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V minulosti išlo o rozdelenie na časť SENIOR a JUNIOR. 
V  časti  SENIOR  ide  o  riešenie  nepriaznivej  sociálnej 
situácie  z dôvodu zdravotného postihnutia, nepriaz-
nivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového  veku,  v  zmysle  zákona  č.  448/2008 
o  sociálnych  službách,  v  znení  neskorších  predpisov 
pre  občanov  so  zdravotným  postihnutím  a  občanov 
odkázaných  na  sociálne  služby,  na  ktoré má  posky-
tovateľ oprávnenie. Sociálne služby sú seniorom po-
skytované v súlade so Štandardami kvality sociálnych 
služieb  v  oboch  prevádzkach.  V  časti  JUNIOR  bola 
poskytovaná služba Útulok, čím malo dôjsť k pomoci 
vybraným matkám a  ich deťom. Rozvíjali  sa  rodičov-
ské zručnosti, sebadisciplína, ale aj rozvoj pracovných 
zručností,  aby  sa dokázala  žena začleniť  a následne 
byť plne samostatná.  

Sociálne a iné služby poskytujeme v dvoch prevádzkach: 
CSS NÁRUČ Senior & Junior - Dúbravka, Fedákova 5, 841 02 Bratislava  
CSS NÁRUČ Senior & Junior - Solčany, 1. mája 47/42, 956 17 Solčany

Občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior 
je zriaďovateľom Centier sociálnych služieb 
NÁRUČ. Občianske združenie je poskytova-
teľom sociálnych služieb a na túto činnosť  
má vydanú registráciu Bratislavským samo-
správnym krajom, vďaka čomu je poskytova-
teľ zapísaný v Centrálnom registri poskyto-
vateľov už od 1. 3. 2009.  
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Každý  rok má  svoje  čaro  a  charakter,  na 
základe ktorého sa nám vryje do pamäti. 
Uplynulý  rok  sa  niesol  opäť  aj  v  zname-
ní pandémie. Tak ako celý svet  i nás po-
značila a prinútila prispôsobiť sa. Napriek 
všetkému,  je našou snahou vytvárať pre 
našich klientov príjemný a bezpečný do-
mov, v ktorom dopady pandémie nebudú 
tak  citeľné.  V  oboch  prevádzka  sa  nám 
podarilo  stabilizovať  tímy.  Spolupráca 
s odbornými lekármi povzniesli na vyššiu 
úroveň naše zariadenia i po stránke zdra-
votníckej starostlivosti.
Žijeme  v  časoch,  kedy  prijímatelia  sociál-
nych služieb prichádzajú do ZSS-iek v čo-
raz  v  ťažšom  a  z  pohľadu  starostlivosti 
náročnejšom  zdravotnom  stave.  Našou 
nepísanou  povinnosťou  je  prihliadanie 
k  aktuálnym  potrebám  a  požiadavkám 
tých  najdôležitejších  a  zároveň  najzra-
niteľnejších,  našich  seniorov.  Je  to  cesta 
k dobre odvedenej práci a dobrému poci-
tu na duši, ktorý nám musí veľa krát sta-
čiť.  Vieme,  že  najmä  práca  s  pracovným 
zaradením „Opatrovateľ“ je v spoločnosti 
stále nedocenená a  to finančne  i morál-
ne.  No  neodmysliteľne  dôležitá.  Je  po-
trebné a nutné o tom hovoriť ak chceme, 
aby sa niečo zmenilo. Preto sa pridávame 
k hlasu Asociácie poskytovateľov  sociál-
nych služieb v SR, ktorá zvádza neustály 

boj o lepšie podmienky pre poskytovate-
ľov,  nech  je  stále  silnejší  a  v  konečnom 
dôsledku vypočutý. Združovanie  je cesta 
a v jednote je sila.
Z mojej pozície riaditeľky dvoch prevádzok, 
kde trávim každý pracovný deň, vidím tvrdú 
prácu  opatrovateľsko  –  ošetrovateľského 
tímu tak, ako aj úseku kuchyne a v nepo-
slednom rade pracovníkov technicko-hos-
podárskeho úseku. 

„Milí moji zamestnanci, patrí Vám veľ-
ká vďaka! Spoločne sa nám darí napĺňať 
niekedy až nepredstaviteľné ciele.“ 

Sú mojim hnacím motor do každého no-
vého dňa. Vedieť vypočuť ľudí, oceniť  ich 
kvality a v neposlednom rade vedieť ko-
legov motivovať.  I  to  je  úloha  riaditeľky, 
pre  ktorú  práca  nie  je  len  zamestnaním 
ale poslaním.
Som vďačná za všetky príležitosti, stretnu-
tia a ponaučenia, ktoré mi život priniesol. 
Pevne verím, že v týchto slovách sa našli 
i moji kolegovia, čo je znamením, že ťahá-
me za jeden koniec povrazu.

Anna Ghannamová
Riaditeľka CSS NÁRUČ Senior & Junior

Štatutár o.z. NÁRUČ Senior & Junior

úVOdNé SlOVO
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Správa o činnosti v Občianskom združení 
NÁRUČ Senior & Junior, 

Fedákova 5, Bratislava – dúbravka 

V roku 2021 sme poskytovali sociálne služby v týchto druhoch služieb: 
- v Špecializovanom zariadení (ŠZ)  podľa paragrafu 39 Zákona / kapacita 36
- v Zariadení pre seniorov (ZPS) podľa paragrafu 35 Zákona / kapacita 10

Tieto druhy sociálnej služby, ktoré poskytujeme sú určené seniorom s rôznym 
stupňom odkázanosti. Je im poskytovaná celoročná pobytová forma starostlivosti. 

V roku 2021 sme poskytli sociálnu službu nižšie uvedenému počtu klientov 

Kapacita               46
Počet klientov za rok 2021 (nástup, odchod, riešenie žiadostí)       40
Z toho:
- Počet prijatých prijímateľov sociálnej služby       17
- Počet ukončených pobytov (odchod do iného zariadenia)    0
- Počet ukončených pobytov (odchod do domáceho prostredia)      1
- Počet ukončených pobytov (úmrtie)         16

Počet prijímateľov sociálnej služby k 31. 12. 2022      44

Nevyhnutná sociálna starostlivosť 
v časti SENIOR zahŕňa: 
- stravovanie
- ubytovanie
- sociálne poradenstvo
- upratovanie, pranie, žehlenie posteľnej bielizne 
   a osobného šatstva
- aktivačné práce, záujmovú činnosť, kultúrnu 
   činnosť

Iné služby, vrátane služieb zdravotného fondu:  
- sú poskytované profesionálnym a zaškoleným 
   zdravotníckym personálom

doplnkové nadštandardné služby:  
- sú poskytované podľa dohody a oprávnenia 
   prijímateľa (pedikúra, manikúra, kaderníčka a iné)
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Fedákova 5, Bratislava – dúbravka

Prostredníctvom aktivizačných prác, záujmovej a kultúrnej činnosti sme pri práci 
so seniormi využívali terapeutické postupy a sociálne rehabilitácie, ktoré mali účel 
spestriť  život seniorom žijúcim v našom zariadení, hlavne tým, ktorí trpia ochorením 
na demenciu a inými vážnymi psychiatrickými diagnózami. Zameriavali sme sa hlav-
ne na rozvoj ich schopností, udržiavať ich aj naďalej aktívnymi a podporovať pasív-
nejších seniorov. Trénovať pamäťovú stránku a jemnú motoriku.  

Najčastejšie využívané aktivity pre seniorov: 
• Kognitívna terapia
• Sebaobslužné tréningy
• Tréning zameraný na realitu
• Reminiscenčná terapia (vyvolávanie spomienok)
• Pohybové aktivity
• Tanečná terapia
• Arteterapia
• Muzikoterapia
• Biblioterapia
• Tvorivé dielne
• Aromaterapia
• Validačná terapia
• Socioterapia

Krátky náhľad k niekoľkým aktivitám 
a činnostiam z mnohých, ktoré vypĺňajú 
a obohacujú život našim klientom v CSS NÁRUČ.  

Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali náš život a život našich predkov. Z toho čo 
ľudia robili, čomu sa venovali, čo vyznávali a na čo verili vznikli rôzne krásne zvyky. Rok sme 
otvárali na ľudovú nôtu s pani riaditeľkou pri histórii krojov. Aj počas roka sme spolu objavovali 
rozličnosti jednotlivých regiónov vo zvykoch a tradíciách.

Vo februári v čase kedy je aj sviatok 
sv. Valentína sme pre našich klientov 
pripravili milé posedenie kedy mali 
možnosť vytvoriť valentínky a tie 
mohli odovzdať či už svojim rodinným 
príbuzným, alebo medzi sebou navzájom.
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Fedákova 5, Bratislava – dúbravka

Mesiac marec sme aj 
my venovali knihám, 
ktoré boli zamerané 
na potešenie duše 
a komunikačné zručnosti. 
Klienti si týždenne 
vyberali zaujímavé knihy 
rôzneho žánru, ktoré 
boli nielen vypočuté, 
ale aj inšpiratívne pre 
ďalšiu diskusiu. Tieto 
čítania prebiehali v našej 
novovytvorenej knižnici.

