatný priestor pre mladších i 

starších klientov. Oba priestory sme nanovo 

vymaľovali a zariadili v súlade s potrebami 

klientov. Tak nám vznikol „Centráčik“ pre tých 

najmladších a „Céčko“ v novom šate pre starších.  
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 Uvedomujeme si tiež, že efektívna 

intervencia nie je dostatočne účinná len pri 

individuálnom riešení problému a práve preto sú 

našou sekundárnou cieľovou skupinou celé rodiny s 

deťmi. 

Do procesu socializácie zapájame nielen deti ale 

aj rodičov a všetkých rodinných príslušníkov. 

Organizujeme pre nich aktivity, ktoré sú 

komplexne zamerané na celé rodiny. Uskutočnili 

sme mnoho projektov pre rodiny s deťmi a 

vytvorili sme priestor pre aktivity dospelých 

klientov, čím sme si získali u mnohých z nich 

dôveru.  

 Pracujeme s marginalizovanou rómskou 

komunitou, obyvateľmi majoritnej spoločnosti i 

zmiešanými rodinami. Cieľom je vytvorenie 

harmonickej spoločnosti bez rozdielov, 

intolerancie a rasovo motivovaných prejavov. 

Prijatie a akceptovanie celej komunity bolo 

najzložitejším a najvýznamnejším krokom 

komunitnej sociálnej práce za posledné obdobie 

nášho pôsobenia. Dnes môžme hrdo vyhlásiť, že 

obyvatelia sídelnej komunity nás prijali medzi 

seba a stali sme sa súčasťou ich života. Zároveň 

si plne uvedomujeme, že napriek tomu kráčame po 

tenkom ľade a našu vzájomnú dôveru neustále 

upevňujeme. 
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Ďalšou cieľovou skupinou sú samotní zamestnanci 

NPDC. Od roku 2009 funguje v našom zariadení 

podporované zamestnávanie v rámci, ktorého sme 

zriadili chránené pracovisko pre ŤZP osoby.  

 

2.2 Sociálne služby poskytované v 
NPDC 
 

 Sociálne, rodinné, psychologické a právne 

poradenstvo, práva a právom chránený záujem 

detí 

Poskytovanie sociálneho a rodinného poradenstva 

sa uskutočňuje pravidelne, každý pracovný deň v 

doobedňajších hodinách. Základné sociálne 

poradenstvo je zamerané prevažne na pomoc pri 

zorientovaní sa klienta v danom probléme, 

krízovej situácií, hľadanie možností, komunikácia 

s klientom a jeho distribúcia do ďalších inštitúcií 

efektívnej pomoci, riešenie nepriaznivej alebo 

krízovej situácie, sprostredkovanie následnej 

pomoci alebo sprevádzanie klienta. Rodinné 

poradenstvo je zamerané na riešenie rodinných a 

sociálnych problémov, výchovnú starostlivosť 

rodín, v ktorých je závažne ohrozená alebo vážne 

narušená výchova dieťaťa a jeho vývin. Poradca 

sa zameriava aj na riešenie problémov detí 
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a mládeže v škole, vo vzťahoch  a v súvislosti 

s prezentovaním sociálnopatologických javov. 

Mnohé situácie súvisia najmä so zabezpečovaním 

optimálneho funkčného rodinného prostredia pre 

dieťa v záujme zabezpečenia jeho prirodzeného 

vývinu. Identifikujú sa problémy, ktoré súvisia 

s ekonomickými alebo problémovými situáciami v  

rodine alebo problémami sociálnopatologických 

javov. Dôležitou súčasťou práce s rodinou je aj 

samotná sanácia rodiny, kedy je cieľom 

spolupráce sociálneho pracovníka s členmi rodiny 

náprava výchovného prostredia rodiny. Sanácia 

rodinného prostredia sa zameriava na zmenu 

funkčnosti rodiny ako systému a na navodenie 

vhodnej sociálnej klímy. Psychologické 

poradenstvo je zabezpečované 1 x do týždňa. 

