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Milí priatelia, vážení čitatelia,  
 
Detský fond Slovenskej republiky je známy 
najmä vďaka svojej dlhoročnej práci s ohro-
zenými skupinami obyvateľstva, deťmi 
a mladými ľuďmi, ktorých hodnoty sú potlá-
čané a nenapĺňané. Vieme, ako dôležitá je 
ľudská dôstojnosť a ako veľmi môže byť po-
tláčaná rôznymi bariérami. 
Pomáhať ľuďom sa dá nekonečne, záleží na 
tom, akú formu pomoci zvolíme a ako im sa-
motným dovolíme participovať. My, v Det-
skom fonde Slovenskej republiky, pomá-
hame zdravo a podporujúco, všímame si po-
treby ľudí a úžasné vnútorné zdroje, ktoré 
každý v sebe má. Veríme, že takýmto prístu-
pom má každá zmena šancu stať sa trvalou. 
Zoznámte sa s našimi aktivitami, ktorými dl-
hodobo pomáhame deťom a mladým ľuďom 
a budeme tak robiť aj naďalej, bez ohľadu na 
nálepky, stereotypy a bariéry v spoločnosti a 
v nás samých. Spoznajte bližšie prácu úžas-
ných ľudí, ktorých mám tú česť viesť ako ria-
diteľka občianskeho združenia.  
Buďte aj Vy súčasťou zdravých zmien a pod-
porte naše aktivity finančne alebo svojím zá-
ujmom.  
 
V našej práci môžeme pokračovať aj vďaka 
Vašej podpore. Ďakujem Vám všetkým za to 
že nie ste ľahostajní. 
 
S úctou, 
 
 
 
 
Ing. Svetlana Poláková, MBA,PCC 
Riaditeľka organizácie 
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Charta                                  

Detského fondu                   

Slovenskej republiky 
 
,,Veríme, že svet je lepším a krajším miestom lebo aj my sme v ňom“ V. Satir 

 
Kto sme?  

Sme Detský fond Slovenskej republiky, od roku 1990 pôsobíme ako mimovládna or-

ganizácia s cieľom ochraňovať práva dieťaťa. Zameriavame sa na hľadanie toho, čo 

ľudí spája, nie rozdeľuje. Vyhľadávame, definujeme, oslovujeme jednotlivcov a sku-

piny ohrozených a vyčleňovaných ľudí. Podporujeme a pomáhame jednotlivcom 

a skupinám pri začleňovaní, integrácií a prekonávaní bariér. Spolupracujeme s odbor-

nou verejnosťou. Informujeme, zapájame a vytvárame priestor pre ľudí, ktorí chcú zni-

žovať existenciu bariér v našej spoločnosti. 

 

Prečo sme? 

Sme tu preto, že v spoločnosti existujú bariéry a rozdiely. 
Existujú ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. 
Existujú ľudia, ktorí chcú pomáhať a podporovať druhých.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše ciele 

• Pomáhať ohrozeným skupinám. 

• Spolupracovať s odbornou verejnosťou, prispievať k zlepšovaniu kvality jej práce 

s deťmi. 

• Pomôcť právnickým a fyzickým subjektom pri hľadaní cesty k morálnemu kreditu 

„dobrého občana”. Vychádzať z pozitívnych vlastností spoločnosti (chceme, nie 

musíme). 

• Presadzovať rovnosť práv všetkých bez zreteľa na vek, pohlavie, fyzický a duševný 

stav, vychádzajúc z Dohovoru o právach dieťaťa. 

• Profilovať DF SR ako silnú, transparentnú a dôveryhodnú organizáciu. 

Hodnoty, ktoré zastávame  

Zodpovednosť za seba a voči druhým.  
Rovnocennosť, každý má rovnakú cenu.  
Solidarita a spolupatričnosť. 
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Členstvo v iných                  

organizáciách 
 

Slovenská humanitná rada (SHR) – DF SR je členskou organizáciou SHR, ktorá pô-

sobí ako národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií. 

Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež v SR – DF SR patrí medzi 

zakladajúcich členov. 

Nadácia SOCIA – DF SR je členom nadácie na podporu sociálnych zmien. Raz ročne 

diskutujeme o súčasnej situácii znevýhodnených ľudí na Slovensku.  