Fašiangy pred Veľkou nocou sme 
oslávili pompézne vďaka fantázii 
našich klientov. Mohli sme si 
spoločne zatancovať a zaspievať 
rôzne piesne. Muzikoterapia otvára 
priestor na utuženie komunity a má 
aj veľmi pozitívny vplyv na človeka 
ako jednotlivca, čo sa potvrdilo aj 
u nás.

Príprava pred Veľkou nocou bola aj v podobe výzdoby našich priestorov, ktoré 
symbolizujú jar. Práve túto výzdobu mohli klienti pripravovať na tvorivých dielňach. 
Vyrábali sa kraslice, košíky, kvety a iné ozdoby spojené s jarou.  Boli nielen papierové, 
ale aj z špeciálnej látky a polystyrénu. Dochádzalo ku kombinácií rôznych techník.
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Fedákova 5, Bratislava – dúbravka

Máj, ktorý začína Dňom matiek bola téma na 
reminiscenčnú terapiu. V nej sme sa mohli 
dozvedieť a zdieľať medzi sebou zážitky z osláv, 
či už v rodinnom kruhu, alebo v tom pracovnom. 
Okrem toho mali možnosť zažiť aromaterapiu 
pri ovoniavaní parfémov, či kvetov, ktoré nám 
skrášľovali prostredie.

Jún bol zameraný na ergoterapiu. 
Išlo o prácu v záhrade, kde si klienti 
mali možnosť vyskúšať, alebo 
obnoviť poznatky pri presádzaní, ale 
sami sa následne o kvety starali.

Prvý júnový deň patril tradične k oslavám spojeným 
s otvorením občianskeho združenia a priamo aj zariadenia. 
Nechýbalo vystúpenie tentokrát od Gizky Oňovej, ale aj 
chutná torta, priestor na tanec a milé stretnutia.
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Fedákova 5, Bratislava – dúbravka

August bol oživený vystúpením 
sláčikového tria od skupiny Four Seasons.

Júl a August priniesli pohyb a uvoľnenie aj pri návštevách, ktoré 
boli v predchádzajúcich mesiacoch pozastavené v súvislosti 
s celosvetovou pandémiou. Prechádzky boli na dennej báze, 
či už s mobilnými alebo imobilnými klientmi. Tradíciou sa stali 
športové hry - olympiáda, ktorá sa teší obľube. Víťazom sa stali 
všetci zúčastnení, pretože išlo o chuť zapojiť sa nad zvíťazením.

Počas jesenného 
obdobia sme 
s klientmi hovorili 
otvorene napríklad 
o Alzheimerovej 
chorobe, o tolerancii, 
o klimatických 
zmenách, 
o vitamínoch, mali 
šachový turnaj, 
maľovali naše pocity, 
pripravili tematickú 
výzdobu.
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Fedákova 5, Bratislava – dúbravka

V decembri sme začali vianočnou výzdobou, pečením a spievaním 
kolied, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou nás ako komunity. 
Medovníčky, ktoré klienti upiekli a ozdobili nesmerovali len na 
konzum, ale boli pýchou vianočného stromčeka.

Rozvoj jemnej motoriky, kongnitívne cvičenia, bazálna stimulácia sa stali 
rutinou v priebehu týždňa pri práci s klientmi. Do rôznych aktivít sa zapájali 
aj dobrovoľníci, ktorým patrí veľká vďaka.

V našom zariadení 
sa konali 3 kolá očkovania 
vakcínou proti ochoreniu 
Covid 19. Prvé bolo 
v januári, druhé vo februári 
a tretie v novembri. Naši 
klienti veľmi ocenili túto 
možnosť a tak sa môžeme 
pýšiť plnej zaočkovanosti.

Novovzniknuté bol dámsky klub, pánsky klub, z obývačky do sveta, zvyky 
a tradície v regióne, ktoré aj napriek tomu, že boli uvedené ako novinky sa 
dočkali výbornému hodnoteniu od klientov.

14  Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior  15



Sponzorstvo
V predvianočný čas nám darovali veci z drogérie (sprchové gély, šampóny, pracie prostriedky, 
zubné pasty, čistiace prostriedky a iné) DM drogerie markt, s. r. o. a Lidl Slovensko. Dostali sme 
aj poukážky od spoločnosti KiK textil und Non-Food spol. s.r.o., ktoré dali priestor na zakúpenie 
vecí podľa želania klienta. Zapojili sme sa aj do krásnej celoslovenskej zbierky s názvom Koľko 
lásky sa zmestí do krabice od topánok, kde prišli vianočné darčeky pre každého klienta v našom 
zariadení. Hlavným darcom sa stala firma PROLOGIS, ktorá darovala finančný dar. Všetkým 
sponzorom srdečne ďakujeme. 

Okrem toho 
sme dostali aj 
actimel drinky od 
spoločnosti Danone, 
ktoré klienti veľmi 
obľubujú. Za tie patrí 
tiež veľká vďaka.

Správa o činnosti v Občianskom združení 
NÁRUČ Senior & Junior, 

1. Mája 47/42, 956 17 Solčany
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1. Mája 47/42, 956 17 Solčany

Občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior Solčany, zahájilo svoju činnosť vo februári 2012.  

Poskytuje seniorom tieto sociálne služby: 
- komplexné sociálne služby v časti SENIOR na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvo-
du zdravotného znevýhodnenia, nepriaznivého stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 
veku, v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov pre 
občanov so zdravotným znevýhodnením a občanov odkázaných na sociálne služby, na ktoré má 
poskytovateľ oprávnenie. Sociálne služby sú seniorom poskytované formou celoročného posky-
tovania sociálnej služby na dobu dožitia.
- nevyhnutná sociálna starostlivosť ktorá zahŕňa: 
      stravovanie 
      bývanie 
      zaopatrenie 
      sociálne poradenstvo 
      upratovanie, pranie, žehlenie posteľnej bielizne a osobného šatstva 
      aktivačné práce, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť
- zdravotnícke služby: 
      Sú ako nadštandardné poskytované profesionálnym zdravotníckym personálom.
- doplnkové nadštandardné služby: Podľa dohody a oprávnenia poskytovateľa.

V roku 2021 sme poskytli sociálnu službu nižšie uvedenému počtu klientov 

Kapacita               39
Počet klientov za rok 2021 (nástup, odchod, riešenie žiadostí)       22
Z toho:
- Počet prijatých prijímateľov sociálnej služby         8
- Počet ukončených pobytov (odchod do iného zariadenia)     5
- Počet ukončených pobytov (odchod do domáceho prostredia)      0
- Počet ukončených pobytov (úmrtie)           5

Počet prijímateľov sociálnej služby k 31. 12. 2022      37

Činnosť OZ:  
Pri našej práci so seniormi využívame terapeutické postupy a rehabilitácie, ktoré umožňu-
jú robiť život seniorom, aj ľudí s demenciou a inými zložitými diagnózami bohatším. Sú za-
merané na rozvoj schopnosti, udržiavanie aktivity a nezávislosti tak dlho ako sa len dá. Je 
možné i učenie – používame nástroje a podporné komunikačné techniky, ktorými sa dajú 
využívať zvyšky pamäte a schopnosti seniora. Nie všetko je však vhodné pre všetkých. 
Preto dôkladne a osobitne pristupujeme k seniorom pri výbere ich aktivít a rehabilitácie. 

Najčastejšie využívané aktivity pre seniorov: 
• Pamäťové tréningy
• Sebaobslužné tréningy
• Tréning zameraný na realitu
• Reminisenčná terapia (vyvolávanie spomienok)
• Pohybové aktivity, dychové cvičenia
• Tanečná terapia
• Arteterapia (terapia umením)
• Muzikoterapia (terapia hudbou)
• Dotykové terapie
• Aminoterapia (liečenie pomocou zvierat)

V rámci tvorivosti – aktivač-
ných prác seniori vytvárajú 
príležitostné ozdoby, výzdoba 
interiéru, výroba darčekových 
predmetov pre príbuzných 
a účinkujúcich, vyšívanie, 
zdobenie medovníkov, výroba 
ozdôb na vianočný stromček. 
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1. Mája 47/42, 956 17 Solčany

V mesiaci január sme spolu s našimi seniormi pracovali ešte na 
zimných dekoráciách. Vyrábali a maľovali sme aj zimné obrázky 
ako vtáčie búdky z farebného papiera.  

Taktiež sme si spravili besedu na tému „Zdravý životný štýl“ kde sme si 
vypočuli ako sa zdravšie stravovať a čo je dôležité pre zdravé kĺby.  