Poskytujeme tiež sprostredkovanie právneho 

poradenstva prostredníctvom spolupráce s 

externým právnikom. 

Pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

ide prevažne o pomoc s úradnými listinami, 

spolupráca s odborom sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately, detským domovom a 

pod. 

 Materiálna pomoc a poskytovanie 

ošatenia 
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V zariadení sa pravidelne každý mesiac po dobu 

troch po sebe idúcich dní koná poskytovanie 

ošatenia a materiálnej pomoci. Každoročne 

pribúda klientov využívajúcich túto službu. 

Samotní klienti sú nám nápomocní pri jeho 

realizácií a pomocných prácach. Participujeme so 

širokou verejnosťou, ktorá nám poskytuje dary vo 

forme staršieho, ale plne funkčného nábytku, 

zariadení, elektroniky.  

Aj takáto forma pomoci, je pre klientov prínosom 

a pomocou. 

 Terénna sociálna práca 

Centrum sa nachádza priamo v prirodzenom 

prostredí klientov, preto je terénna sociálna 

práca zabezpečovaná pravidelne. Zameriava sa 

najmä na prevenciu sociálnopatologických javov 

a následného páchania trestnej činnosti u detí 

a mladistvých, ktorí patria do najohrozenejšej 

skupiny. Prebieha monitoring klientov, rozhovory, 

organizujeme množstvo aktivít v exteriéri, 

kontrolujeme záškoláctvo a jednotlivé prípady 

konzultujeme so sociálnymi kurátormi oddelenia 

sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej 

kurately. 

K našim každodenným službám patrí tiež situačná 

a krízová intervencia, rozhovory a diskusie 

zamerané na rôzne spoločenské problémy a pod. 
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2.3 Aktivity realizované NPDC 

 
 Zimné prázdniny v centre - aktívne 

trávenie voľného času počas zimných prázdnin, 

ako rôzne aktivity v interiéry ale aj výlety a hry 

vonku. 

 Valentín v centre - príjemné posedenie s 

deťmi a odovzdávanie valentínskych darčekov 

tým, ktorých majú radi.  

 Vystúpenie pri príležitosti MDŽ - deti si 

pripravili program pre svoje mamičky, babičky,  

tety. Tancovali, spievali a recitovali. 

 Rómsky bašavel II.- V apríli sme už po 

druhý krát pri príležitosti Medzinárodného dňa 

Rómov zorganizovali Rómsky bašavel, ktorý bol 

oslavou temperamentnej a bohatej kultúry. Sme 

radi, že sa zapojilo toľko našich talentovaných 

detí. Kúsok z histórie, tanca, spevu, dobrej 

muziky, guláš a slnko. Čo viac nám už mohlo 

chýbať. :) 
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 Deň matiek – deti si tak ako každý rok 

pripravili pre svoje mamičky malý kultúrny 

program a vyrobili kvetinky a priania. Cieľom bolo 

prehĺbiť citové puto medzi matkou a jej 

dieťaťom. 

 Open plant – „naše“ deti sú každoročne 

pozvané na dni otvorených dverí spoločnosti 

Slovenské elektrárne, a.s. – člen skupiny Enel. 

Deti vystúpili s pestrým kultúrnym programom. 

Akcie sa zúčastnili rodiny s deťmi z nášho 

sociálneho sídliska. 
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 Manuálna zručnosť - aktivity sa 

uskutočňujú pre detských klientov do 12 rokov, 

vyrábajú sa rôzne výrobky, výzdoba centra, 

pričom sa rozvíja kreativita, predstavivosť a 

jemná motorika detí. 

 MDD – otvorenie pieskoviska - pred 

otvorením pieskoviska, ktoré sa konalo na MDD 

sme zorganizovali brigádu, ktorej hlavným cieľom 

bolo zapojiť obyvateľov sídliska do upratovania 

okolia, v ktorom žijú a obnovy pieskoviska. 