 

Orgány DF SR 
 

SNEM DF SR 16.09.2019 

ČLENOVIA :   ČLENSKÁ ZÁKLADŇA DF SR 
 
PREDSEDNÍCTVO    

predseda :   Feketeová Nadežda  

podpredseda :        Arnold René   

ČLENOVIA :   Adam Peter  
                                 Antalová Henrieta 

                                 Bebjaková Martina  

Kleinová Nina  

                                 Poláková Svetlana  

Ružičková Radka  

Slovák Michal  

Vojtech František 

 

REVÍZNA KOMISIA 

PREDSEDNÍČKA :  Žudelová Lívia  
členovia :   Šuková Viktória  

 

 

SPRÁVNA RADA KONTA BARIÉRY 

ČLENOVIA :              Čamajová Iveta  
Haršányi Andrej 

            Mihalovič Martin 

  Poláková Svetlana 

                Sýkora Zoltán 
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ZAMESTNANCI DF SR 
 
riaditeľka :               Poláková Svetlana  

ekonómka :             Zlochová Andrea 

administratíva:       Poláková Jana              
                                        

odborný garant:     Pretzová Simona  
 

interní pracovníci nízkoprahového projektu Mixklub:    
                                   

Pretzová Simona  

Šefčíková Miriam (do 21.03.2021) 

Tkáčik Ľuboš (do 06.05.2021) 

Mušinka Maroš (do 21.06.2021) 

Šuláková Kornélia (od 01.05.2021) 

Vlčková Viktória (od 01.09.2021) 

Jansová Diana (od 01.09.2021) 
                              
                                  

externí pracovníci nízkoprahového projektu Mixklub:   

 

                                  Poláková Svetlana   

    Zoltán Gajdoš (do 04.03.2021) 

                                  Štilhamerová Laura (od 01.09.2021)                              
                                  

    

pracovníci v projekte Zdravé vzťahy:  

 

Poláková Svetlana    

Feketeová Nadežda 

Pretzová Simona  

Šefčíková Miriam (do 21.03.2021) 

Mušinka Maroš (do 21.06.2021) 

Jansová Diana (od 01.09.2021) 
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Predstavujeme TÍM DF SR 
 

Ing. Svetlana Poláková MBA je dlhoročnou členkou DF SR. Od februára 2017 pôsobí 

ako riaditeľka DF SR. Pred nástupom do pozície pôsobila ako vrcholový manažér v dy-

namickom prostredí medzinárodných firiem, kde nazbierala bohaté skúsenosti pri ria-

dení firiem v rôznych oblastiach. Už 23 rokov sa venuje učeniu Virginie Satirovej, ktoré 

aplikuje aj vo svojej praxi profesionálnej koučky a konzultantky. V DF SR okrem vede-

nia a riadenia organizácie, spravuje projekt Konto Bariéry, venuje sa priamej práci 

v projekte Zdravé vzťahy a  trávi čas s deťmi v Mixklube v bratislavskom Pentagone.  

 

PhDr. Nadežda Feketeová sa aktívne zapája do činnosti DF SR od jeho vzniku, do 

Snemu DF SR v júni 2016 bola jeho podpredsedníčkou. Od snemu je v pozícii pred-

sedníčky Predsedníctva DF SR. Povolaním je psychologička a  psychoterapeutka so 

zameraním na prácu s rodinou. Je lektorkou a členkou Inštitútu Virginie Satirovej v SR. 

V rámci DF SR pôsobí ako štatutárna zástupkyňa organizácie a podieľa sa na chode 

samotnej organizácie. Ďalej sa venuje rodinám s deťmi s poruchami pozornosti a po-

ruchami správania. 

 

Mgr. Simona Pretzová v DF SR pracovala od roku 2013 ako externá pracovníčka 

v priamej práci s deťmi, mladými a rodinami v projekte Mixklub. Od apríla 2017 pôso-

bila ako interná zamestnankyňa. Je absolventkou liečebnej pedagogiky a sociálnej 

práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2019 zod-

povedá za Poradňu a od roku 2020 zastáva pozíciu odbornej garantky pre akreditáciu 

v organizácii DF SR. 

 

Mgr. Viktória Vlčková nastúpila do organizácie DF SR v roku 2017 ako sociálna pra-

covníčka. Svoje pôsobenie začala v projekte Mixklub, v priamej práci s deťmi, mladými 

a rodinami. Postupom času odišla na materskú dovolenku, z ktorej sa vrátila späť na 

pôvodné pracovisko a aktuálne opäť pôsobí na projekte Mixklub, kde ďalej rozvíja po-

radenskú činnosť v práci s deťmi a mládežou z rizikového prostredia mestského geta. 