Vo februári sme aktivácie zamerali aj na výrobu 
Veľkonočných výrobkov - vajíčok z krepového papiera 
a maľovanie polystyrénových veľkonočných vajíčok. 

Vo februári sme vyrábali lekná z farebného papiera 
a srdiečka v rámci oslavy sv. Valentína. 
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V apríli sme sa v rámci záujmových a aktivačných činností zamerali na 
vyrábanie výrobkov na jarnú tematiku. Pracovali sme na kolážach a obrázkoch 
s kvetmi, vyrábali sme ruže z krepového papiera a taktiež ozdobovali 
sklenené fľašky bavlnkami, ktoré sme využili ako vázičky na kvety.  

Mesiac máj bol rôznorodý. Venovali sme sa napríklad výrobe 
nástenných dekorácií, maľovaných obrázkov aj zo servítky 
a rovnako aj šitiu vankúšikov, ktoré sme plnili penou.  

V mesiaci marec sme pokračovali ďalej s aktiváciami 
zameranými na Veľkonočné sviatky. Vyrábali sme Veľkonočný 
veniec, zajačikov z papiera a vlny a šili vajíčka z filcu.  
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V rámci aktivačných činností sa pravidelne 
venujeme aj tanečnému krúžku. 

V mesiaci jún sme pracovali v rámci aktivačných a záujmových činnostiach 
napríklad na výrobu kvetov z farebných papierov ako sú hyacinty a taktiež 
sme maľovali púpavy, keďže maľovanie našich seniorov veľmi baví a okrem 
precvičenia jemnej motoriky sa aj zabavia.  

Zatancovať si naši seniori mohli aj 24. 6. 2021, kedy sa v zariadení CSS Náruč Senior & 
Junior v Solčanoch uskutočnila oslava  9. výročia vzniku zariadenia. Do tanečného kroku 
nás sprevádzala hudobná skupina DISK. Seniori si prišli na chuť pri podávaní gulášu, 
nealkoholického piva či torty.  
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Navštívili sme aj 
kostol v Solčanoch, 
kde prebiehala 
jesenná výzdoba 
a poďakovanie za 
úrodu. 

Október v rámci 
záujmových a aktivačných 
činností pokračoval 
v tvorbe jesennej 
výzdoby. Pracovali sme na 
výrobe ježkov z farebného 
papiera, sovičiek z papiera 
a špagátov, maľovali 
koláže a vyrábali aj 
šarkana. 

Záujmové činnosti v rámci mesiaca november sme zamerali  na výrobu zimnej 
dekorácie. Tvorili sme snehuliakov z papiera, vyrábali Vianočné hviezdy, 
Vianočné pohľadnice, ozdoby zo slaného cesta a obrázky zimnej krajinky.

Ďalej sme vyrezávali 
a ozdobovali tekvice. 

A v rámci Októbra – 
mesiaca úcty k starším 
sme si prečítali pár 
riadkov o tomto dni, 
o zdravej výžive v staršom 
veku a seniori si čítali 
aj z knihy Kopančiari od 
Zuzky Zgurišky 
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Seniori sa však najviac tešili na vykrajovanie a zdobenie 
medovníčkov. Do zdobenia sa zapojili všetci.  

V decembri sme sa vytvárali 
ozdoby na stoly zo šišiek 
a dreva. 

V decembri sme oslávili aj sv. Mikuláša. Naši seniori 
dostali mikulášske balíčky, ktorým sa potešili.  

Rovnako sa tešili aj balíčkom, ktoré dostali 
od dobrých ľudí  z projektu: „Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od topánok“. 
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Okrem balíčkov z projektu 
sme našich seniorom 
prekvapili aj balíčkami, 
ktoré sme pre nich pripravili. 
Seniori boli milo prekvapení 
a veľmi sa potešili. 

VIANOCE  
Tento rok sa mohli opäť naši seniori tešiť na krásne ozdobený, štedrovečerný stôl, ktorí im pripravili 
sociálne pracovníčky, aby im tak spríjemnili Vianočné sviatky a štedrovečernú večeru. Ikebany na stoly si 
seniori pripravovali spolu so sociálnymi pracovníčkami. Na štedro-večernom stole ich čakala hríbovica, ryba 
so šalátom a pochúťky v podobe zákuskov, medovníkov, koláčov, ovocie či oplátky s medom a cesnakom. 
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Finančná časť výročnej správy 

Finančné zdroje

Hlavným zdrojom aktivít združenia (prevádzok CSS Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR) sú verejné zdroje zo štát-
neho rozpočtu, vyplácané prostredníctvom Vyšších územných celkov. Tieto zdroje však pokrývajú len nevyhnut-
né potreby našich klientov ako je ubytovanie, strava, sociálna starostlivosť, opatrovanie a ošetrovanie.
Naším cieľom je však zabezpečenie nielen životných potrieb našich klientov. Preto každoročne realizujeme 
niekoľko projektov, ktoré pomáhajú našim klientom o trochu ľahšie žiť a na ktoré hľadáme zdroje u donorov 
a z grantov, vrátane darov od príbuzných našich seniorských klientov, ako aj u individuálnych darcov.

PROJEKTY
NÁZOV PROJEKTU/ÚČEL POUŽITIA Účet v účt. osnove SUMA
Dary od PO 662,1100 0 €
SPOLU 0 €

DOTÁCIE VÚC, Magistrátu hl. mesta 
a MPSVaR

Účet v účt. osnove SUMA

Prijatá prevádzková dotácia BSK na statiku 691,1000 8217,24 €
Prijatá prevádzková dotácia magistrátu hl. mesta SR 691,1111 68488,80 € 
Prijatá prevádzková dotácia BSK SENIORI 691,3000 6106,48 € 
Prijatá prevádzková dotácia BSK VUC ŠZ 691,5000 215909,28 € 
Prijatá prevádzková dotácia BSK ŠZ 691,6000 43850,88 € 
Prijatá prevádzková dotácia na časopis ŠANCA 691,7000 5000,00 € 
Prijatá prevádzková dotácia MPSVaR Solčany 691,8000 250212,00 € 
Prijatá prevádzková dotácia MPSVaR Bratislava 691,8888 321522,00 € 
Prijatá prevádzková dotácia od  SPP a.s. 691,9000 1075,00 € 
Prijatá prevádzková dotácia MFSR COVID 691,9300 61938,04 € 
SPOLU 982349,72 € 

Podnikateľská činnosť

Každá nezisková účtovná jednotka je povinná pre 
potreby zákona o dani z príjmov rozdeľovať svoju 
činnosť na hlavnú zdaňovanú a nezdaňovanú. Za 
hlavnú nezdaňovanú činnosť sa považuje tá činnosť, 
za akým účelom bola nezisková účtovná jednotka 
založená a ktorá je definovaná v stanovách. Hlav-
nou zdaňovanou činnosťou sú v našom účtovníctve 
príjmy, ktorými dosahujeme zisk, alebo ktorými sa 
dá zisk dosiahnuť. V účtovníctve máme na analy-
tických účtoch členené príjmy z predaja majetku, 
z nájomného, z reklamy, z priznaných rabatov a bo-
nusov, zo stravovacích služieb a prijatých úrokov.  
Základ dane pred zdanením zo zdaňovanej činnos-
ti sme v dosiahli vo výške 3713,39 €, čo po úprave 
na základ dane predstavuje 779,81 € daň z príjmov 
právnických osôb.  

Vybrané finančné ukazovatele sú prezentované v prí-
lohe Výročnej správy. Účtovná závierka za rok 2021 
bola schválená dňa 27. 6. 2022.

V roku 2021 neboli vynaložené prostriedky na výskum 
a vývoj. Činnosťou zariadení nie je poškodzované ži-
votné prostredie. V roku 2021 neboli voči organizá-
cii uplatnené žiadne sankcie orgánmi štátnej správy 
v oblasti životného prostredia. Organizácia nie je vy-
stavená žiadnym významným rizikám a neistotám.

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny 
o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa 
vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv 
nadobudol veľké rozmery. Aj keď v čase zverejnenia

 

tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky ne-
zaznamenalo významný pokles v prijímaní seniorov, 
avšak, nemožno predvídať budúce dopady.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní vzniknu-
tej situácie a podnikne všetky možné kroky na zmier-
nenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť 
a jej zamestnancov. 

Pod vplyvom mimoriadnej situácie v SR vyvolanej ví-
rusom COVID 19 sme prehodnotili všetky informácie 
súvisiace COVID 19, ktoré sme mali k dispozícii ku 
dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vede-
nie nášho združenia nedokáže poskytnúť kvantitatív-
ne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na 
naše združenie.  

Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy 
je združenie schopné nepretržite pokračovať v čin-
nosti počas roku 2022.
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Audit účtovnej závierky 2021

Podľa zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. par. 67a, keďže naše príjmy z neverejných pro-
striedkov za poskytovanie sociálnych služieb prekročili sumu 165 969 € a z verejných prostriedkov 
sumu 33 193 €, sme povinní našu ročnú účtovnú závierku overiť audítorom. Výrok audítora spolu 
s účtovnou závierkou je súčasťou výročnej správy.    

Prehľad o majetku a záväzkoch (stav a pohyb majetku a zdrojov majetku)

SÚVAHA rok 2021

STRANA AKTÍV

Majetok spoločnosti 1100567,27 
Neobežný majetok z toho: 903556,62 
Dlhodobý hmotný majetok 903556,62 
Obežný majetok z toho: 193788,41 
Zásoby 4780,08 
Krátkodobé pohľadávky 21217,74 
Finančný majetok 167790,59 
Časové rozlíšenie 3222,24 
AKTÍVA CELKOM 1100567,27 

STRANA PASÍV

Vlastné zdroje z toho: 95366,18 
Výsledok hospodárenie za účtovné obdobie 34649,67 
Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov 60716,51 
Cudzie zdroje z toho: 511552,11 
Dlhodobé záväzky 44606,18 
Krátkodobé záväzky 244848,02 
Rezervy 82787,07 
Bankové výpomoci a pôžičky 139310,84 
Časové rozlíšenie 493648,98 
PASÍVA CELKOM 1100567,27 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT rok 2021
Hlavná nezdaňovaná činnosť
Spotreba - materiálu 196113,67 
- energie 52102,88 
Opravy a udržiavanie 71248,71 
Cestovné 1394,76 
Náklady na reprezentáciu 2023,75 
Ostatné služby 296932,38 
Mzdové náklady 926607,39 
Zákonné sociálne poistenie 
a zdravotné poistenie 323033,96 
Zákonné sociálne náklady 24445,41 
Ostatné sociálne náklady 0,00 
Ostatné dane a poplatky 750,82 
Ostatné pokuty a penále 472,28 
Úroky 855,86 
Dary 584,29 
Iné ostatné náklady 8346,96 
Odpisy 76710,46 
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 0
ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU 1981623,58 
Tržby z predaja služieb 31584,37 
Aktivácia vnútroorganizačných služieb 18023,22 
Úroky 0,07
Prijaté dary 0

Prehľad o nákladoch a výnosoch

Zákonné poplatky 0
Iné ostatné výnosy 50777,81 
Príspevky z podielu zaplatenej dane 10135,09 
Prijaté príspevky od fyzických osôb 922493,18 
Dotácie 982349,72 
ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU 2015363,46 
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED 
ZDANENÍM 33739,88 
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO 
ZDANENÍ 33739,84 

ZDAňOVANÁ ČINNOSť rok 2021
Spotreba materiálu 1760,82 
Spotreba energie 408,93 
Ostatné služby 0
Mzdové náklady 1099,56 
Zákonné sociálne a zdravotné 
poistenie 387,05 
ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU 3656,36 
Tržby z predaja služieb 5346 
Tržby z predaja tovaru 0
ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU 5346 
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED 
ZDANENÍM 1689,64 
Daň z príjmu 779,81 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 
PO ZDANENÍ 909,83 
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Správa o činnosti občianskeho združenia  
Šanca pre nechcených

2021

3

Cez sociálnu sieť sa ku mne dostalo nádherné indické príslovie: 
„Všetko nakoniec dobre dopadne, ak to dobre nedopadlo, ešte 
to nie je koniec“. Keď som to prečítala, mala som pocit, že sa 
vo mne zapálilo svetlo. Ako som mohla bez tejto pravdy doteraz 
žiť? Ide len a len o to, aby sme sa na všetko, čo k nám život 
prinesie, pozreli pozitívnymi očami a nikdy, nikdy sa nevzdávali 
svojho sna a presvedčenia.  
Mojím snom bolo okrem želania zdravia a šťastia pre mojich 
blízkych, vybudovať organizáciu, ktorá bude pomáhať trom 
generáciám ľudí – nechceným deťom, opusteným mamám 
s deťmi v núdzi a odkázaným seniorom. Nemala som nič okrem 
tohto sna a motivácie premeniť ho na skutočnosť. Tá mi po-
mohla presvedčiť prvých ľudí, s ktorými sme vybudovali prvé 
tri Hniezda záchrany na odloženie nechcených bábätiek (dnes 
ich je 20 a našlo sa v nich 39 detí). A snehová guľa sa začala 
nabaľovať. Pridávali sa k nám ďalší ľudia a my sme začali 
pridávať nové projekty. Preto prišla krízová Linka Hniezda zá-
chrany, budovanie útulkov pre matky s deťmi a domovov sociál-
nych služieb pre seniorov, vďaka ktorým sú aj útulky dlhodobo 
urdržateľné. Pre klientov, dnes už v dvoch prevádzkach, robíme 
6 projektov, ktoré im pomáhajú či už v prípade seniorov prežívať 
aktívnejšiu a veselšiu starobu a  mamičkám s deťmi dávajú vý-
zbroj na samostatný a zodpovedný život. Iste, bojujeme so zlou 
legislatívou, s nedostatkom financií na prevádzky a projekty, 
snažíme sa motivovať a morálne ohodnocovať zamestnancov, 
ktorým žiaľ nevieme za ich ťažkú a záslužnú prácu dať vyššiu 
mzdu, ale na konci roka si všetci napokon povieme: zvládli sme 
to, dopadlo to dobre. Zrátali sme to a čísla nás až prekvapili. A to 
si ani neviete predstaviť tie emócie! Je to krásny pocit pomáhať 
konkrétnym ľuďom odbremeňovať ich od kríža, ktorý im osud 
nadelil, meniť ich život a vkladať do neho svoju pečať. Toto 
sa číslami zrátať nedá. Tvár každého jedného seniora, každú 
mamičku a jej dieťa máme akoby vrytú do srdca. Naši klienti sa 
stali súčasťou našich životov a ja mám nesmiernu radosť, že 
rovnako to cítia nielen moji kolegovia, ale aj naši dobrovoľníci. 
Ďakujem im za to. Ľudia, ktorí nezištne navštevujú našich se-
niorov, alebo pomáhajú konkrétnej mamičke a dieťaťu. Sú aj 
takí, čo nemôžu venovať čas a lásku, ale rozhodli sa byť účastní 
na našej misii aspoň finančnou pomocou – pravidelne mesačne 

hoci aj 10-timi eurami prispievajú 
na pomoc pre našich zverencov. 
Aj tým som vďačná, hoci sa im ne-
viem poďakovať individuálne, keď-
že kontakty na nich nemáme. 
Áno, žijeme v ťažkej dobe. Kríza a korupcia zožiera nielen túto 
malú krajinu, ale celý svet. Napriek tomu ma každý vybojovaný 
deň v našej organizácii a v kanceláriách sponzorov presviedča 
o tom, že ľudia nezabudli byť ľuďmi. A možno práve kríza nás
zomkýna k väčšej spolupatričnosti a k snahe pomáhať si.
V tomto zmysle je pre nás možno požehnaním. Nebojím sa
konca sveta. Nepríde. Lebo z celosvetového hľadiska „to ešte
dobre nedopadlo“ ☺

Anna Ghannamová

šanca NA ÚVOD
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V ROKU 2012 SA NÁM DOTERAZ PODARILO

poskytnúť 
bývanie a pomoc

detských životov 
v Hniezdach záchrany

nové HNIEZDA ZÁCHRANY 
Dunajská Streda * Skalica * Vranov * Svidník

trojgeneračný spoločný domov NÁRUČ ZÁCHRANY 
pre opustené matky s deťmi a odkázaných seniorov 
v Solčanoch v Nitrianskom kraji

telefonátov na krízovú Linku 
Hniezda záchrany 0905 888 234

vlastných projektov 
Trvalá náruč * Usmej sa, mama! Kmotričky * Adoptuj 
si starých rodičov Otcovská škôlka * Seniordance

opusteným mamám 
s deťmi

úspešných úkonov sociálneho 
poradenstva

odkázaných seniorov

a na Vianočné trhy 
21. 12. 2012 o 16.30, Hlavné námestie, Bratislava

Medovníkové bábätká vám budú predávať

Ady Hajdu ● Martin Mňahončák ● Karin Haydu
● Matej Cifra Sajfa ● Katka Brychtová ● Filip Tůma
● Lenka Šoóšová ● Elena Podzámska ● Peter
Varinský ● Dominika Dadíková ● Karin Majtánová

moderuje Iveta Malachovská 

Akciu so štvorročnou tradíciou príde v Bratislave 
spríjemniť aj spevácke trio TRJOF a Mirka Partlová

Výťažok pôjde na priamu pomoc nechceným deťom a mamám 
v tiesni cez projekty Hniezdo záchrany a Náruč záchrany

Chcete si kúpiť
bábätko? Tak príďte

do Nitrianskeho vianočného mestečka 
20. 12. 2012 o 15.00, Svätoplukovo námestie, Nitra