Vyzbierali sa odpadky, pozametalo sa, vyčistilo sa 

staré pieskovisko a naviezol sa nový piesok. 

Otvorenie pieskoviska sprevádzali súťaže, hry na 

trampolíne, a hudba. 
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 Rozlúčka so školským rokom- zábavné 

popoludnie pripravené pri príležitosti ukončenia 

školského roka. Deti sa pochválili svojimi 

vysvedčeniami a zabavili sa pri dobrej hudbe a 

rôznych súťažiach. 

 Výlet v Bojnickej ZOO - výlet spojený s 

poznávaním zvierat a kultúrnych krás. 

 Rozlúčka s prázdninami - zábavné 

popoludnie zamerané na rozlúčku s letom 

a prázdninami, príprava na nový školský rok. 

 Psychologické cvičenia – cvičenia boli 

realizované jeden krát do týždňa našou 

psychologičkou. Zameriavali sa na rozvoj 

sociálnych zručností klientov. 

       Tanečné tréningy – tanec je jednou z 

najobľúbenejších aktivít našich klientov. Snažíme 

sa preto sprostredkovať pre klientov 

možnosť•prezentovať sa na rôznych kultúrnych 

akciách. V roku 2012 sa realizovala výučba 

tradičných rómskych tancov, HIP-HOPu 

a ZUMBY. 

 Písanie blogov a článkov do regionálneho 

týždenníka Prievidzsko – prostredníctvom týchto 

článkov sme sa snažili osloviť a informovať širokú 

verejnosť o možnosti využívať naše služby, 

pričom každý článok sa venoval aktuálnej 

tématike alebo spoločenskému problému.  
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 Mikuláš, čo v tom vreci máš? – ku dňu sv. 

Mikuláša sme zorganizovali za pomoci 

dobrovoľníkov Mikulášsky večierok. Mikuláš, čert 

a anjel nezabudli ani na naše deti, ktoré si pre 

nich pripravili bohatý kultúrny program. Deti 

vďaka  podpore dobrých ľudí dostali balíčky so 

sladkosťami, posedeli si pri koláčiku, malinovke 

a na záver na nich čakala diskotéka. 

 

 
 

 

 Anjelské Vianoce – každoročne sa nám 

vďaka podpore nadácie Orange v programe 
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Darujte Vianoce, darí zrealizovať charitatívny 

projekt zameraný na potravinovú pomoc 100 

sociálne slabým rodinám s deťmi. 
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2.4 Sociálne služby v grafe 
 

Tabuľka 1 Počet vykonaných sociálnych 

poradenstiev za mesiac 
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Tabuľka 2 Počet vykonaných právnych 

poradenstiev za mesiac 

 
Mesiac 

(2012) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Porade

nstvo 

spolu  
0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

Mesiac 

(2012) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Poraden

stvo 

spolu  
14 10 20 6 16 15 14 15 11 8 9 3 
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Tabuľka 3 Poskytnutá finančná pomoc - pôžička 

 
Mesiac 

(2012) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Pomoc 

spolu  0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 
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Tabuľka 4 Poskytnutá materiálna pomoc – 
ošatenie 
 

Mesiac 

(2012) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Pomoc 

spolu  87 55 58 79 54 59 83 25 57 56 62 78 
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Tabuľka 5 Potravinová pomoc – charitatívna 

pomoc 

 
Mesiac 

(2012) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Pomoc 

spolu  0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 100 
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Tabuľka 6 Krízová intervencia – počet za mesiac 

 
Mesiac 

(2012) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Interve

ncia 

spolu  
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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Tabuľka 7 Počet klientov navštevujúcich 

nízkoprahové denné centrum 

 
Mesiac 

(2012) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Počet 

kliento

v spolu 

/mesiac 

416 522 612 467 515 562 922 903 372 507 426 243 

Kliento

v 

v prie

mere 

na deň 

23 28 32 27 30 37 48 53 21 26 27 19 

 