 

Mgr. Diana Jansová pôsobí ako odborná pracovníčka, vyštudovala psychológiu, ab-

solvovala systemický psychoterapeutický výcvik v modeli V. Satirovej a do organizácie 

nastúpila v septembri 2021. V DF SR pracuje ako interná zamestnankyňa v projektoch 

DF SR. V Mixklube sa venuje najmä deťom predškolského veku a deťom mladšieho 

školského veku a v Zdravých vzťahoch rozvíja rodiny s deťmi s poruchami pozornosti 

a poruchami správania. 

 

V rámci projektu Mixklub – nízkoprahové centrum pre deti, mladých ľudí a rodiny 

pracovali ako externí pracovníci : Zoltán Gajdoš, Marta Fančovičová, Miroslav Bahúľ 

a Laura Štilhamerová.  
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Projekty DF SR 
 

Pomoc deťom so zdravotným                         

znevýhodnením 
 
KONTO BARIÉRY 
,,Pohyb je prirodzenou túžbou každého z nás,,  
 

  

Konto Bariéry je výnimočným projektom Detského fondu, už 26 rokov stabilne exis-

tuje a plní potreby rodín a jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením. Finančnou po-

mocou na kompenzačnú pomôcku zo strany Konta Bariéry si mnohokrát rodinka či 

mladý človek uľahčia aspoň z časti náročnú úlohu prekonávania rôznych bariér v ži-

vote aj v spoločnosti. My, v Konte Bariéry veríme, že aj malým skutkom dokážeme 

meniť životy k lepšiemu a s pomocou ľudí z vonku, darcov či sponzorských firiem ad-

resujeme všetky finančné príspevky do posledného centu tam, kde ich najviac potre-

bujú, samotným rodinám, konkrétnym deťom. Za obdobie svojej existencie pomohlo 

Konto Bariéry už 1067 žiadateľom prerozdelením sumy 754 289 EUR na nákup rôz-

nych pomôcok, ako napríklad elektrických vozíkov, doplnkov pre uľahčenie života so 

zmyslovým znevýhodnením a pod. 

Kritériá pre poskytnutie príspevku, ako aj prehľad príspevkov z Konta Bariéry sú 

zverejnené na www.dfsr.sk.  
 

➢ Konto Bariéry za viac ako 27 rokov pomohlo stovkám detí z celého Slovenska 

➢ Konto Bariéry doteraz na pomôcky rozdelilo viac ako 754-tisíc EUR  

➢ Konto Bariéry je verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR 

http://www.dfsr.sk/
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➢ Konto Bariéry má jasné kritériá na prideľovanie príspevkov 

➢ Konto Bariéry má Správnu radu, ktorá pravidelne zasadá a rozhoduje o každej 

jednej žiadosti o príspevok na kompenzačné pomôcky 

 

V roku 2020 sme zaznamenali výrazný pokles príspevkov spôsobených pande-

mickou situáciou COVID – 19, kvôli ktorej sme prišli o najväčšieho sponzora za po-

sledných 6 rokov Československú obchodnú banku, ktorá organizovaním akcie ČSOB 

Marathon výrazne prispievala k finančným zdrojom Konta Bariéry. Tieto príjmy sa nám 

v roku 2021 nepodarilo nahradiť a získať väčšieho sponzora. Z dôvodu veľmi nízkych 

príjmov sme príspevkom z Konta Bariéry v roku 2021 pomohli 3 deťom so zdravotným 

znevýhodnením na požadované zdravotné kompenzačné pomôcky sumou 3 098,20 

EUR (zoznam príspevkov je zverejnený na www.dfsr.sk). 

 
VEREJNÁ ZBIERKA   
 

Projekt Konto Bariéry prijíma finančné príspevky vďaka povoleniu Ministerstva 
vnútra, formou verejnej zbierky. Aktuálne informácie o vyhlásenej verejnej zbierke uvá-
dzame nižšie:  

 
Verejná zbierka pod názvom KONTO BARIÉRY 2020 povolená Minister-

stvom vnútra SR registrovaná pod číslom  000-2020-020010 od 1.10.2020 do 
30.09.2021. 
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Podpora vo vylúčenej komunite                  

,,Pentagonu“ 
 

DF SR realizuje projekty zamerané na prevenciu a poradenstvo pre znevýhodnené 

skupiny od r. 1992 v mestskom gete, tzv. Pentagone. Projekt Mixklub vznikol v roku 

2004, je akreditovaný podľa MPSVaR v zmysle zákona 305/2005 Z.z. na vykonávanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately od roku 2008. 