Medovníkové bábätká vám budú predávať
známi herci Divadla Andreja Bagara

moderuje Eva Pavlíková

Za podporu ďakujeme:
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Cez sociálnu sieť sa ku mne dostalo nádherné indické príslovie: 
„Všetko nakoniec dobre dopadne, ak to dobre nedopadlo, ešte 
to nie je koniec“. Keď som to prečítala, mala som pocit, že sa 
vo mne zapálilo svetlo. Ako som mohla bez tejto pravdy doteraz 
žiť? Ide len a len o to, aby sme sa na všetko, čo k nám život 
prinesie, pozreli pozitívnymi očami a nikdy, nikdy sa nevzdávali 
svojho sna a presvedčenia.  
Mojím snom bolo okrem želania zdravia a šťastia pre mojich 
blízkych, vybudovať organizáciu, ktorá bude pomáhať trom 
generáciám ľudí – nechceným deťom, opusteným mamám 
s deťmi v núdzi a odkázaným seniorom. Nemala som nič okrem 
tohto sna a motivácie premeniť ho na skutočnosť. Tá mi po-
mohla presvedčiť prvých ľudí, s ktorými sme vybudovali prvé 
tri Hniezda záchrany na odloženie nechcených bábätiek (dnes 
ich je 20 a našlo sa v nich 39 detí). A snehová guľa sa začala 
nabaľovať. Pridávali sa k nám ďalší ľudia a my sme začali 
pridávať nové projekty. Preto prišla krízová Linka Hniezda zá-
chrany, budovanie útulkov pre matky s deťmi a domovov sociál-
nych služieb pre seniorov, vďaka ktorým sú aj útulky dlhodobo 
urdržateľné. Pre klientov, dnes už v dvoch prevádzkach, robíme 
6 projektov, ktoré im pomáhajú či už v prípade seniorov prežívať 
aktívnejšiu a veselšiu starobu a  mamičkám s deťmi dávajú vý-
zbroj na samostatný a zodpovedný život. Iste, bojujeme so zlou 
legislatívou, s nedostatkom financií na prevádzky a projekty, 
snažíme sa motivovať a morálne ohodnocovať zamestnancov, 
ktorým žiaľ nevieme za ich ťažkú a záslužnú prácu dať vyššiu 
mzdu, ale na konci roka si všetci napokon povieme: zvládli sme 
to, dopadlo to dobre. Zrátali sme to a čísla nás až prekvapili. A to 
si ani neviete predstaviť tie emócie! Je to krásny pocit pomáhať 
konkrétnym ľuďom odbremeňovať ich od kríža, ktorý im osud 
nadelil, meniť ich život a vkladať do neho svoju pečať. Toto 
sa číslami zrátať nedá. Tvár každého jedného seniora, každú 
mamičku a jej dieťa máme akoby vrytú do srdca. Naši klienti sa 
stali súčasťou našich životov a ja mám nesmiernu radosť, že 
rovnako to cítia nielen moji kolegovia, ale aj naši dobrovoľníci. 
Ďakujem im za to. Ľudia, ktorí nezištne navštevujú našich se-
niorov, alebo pomáhajú konkrétnej mamičke a dieťaťu. Sú aj 
takí, čo nemôžu venovať čas a lásku, ale rozhodli sa byť účastní 
na našej misii aspoň finančnou pomocou – pravidelne mesačne 

hoci aj 10-timi eurami prispievajú 
na pomoc pre našich zverencov. 
Aj tým som vďačná, hoci sa im ne-
viem poďakovať individuálne, keď-
že kontakty na nich nemáme. 
Áno, žijeme v ťažkej dobe. Kríza a korupcia zožiera nielen túto 
malú krajinu, ale celý svet. Napriek tomu ma každý vybojovaný 
deň v našej organizácii a v kanceláriách sponzorov presviedča 
o tom, že ľudia nezabudli byť ľuďmi. A možno práve kríza nás
zomkýna k väčšej spolupatričnosti a k snahe pomáhať si.
V tomto zmysle je pre nás možno požehnaním. Nebojím sa
konca sveta. Nepríde. Lebo z celosvetového hľadiska „to ešte
dobre nedopadlo“ ☺

Anna Ghannamová
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Šanca ● senior&junior ● trojgeneračný informačný a praktický občasník
Vydáva občianske združenie Šanca pre nechcených, Jadranská 34, 841 01 Bratislava, e-mail: sanca@sancaoz.sk, tel: 0903 903 298 
● ŠÉFREDAKTORKA ● Mgr. Anna Ghannamová ● EDITOR ● Mgr. Alena Petrželková ● REDAKTORKA ● Mgr. Eva Gantnerová
● ART DIRECTOR ● Starion, s.r.o. ● OBÁLKA FOTO: J. Žilčayová ● INZERCIA ● GWAY, s.r.o., sanca@sancaoz.sk, ● TLAČ ● NAVI GRAF s.r.o.
● EVIDENCIA ● EV 2936/09 ● REDAKČNÁ RADA ●  PhDr. Daniela Čechová, PhD. MUDr. Michal Kliment, Csc., ● Nevyžiadané rukopisy
a obrazový materiál nevraciame. Za obsah inzercie zodpovedajú inzerenti. Autorské práva vyhradené.

Koniec sveta nepríde
ú
v.
-
-

korupcia zožiera nielen túto

4

2.

26

zachrániť

zriadiť

otvoriť

prijať

zrealizovať

dosiahnuť

postarať sa o

5

ť 6

35

121

143

V ROKU 2012 SA NÁM DOTERAZ PODARILO

poskytnúť 
bývanie a pomoc

detských životov 
v Hniezdach záchrany

nové HNIEZDA ZÁCHRANY 
Dunajská Streda * Skalica * Vranov * Svidník

trojgeneračný spoločný domov NÁRUČ ZÁCHRANY 
pre opustené matky s deťmi a odkázaných seniorov 
v Solčanoch v Nitrianskom kraji

telefonátov na krízovú Linku 
Hniezda záchrany 0905 888 234

vlastných projektov 
Trvalá náruč * Usmej sa, mama! Kmotričky * Adoptuj 
si starých rodičov Otcovská škôlka * Seniordance

opusteným mamám 
s deťmi

úspešných úkonov sociálneho 
poradenstva

odkázaných seniorov

a na Vianočné trhy 
21. 12. 2012 o 16.30, Hlavné námestie, Bratislava

Medovníkové bábätká vám budú predávať

Ady Hajdu ● Martin Mňahončák ● Karin Haydu
● Matej Cifra Sajfa ● Katka Brychtová ● Filip Tůma
● Lenka Šoóšová ● Elena Podzámska ● Peter
Varinský ● Dominika Dadíková ● Karin Majtánová

moderuje Iveta Malachovská 

Akciu so štvorročnou tradíciou príde v Bratislave 
spríjemniť aj spevácke trio TRJOF a Mirka Partlová

Výťažok pôjde na priamu pomoc nechceným deťom a mamám 
v tiesni cez projekty Hniezdo záchrany a Náruč záchrany

Chcete si kúpiť
bábätko? Tak príďte

do Nitrianskeho vianočného mestečka 
20. 12. 2012 o 15.00, Svätoplukovo námestie, Nitra

Medovníkové bábätká vám budú predávať
známi herci Divadla Andreja Bagara

moderuje Eva Pavlíková

Za podporu ďakujeme:

Kto sme?
Občianske združenie ŠANCA PRE NECHCENÝCH 
je transparentnou organizáciou, ktorej hlavným 
cieľom je pomáhať nechceným deťom a matkám 
s nechceným tehotenstvom. Pôvodne vzniklo 
občianske združenie s týmto názvom v roku 2004 
a založilo po celom území SR 20 verejných inku-
bátorov na záchranu nechcených novorodencov. 
Neskôr sme však začali poskytovať ubytovanie 
a sociálne služby nielen matkám a deťom v nú-
dzi, ale aj odkázaným seniorom. Práve pre túto 
cieľovú skupinu nebol vhodný názov Šanca pre 
nechcených a tak valné zhromaždenie občian-
skeho združenia rozdelilo tieto naše činnosti do 
dvoch organizácií: pôvodné občianske združenie 
s pôvodným IČO sa premenovalo na NÁRUČ Se-
nior & Junior a jeho hlavnou činnosťou je poskyto-
vanie ubytovania a sociálnych služieb odkázaným 
občanom a „nová“ Šanca pre nechcených, ktorej 
zostal projekt Hniezdo záchrany a pomoc nechce-
ným deťom a matkám v núdzi dostalo nové IČO 
i adresu sídla: 
IČO: 50076396
DIČ: 2120418531
Sídlo: Hruškový sad 18, 841 06 Bratislava
Zastúpené: Mgr. Anna Ghannamová
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: SK90 0200 0000 0037 6134 3853
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Cieľová skupina:
- Nechcené deti
- Matky v núdzi a matky s nechceným tehotenstvom

Vízia:
V občianskom združení Šanca pre nechcených pracujeme s víziou:
- aby sa všetky deti – aj tie pôvodné nechcené – stali deťmi chcenými, očakávanými 
a ľúbenými

- aby ženy s nechceným tehotenstvom neublížili dieťaťu o ktoré sa nechcú, či 
nemôžu starať, ale aby mu dali šancu na život cez režim utajeného pôrodu, alebo 
Hniezdo záchrany

- aby sme ženy s nechceným tehotenstvom vedeli včas podchytiť, podporiť 
a navigovať ich k pomoci, s využitím ktorej sa dieťatka nevzdajú a zostanú s ním

Čo preto robíme?