416

522

612

467
515

562

922 903

372

507

426

243

23 28 32 27 30 37 48 53
21 26 27 190

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000

Jan
uár

Feb
ru

ár

M
are

c
A

prí
l

M
áj

Jún
Júl

A
ugust

Sep
te

m
ber

O
któ

ber

N
ov

em
ber

D
ec

em
ber

Navšteva/ mesiac Priemer na deň/ mesiac  
 
 
 



                             33 

 

3. FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 
2012 
 
PRÍJMY 

Zdroj príjmu Suma 

Stav pokladnice a účtov k 
1.1.2011 9 110,51 € 

Tržby za služby 5 280,00 € 

Dotácia Mesto Prievidza 5 300,00 € 

Dar Slovenské elektrárne 1 500,00 € 

Dar Nadácia Orange 500,00 € 

Príspevok UPSVaR 65 407,21 € 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 1 492,86 € 

Prijaté príspevky z verejnej zbierky 574,56 € 

Prijaté pôžičky 20 000,00 € 

Príjmy spolu 109 165,14 € 

 

 
VÝDAVKY 

Druh výdavku Suma 

Spotreba materiálu 3 134,62 € 

Spotreba energie 1 203,76 € 

Opravy a udržiavanie 409,24 € 

Potraviny, občerstvenie 26,99 € 

Ostatné služby 19 980,76 € 

Mzdové náklady 45 177,79 € 

Zákonné sociálne poistenie 14 043,34 € 

Zákonné sociálne náklady 1 994,01 € 

Ostatné dane a poplatky 125,50 € 

Poskytnuté dary 1 440,00 € 

Poistenie 789,54 € 

Odpisy 16 990,00 € 

Výdavky spolu 105 315,55 € 

Stav pokladníc a účtov k 
31.12.2012          3 849,59 €  
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4. IDENTIFIKÁCIA 
ORGANIZÁCIE 
 

Členovia správnej rady n.o.: 

Štatut. zástupkyňa n.o.: Monika Dessuet 

Predseda správnej rady n.o.: Jozef Michalík 

Podpredseda správnej rady n.o.: 

RNDr.Miroslava Michalíková 

Člen správnej rady n.o.: Ing. Ľudovít Trybula 

Revízor: Eva Hájovská 

 
Personálne zabezpečenie organizácie 
 

Riaditeľ n. o.: Monika Dessuet 

Projektový manažér: Monika Šebová 

PR manažér: Mária Gromová 

Administratívny pracovník: Darina Kuricová 

Pomocný admin. pracovník: Erich Dessuet, 

Marek Klátik 
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Vedúca NPDC: Miriam Mališová 

Psychologička: Mgr. Eva Kubíková 

Sociálny pracovník: Mgr. Roman Filkorn, Štefan 

Krátky, Jozef Smieško, Jozef Michalík 

Vychovávateľ: Anna Hlavatá 

Nezisková organizácia eviduje ku koncu roku 2012 

66 registrovaných dobrovoľníkov. 

 

5. NIE SME V TOM SAMI...... 
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MIKI Bar Prievidza      

JUDr. Peter Keltoš Bratislava   

Milan Gross Prievidza 

RNDr. Miroslava Michalíková Bratislava 

Mária Melicherčíková Prievidza 
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Helena Drexlerová Prievidza   

Jaroslav Kotrík Prievidza  

Michaela Pastieriková Prievidza  

Vojtech Bartko Prievidza   

Eva Močiariková Prievidza 

  

Mimovládne organizácie 

Charita sv. Vincenta, n.o. Prievidza 

OZ Šťastie si Ty! Prievidza 

OZ Domino Prievidza 

Centrum voľného času Prievidza 
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Vypracovala: Monika Šebová 

Rok: 2013 