- Zriadili sme 20 Hniezd záchrany po celom Slovensku a udržujeme kontakt 
s nemocnicami, ktoré ich spravujú. 

- Vedieme štatistiky a kampane o informovanosti o existencii HZ 
- Koordinujeme ženy s nechceným tehotenstvom k využívaniu lepšej možnosti 
riešenia zložitej situácie než je Hniezdo záchrany a to je možnosť rodiť 
v nemocnici v režime utajeného pôrodu

- Realizujeme cez telefonickú linku Hniezda záchrany poradenstvo pre matky 
s nechceným tehotenstvom a matky v núdzi

- V prípade potreby hľadáme a poskytujeme krízovú finančnú pomoc pre matky 
(prípade otcov) vo výnimočnej životnej situácii.

Verejné inkubátory, ktoré nesú pomenovanie Hniezda záchrany 
sa nachádzajú naprieč celým Slovenskom. Ich hlavným poslaním je 

snaha zachrániť život nechceným bábätkám. 

Verejné inkubátory slúžia na odloženie dieťaťa do 6. týž-
dňa po narodení, kedy ženy nevidia inú možnosť ako sa 
o dieťa postarať a dať mu tak nielen lásku, ale aj starost-
livosť, ktorú by mu nemohli z rôznych príčin zabezpečiť. 
Táto cesta je to humánnejšia ako vystaviť dieťa nebez-
pečenstvu. Po vložení bábätka do Hniezda záchrany 
je dieťa zobrané na všetky potrebné vyšetrenia, aby 
sa overilo, či je v poriadku a je mu podaná kompletná 
zdravotná starostlivosť. V momente vloženia je právne 
voľné, čo znamená, že sa stáva voľné na adopciu. Zo 
štatistík vyplýva, že sú takýmto spôsobom zachránené 
v priemere 2 bábätká ročne. Ide o veľmi krízové riešenie. 
Ak by sa biologickí rodičia rozhodli, že dieťa chcú naspäť, 
je to stále možné, ale trvá to dlhšie, než keby využili 
možnosť utajeného pôrodu. Musia sa spraviť rôzne 
genetické testy, ktoré by potvrdili rodičovstvo. Tento po-
stup je možný do doby kým rozsudok o adopcii nenado-
budol právoplatnosť, potom tento proces nie je zvratný. 
O rozhodnutí návratu dieťaťa biologickej matke (prípad-
ne otcovi) rozhoduje sudca. Častejšie využívanou for-
mou ako zachrániť dieťa je utajený pôrod. Ten vie žena 
realizovať po prijatí do nemocnice písomnou žiadosťou 

„rodiť v utajenom režime“, čím je nemocnica povinná 
nezapisovať ženu do registra centrálneho príjmu pod jej 
vlastným menom (ale iba číslom, či vymysleným me-
nom). Jej skutočné osobné údaje, ktoré sú len v žiadosti 
o „režim utajeného pôrodu“ sú uschované v nemocnici 
v zapečatenej obálke. Tá sa otvorí iba v prípade, že sa 
matka k dieťaťu vráti do 6-tich týždňov od pôrodu. Ak 
sa nevráti, zapečatená obálka putuje do archívu MZ SR. 
Ak sa žena rozhodne k dieťaťu do 6 týždňov od pôrodu 
vrátiť, potrebuje čestné vyhlásenie o tom, že sa pri-
znáva k materstvu a chce dieťa do svojej starostlivosti. 
Môže tak urobiť priamo v nemocnici kde utajený pôrod 
realizovala, alebo sa obráti na príslušný sociálny odbor 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Následne sa po-
rovnajú jej údaje z čestného prehlásenia a OP s údajmi 
v zapečatenej obálke a žena sa musí v danej nemocnici 
podrobiť gynekologickej prehliadke, kde lekár potvrdí, či 
je po pôrode. Potom započne úradne navrátenie dieťaťa. 
Pokiaľ sa žena k dieťaťu do 6 týždňov od pôrodu nevráti 
a neprihlási, dieťa sa stáva právne voľné a je sociálnym 
odborom ponúknuté na adopciu a má možnosť dostať 
sa do milujúcej rodiny.  
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Aktivity o. z. Šanca pre nechcených v roku 2022

Batôžtek nádeje
Vďaka Nadácii Markíza, vydavateľstvu Ikar a tým čitateľom, ktorí si zakúpili knihu Šťastné náhody sme pre 
projekt Hniezdo záchrany získali viac ako 5 800 Eur. Za tento finančný dar sme zakúpilo výbavičky pre bábätká 
pre všetky hniezda po celom území SR. Do každého hniezda išla sada, ktorá obsahovala: „hniezdočko na 
nosenie bábätka, zavinovačka, slintáčik, podbradníky, dve sady – súpravičky oblečenia a čiapočiek, kojenecká 
kozmetika a pomôcky na starostlivosť o bábätko a ručne vyrábaný belasý medvedík. Projekt sme nazvali 
„batôžtek nádeje“, lebo vďaka týmto vecičkám môžu mať deti z hniezd aspoň malú pripomienku na začiatok 
svojho nového „chceného“ života. Adoptované deti najmä v čase dospievania prahnú po hľadaní svojej identity 
a nejakej stopy po svojom pôvode. Veríme, že aspoň belasého medvedíka im adoptívni rodičia odložia na 
pamiatku. Ako symbol nádeje na dobrý život, ktorú im Hniezdo záchrany do života reálne prinieslo. Všetkých 80 
„batôžtekov nádeje sme rozdali a odovzdanie zdokumentovali.

linka Hniezda záchrany 
Telefonickú linku Hniezda záchrany spustilo občianske združenie Šanca pre nechcených 
v roku 2005 a dodnes je jednou z mála telefonických liniek, ktoré nepretržite fungujú 
24 hodín denne, 7 dní v týždni. Linku obsluhuje sociálna pracovníčka s VŠ vzdelaním, 
ktorá má relevantnú skúsenosť so sociálnym poradenstvom.

Na telefonickej linky Hniezda záchrany ženy, muži, páry dozvedieť informácie, ktoré 
ich môžu usmerniť v tom na čo slúži hniezdo záchrany, aké majú možnosti a môžu 
hovoriť o veciach, ktoré predovšetkým súvisia s tehotenstvom a rodičovstvom 
a to aj nechceným tehotenstvom a rodičovstvom. Nájdu tu aj krízovú intervenciu, 
sprevádzanie a podporu v ťažkej situácii. 

V roku 2021 sme prevádzku linky financovali najmä 
z mesačných pravidelných príspevkov zamestnan-
cov UPC, ktorí na tento účel vyzbierali krásnu sumu. 
Zamestnancom UPC za ich dar a spoločenskú zodpo-
vednosť úprimne ďakujeme.
 
V roku 2021 evidujeme na linke HZ 98 hovorov (odfil-
trované od omylov a ľudí, ktorí linku zneužívajú). Rok 
začal zvýšeným počtom volajúcich žien, ktoré zažívali 
partnerské týranie (bolo ich 10). Išlo teda o ženy, kto-
ré potrebovali krízovú intervenciu a podanie základ-
ných informácií o možnej pomoci, ale aj o hniezdach 
záchrany, či režime utajeného pôrodu. Najčastejšie 
si preverovali práve možnosť rodiť utajene, ktorú 
im aj správkyňa linku radí ako lepšiu alternatívu než 
hniezdo, lebo žena môže rodiť pod dozorom lekárov 
a aj návrat k dieťaťu z utajeného pôrodu je pre biolo-
gickú matku ľahší než návrat k dieťaťu z Hniezda zá-
chrany. Pozitívne bolo, že niektoré z týchto žien volali 
následne po utajenom pôrode a zisťovali si možnosti 
návratu k dieťaťu. Volajúci muži mali často pri sebe 

pri telefonovaní partnerku, ktorá nemala odvahu 
volať, ale k informáciám o hniezdach aj o utajenom 
pôrode sa dostala takto sprostredkovane. Aj preto 
nie je možné presne určiť koľko z volajúcich boli muži 
a koľko ženy. Na linku volali aj niektoré inštitúcie: Ma-
gistrát hl. mesta Bratislava, Úrad komisárky pre osoby 
so zdravotným postihnutím, UPSVAR, Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva, atď..

Výrazne sa oproti roku 2020 zvýšil počet sociálnych 
pracovníčok, ktoré chceli podať čo najpresnejšie 
informácie svojim klientkám o možnosti využitia 
Hniezd záchrany či režimu utajeného pôrodu. Volalo 
20 sociálnych pracovníčok, kde u ich klientok preva-
žovala kombinácia domáceho násilia a z tohto titulu 
aj vzdanie sa dieťaťa, ktoré žena nechcela vychová-
vať s násilníkom. V jednom z prípadov išlo o rodinu 
v sociálnej núdzi, kde už mali 5 detí a báli sa, že 6-te 
dieťa už nezvládnu. Našťastie vďaka dobre smerova-
nému poradenstvu a podpore sa nám ich rozhodnutie 
podarilo zmeniť. 
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Názorné príklady volajúcich: Vedenie štatistík a kontrola detí nájdených v HZ a porodených cez RUP
V spolupráci s UPSVRaR SR o.z. Šanca pre nechcených vedie a kontroluje štatistiky nechcených 
detí. Aj vďaka našej intervencii v roku 2014 začali sociálne odbory odovzdávať centrále UPSVaR 
aj komplexné informácie o deťoch nájdených v Hniezde záchrany ako aj o deťoch narodených 
cez režim utajeného pôrodu (RUP). Dovtedy deti z HZ štatisticky evidovalo len naše občianske 
združenie a deti z utajených pôrodov evidovali len jednotlivé sociálne odbory úradov práce, ale 
centrálne štát nemal tieto čísla vôbec. Keďže štatistiky sa overujú v oneskorenom režime, tak 
prikladáme štatistiku z 1. a 2. polroku roku 2020 a 1. polroku roku 2021. 

Sestrine dieťa 
Dovolala sa žena, ktorá sa rozhodla odniesť dieťa do 
Hniezda záchrany. Chcela vedieť či sa o dieťa naozaj 
dobre postaráme. Ide o dieťa jej sestry, ktorá je ak-
tuálne na psychiatrii a ona sa rozhodla, že sa o dieťa 
ďalej nedokáže postarať. Spravila som krízovú inter-
venciu, ktorá zahŕňala rýchly náhľad do jej problému 

a predídeniu iba emočnému skratu po ktorom by 
dieťa chcela naspäť, alebo by dieťaťu mohla ublížiť. 
Dieťa má aktuálne 4 týždne. Nechcela povedať kde 
sa nachádza, aby som ju vedela smerovať k najbližšej 
nemocnici, kde hniezdo je. Poďakovala za poskytnuté 
informácie a vypočutie.

Mladá mamička 
Dovolala sa žena, ktorá na nás bola odpo-
rúčaná. Chcela vedieť či by som si na ňu 
nenašla niekedy viac času. Ponúkla som jej, 
že môže hneď hovoriť. Ona ale išla zo školy, 
tak nemala veľa času. Dohodli sme sa, že 
keď príde domov, tak zavolá. 
2. Volala znova, iba sa ospravedlnila, že to 
tak skoro nebude. Ubezpečila som ju, že je 
to v poriadku. 
3. Dovolala sa znova s tým, že nevie čo 
má robiť. Dieťa, ktoré doma porodila, je 
aktuálne v nemocnici. Ona ho tam podľa 
jej slov nechala, pretože si nie je istá či sa 
o neho postará. Jej priateľ ju ubezpečuje, 
že to zvládnu. Majú doma už ďalších 5 detí. 

Sestrička, ktorá ho od nej zobrala 18.1.2022 
jej povedala, že má 6 týždňov na to, aby sa 
k nemu vrátila a zobrala si ho. Ona si nie je 
istá či jej ho dajú. Povedala som, že je tu 
taká možnosť, ale potrebuje čestné vyhlá-
senie. Ona nevedela, čo to je. Poprosila som 
ju, aby si zobrala papier a pero a spísali sme 
to ručne. Diktovala som jej, čo má napísať 
a to mala nechať v nemocnici. Pýtala som sa 
jej, či je rozhodnutá a nemusí sa iba nechať 
presvedčiť priateľom. Povedala, že zvládla 
predošlé, tak jedno dieťa nebude taký 
problém. Neznela presvedčivo, avšak je to 
jej rozhodnutie. Poďakovala slovami, že takú 
pomoc nečakala a je veľmi rada. 

NECHCENé dETI SR v roku 2020
Počet detí
1. polrok 2020

Počet detí
2. polrok 2020 Rok 2020

Deti, u ktorých rodičia dali súhlas na osvojenie,
bez vzťahu k určitým osvojiteľov

38 46 84

Dieťa zanechané vo verejne prístupnom inkubátore HZ 2 1 3

Utajený pôrod 23 19 42

Dieťa, u ktorého rodičia deklarujú, že sa nechcú
starať o dieťa (prienesené na úrad, alebo CDR 
(centrum pre deti a rodiny)

55 47 102

Nájdené opustené dieťa 1 2 3

SPOlU 119 115 234

NECHCENé dETI SR v roku 2021
Počet detí
1. polrok 2021

Počet detí
2. polrok 2021 Rok 2021

Deti, u ktorých rodičia dali súhlas na osvojenie,
bez vzťahu k určitým osvojiteľov

45 33 78

Dieťa zanechané vo verejne prístupnom inkubátore HZ 1 3 4

Utajený pôrod 22 16 38

Dieťa, u ktorého rodičia deklarujú, že sa nechcú
starať o dieťa (prienesené na úrad, alebo CDR 
(centrum pre deti a rodiny)

45 49 94

Nájdené opustené dieťa 1 2 3

SPOlU 114 103 217
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V roku 2020 celkovo biologickí rodičia opustili 234 
detí, z toho v HZ sa našli 3 deti a cez režim utajeného 
pôrodu sa narodilo 42 detí.

V 1. polroku 2021 sa biologickí rodičia vzdali 114 detí, 
z toho v HZ sa našlo 1 dieťa a cez režim utajeného 
pôrodu sa narodilo 45 detí. Hoci teda nemáme ešte 
overené ísla za druhý pol rok 2021 vidíme, že číslo 
detí z RUP je za prvý pol rok 2021 vyšší ako v roku 
2020 za celý rok.

Mapuje to aj naše údaje a skúsenosti z Linky HZ, 
kde naozaj v súvislosti s využitím možnosti rodiť 
utajene volalo oveľa viac žien (aj mužov) ako roky 
pred tým. Dá sa to možno pripisovať aj stresujúcim 
situáciám v rodinách v súvislosti s prehlbujúcou sa 
pandémiou a teda aj finančným nedostatokom, či 
nárastom domáceho násilia o 40% než tomu bolo 
pred začatím pandémie. 

Vždy je zaujímavé porovnanie dvoch rokov po sebe 
ako aj porovnanie využívania iných alternatív vzdáva-
nia sa detí. Ale vždy je to rovnako smutné. Preto vidí-
me veľké opodstatnenie v existencii nášho o.z. Šanca 
pre nechcených, ktoré nemá žiadnych zamestnancov, 
ale v spolupráci s o.z. NÁRUČ Senior & Junior využíva 
prítomnosť sociálnych pracovníkov, ktorým zveruje lin-
ku Hniezda záchrany (recipročnými platbami za správu 
a polovicu nákladov za telefón), ako aj bezplatným vy-
užívaním kancelárií v prípade potreby. O. z. Šanca pre 
nechcených nemá od roku 2016 kedy došlo rozdeleniu 
aktivít, žiadneho zamestnanca na TPP.

Ďakujeme ešte raz všetkým darcom, vďaka ktorým 
sme mohli realizovať v roku 2021 všetky vyššie meno-
vané aktivity. Najmä Nadácii Markíza a vydavateľstvu 
Ikar, zamestnancom UPC ako aj všetkým firemným 
a individuálnym darcom, ktorí nám venovali 2 % 
z asignácie daní. 

Vaše 2 % 
pomôžu „zahniezdeným“detským 
nožičkám urobit lahší krok do života´ ´
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Bežné účtovné obdobie

Korekcia
2

č.r.

a b

Strana aktív

Netto Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

43
Brutto

1
34Zvieratá (124 - 195) 0,00 0,00 0,00 0,00

35Tovar (132 + 139) - 196 0,00 0,00 0,00 0,00

36Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 
391 AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

372. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 0,00 0,00 0,00 0,00

38Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 
391AÚ

0,00 0,00 0,00 0,00

39Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 319 AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

40Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

41Iné pohľadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 
391 AÚ

0,00 0,00 0,00 0,00

423. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až  r. 050 33 010,37 0,00 33 010,37 17 989,46

43Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 
391AÚ

20,91 0,00 20,91 0,00

44Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

45Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami (336)

0,00 x 0,00 0,00

46Daňové pohľadávky (341 až 345) 0,00 x 0,00 0,00

47Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu 
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)

0,00 x 0,00 0,00

48Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

49Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

50Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 
391AÚ

32 989,46 0,00 32 989,46 17 989,46

514. Finančné účty r. 052 až r. 056 28 475,88 0,00 28 475,88 35 412,96

52Pokladnica (211 + 213) 26 311,98 x 26 311,98 26 311,98

53Bankové účty (221 AÚ + 261) 2 163,90 x 2 163,90 9 100,98

54Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221
AÚ)

0,00 x 0,00 0,00

55Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 
257) - 291 AÚ

0,00 0,00 0,00 0,00

56Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 
291AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

57C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 50,67 0,00 50,67 14,91

58Náklady budúcich období (381) 50,67 0,00 50,67 14,91

59Príjmy budúcich období (385) 0,00 0,00 0,00 0,00

60* MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 61 536,92 0,00 61 536,92 53 417,33

Bežné účtovné obdobie

Korekcia
2

č.r.

a b

Strana aktív

Netto Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

43
Brutto

1
01A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 0,00 0,00 0,00 0,00

021. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 0,00 0,00 0,00 0,00

03Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 
012-(072+091AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

04Softvér 013 - (073+091AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

05Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

06Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079
+ 091 AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

07Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 0,00 0,00 0,00 0,00

08Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 
(051- 095AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

092. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 0,00 0,00 0,00 0,00

10Pozemky (031) 0,00 x 0,00 0,00

11Umelecké diela a zbierky (032) 0,00 x 0,00 0,00

12Stavby 021 - (081 + 092AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

13Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 
vecí 022 - (082 + 092AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

14Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

15Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

16Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

17Drobný dlhodobý hmotný majetok (028 - (088 + 092 AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

18Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

19Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 0,00 0,00 0,00 0,00

20Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotnyý majetok (052 - 
095AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

213. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 0,00 0,00 0,00 0,00

22Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

23Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

24Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

25Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky
(066 + 067) - 096AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

26Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

27Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

28Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 
096 AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

29B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 61 486,25 0,00 61 486,25 53 402,42

301. Zásoby r. 031 až r. 036 0,00 0,00 0,00 0,00

31Materiál (112 + 119) - 191 0,00 0,00 0,00 0,00

32Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 
+122)-(192+193)

0,00 0,00 0,00 0,00

33Výrobky (123 - 194) 0,00 0,00 0,00 0,00
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Bežné
účtovné obdobieč.r.

a b

Strana pasív

5 6

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

61A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 46 462,1051 675,67

621. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 0,000,00

63Základné imanie (411) 0,000,00

64Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 0,000,00

65Fond reprodukcie (413) 0,000,00

66Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 0,000,00

67Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 0,000,00

682. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 0,000,00

69Rezervný fond (421) 0,000,00

70Fondy tvorené zo zisku (423) 0,000,00

71Ostatné fondy (427) 0,000,00

723. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428) 41 321,7646 462,10

734. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 5 140,345 213,57

74B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 1 857,901 849,72

751. Rezervy r. 076 až r. 078 0,000,00

76Rezervy zákonné (451AÚ) 0,000,00

77Ostatné rezervy (459AÚ) 0,000,00

78Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) 0,000,00

792. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 0,000,00

80Záväzky zo sociálneho fondu (472) 0,000,00

81Vydané dlhopisy (473) 0,000,00

82Záväzky z nájmu (474 AÚ) 0,000,00

83Dlhodobé prijaté preddavky (475) 0,000,00

84Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 0,000,00

85Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 0,000,00

86Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 0,000,00

873. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 1 857,901 849,72

88Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 749,35741,17

89Záväzky voči zamestnancom (331 + 333) 0,000,00

90Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 0,000,00

91Daňové záväzky (341 až 345) 0,000,00

92Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy 
(346+348)

0,000,00

93Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 0,000,00

Bežné
účtovné obdobieč.r.

a b

Strana pasív

5 6

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

94Záväzky voči účastníkom združení (368) 0,000,00

95Spojovací účet pri združení (396) 0,000,00

96Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 1 108,551 108,55

974. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 0,000,00

98Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 0,000,00

99Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ) 0,000,00

100Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 0,000,00

101C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 5 097,338 011,53

102Výdavky budúcich období (383) 0,000,00

103Výnosy budúcich období (384) 5 097,338 011,53

104* VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101 53 417,3361 536,92
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ZdaňovanáHlavná
nezdaňovaná

Činnosť

2

Číslo
riadku

a c

Náklady
Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

431

Číslo
účtu

b
01501 Spotreba materiálu 0,00 6 451,20 6 451,20 0,00

02502 Spotreba energie 0,00 0,00 0,00 0,00

03504 Predaný tovar 0,00 0,00 0,00 0,00

04511 Opravy a udržiavanie 0,00 0,00 0,00 0,00

05512 Cestovné 0,00 0,00 0,00 0,00

06513 Náklady na reprezentáciu 0,00 0,00 0,00 0,00

07518 Ostatné služby 3 828,85 14,64 3 843,49 2 295,68

08521 Mzdové náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

09524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00

10525 Ostatné sociálne poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00

11527 Zákonné sociálne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

12528 Ostatné sociálne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

13531 Daň z motorových vozidiel 0,00 0,00 0,00 0,00

14532 Daň z nehnuteľností 0,00 0,00 0,00 0,00

15538 Ostatné dane a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00

16541 Zmluvné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00

17542 Ostatné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00

18543 Odpísanie pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00

19544 Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00

20545 Kurzové straty 0,00 0,00 0,00 0,00

21546 Dary 0,00 0,00 0,00 0,00

22547 Osobitné náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

23548 Manká a škody 0,00 0,00 0,00 0,00

24549 Iné ostatné náklady 347,76 0,00 347,76 124,18

25551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku

0,00 0,00 0,00 0,00

26552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku

0,00 0,00 0,00 0,00

27553 Predané cenné papiere 0,00 0,00 0,00 0,00

28554 Predaný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00

29555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00

30556 Tvorba fondov 0,00 0,00 0,00 0,00

31557 Náklady na precenenie cenných papierov 0,00 0,00 0,00 0,00

32558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 0,00 0,00 0,00 0,00

33561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 0,00 0,00 0,00 0,00
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34562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 0,00 0,00 0,00 0,00

35563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 0,00 0,00 0,00 0,00

36565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 0,00 0,00 0,00 0,00

37567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 0,00 0,00 0,00 0,00

38Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 4 176,61 6 465,84 10 642,45 2 419,86



Správa o činnosti Šanca pre nechcených  9594  Správa o činnosti Šanca pre nechcených

ZdaňovanáHlavná
nezdaňovaná

Činnosť

2

Číslo
riadku

a c

Výnosy
Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

431

Číslo
účtu

b
39601 Tržby za vlastné výrobky 41,82 0,00 41,82 0,00

40602 Tržby z predaja služieb 0,00 0,00 0,00 20,90

41604 Tržby za predaný tovar 0,00 0,00 0,00 0,00

42611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 0,00 0,00 0,00 0,00

43612 Zmena stavu zásob polotovarov 0,00 0,00 0,00 0,00

44613 Zmena stavu zásob výrobkov 0,00 0,00 0,00 0,00

45614 Zmena stavu zásob zvierat 0,00 0,00 0,00 0,00

46621 Aktivácia materiálu a tovaru 0,00 0,00 0,00 0,00

47622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00 0,00 0,00

48623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00

49624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00

50641 Zmluvné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00

51642 Ostatné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00

52643 Platby za odpísané pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00

53644 Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00

54645 Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00

55646 Prijaté dary 5 856,80 0,00 5 856,80 0,00

56647 Osobitné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00

57648 Zákonné poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00

58649 Iné ostatné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00

59651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku

0,00 0,00 0,00 0,00

60652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00

61653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00 0,00 0,00 0,00

62654 Tržby z predaja materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00

63655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00

64656 Výnosy z použitia fondu 0,00 0,00 0,00 0,00

65657 Výnosy z precenenia cenných papierov 0,00 0,00 0,00 0,00

66658 Výnosy z nájmu majetku 0,00 0,00 0,00 0,00

67661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 0,00 0,00 0,00 0,00

68662 Prijaté príspevky od iných organizácií 4 463,93 0,00 4 463,93 7 151,29

69663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 396,14 0,00 396,14 388,01

70664 Prijaté členské príspevky 0,00 0,00 0,00 0,00

71665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 5 097,33 0,00 5 097,33 0,00
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72667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 0,00 0,00 0,00 0,00

73691 Dotácie 0,00 0,00 0,00 0,00

74Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 15 856,02 0,00 15 856,02 7 560,20

75Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 11 679,41 -6 465,84 5 213,57 5 140,34

76591 Daň z príjmov 0,00 0,00 0,00 0,00

77595 Dodatočné odvody dane z príjmov 0,00 0,00 0,00 0,00

78Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 
77) ) (+/-)

11 679,41 -6 465,84 5 213,57 5 140,34
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