 
MIXKLUB 

Nízkoprahové centrum pre deti a mládež 

 
,,S prijatím a podporou vytvárame bezpečný priestor pre rast.“ 

Nízkoprahovosť znamená umožnenie maximálnej dostupnosti služieb – bez regis-

trácie a bez poplatkov. V praxi to znamená, že dieťa môže prísť priamo z ulice a tráviť 

svoj voľný čas v nízkoprahovom centre aj so svojimi známymi alebo rodinnými prísluš-

níkmi. Môže si vybrať z ponúkaných aktivít, môže aktivity aj navrhnúť. Taktiež môže 

požiadať o radu a pomoc pri riešení svojich problémov.  
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Projekt Nízkoprahového zariadenia pre deti, mladých ľudí a rodiny – Mixklub 

predstavuje komplex stacionárne, ale i terénne poskytovaných služieb, ktorých cieľom 

je vytvárať podmienky na nadviazanie kontaktu a konkrétnu prácu s deťmi, mladými 

ľuďmi a blízkymi príbuznými, ktorí sa vyhýbajú štandardnej inštitucionálnej pomoci 

alebo ju aktívne nevyhľadávajú, a u ktorých je dôvodný predpoklad nutnosti a účelnosti 

takejto pomoci. V rámci Mixklubu organizujeme nízkoprahové služby vo vlastných 

priestoroch priamo v tzv. Pentagone, na Stavbárskej 38 v bratislavskej Vrakuni. Zame-

riavame sa prioritne na prácu s deťmi, mladými ľuďmi a dospelými, ktorí sa nachádzajú 

v zložitej životnej situácii, vylúčení na okraji spoločnosti. Pod týmto rozumieme najmä 

finančné problémy, problémy vo výchove, zložitú bytovú otázku a celkovo málo pod-

netné prostredie, v ktorom títo ľudia žijú. Priama práca je založená na troch hlavných 

pilieroch: prevencia, poradenstvo a podpora.  

 
SLUŽBY V MIXKLUBE 

 

Otvorený klub 

S prijatím a podporou sme celoročne vytvárali bezpečný priestor pre rast počas 

bežného otvorenia Mixklubu. V rámci neho sme poskytovali poradenstvo, prevenciu, 

rozhovory a voľnočasové aktivity zamerané na šport, tvorivosť a zábavu. V septembri 

sme opäť otvorili individuálne doučovanie a keďže situácia ohľadom prijímania detí do 

predškolských zariadení sa zlepšila, našu milú Predškôlku sme nechali tento  školský 

rok zatvorenú. V skupinových poobedných aktivitách, v rámci pokračujúcich krúžkov, 

sa nám sformovali dve oddelené skupiny. Jedna skupina tvorená deťmi predškolského 

a mladšieho školského veku a jedna početnejšia skupina staršieho školského veku až 

mladých dospelých. Obe skupiny sa vytvorili dobrovoľne, na základe vedenia klientov 

k aktívnej participácii na aktivitách a tvorení programu pre ich aktívnejšie trávenie voľ-

ného času. Deti mladšieho veku si osvojili priestor v Mixáčiku opäť a mladí dospelí si 

užívali podnetný a otvorený priestor, pravidelne v poobedňajších hodinách v utorok, v 

stredu a vo štvrtok. V roku 2021 sme pracovali so 139 jednotlivcami a počas rea-

lizácie poobedných krúžkov pri 119-tich otvoreniach klubu sme boli v kontakte 

1896 krát s deťmi, mládežou a dospelými členmi komunity. 

 

Individuálne poradenstvo 

Počas celého roku 2021, napriek pandemickej situácii COVID-19 bolo poskyto-

vané individuálne poradenstvo mladým ľuďom a dospelým príbuzným detí z Mixklubu. 

Taktiež sme intenzívne pracovali s ľuďmi z okolia Pentagonu, ktorí navštívili Poradňu 

na základe odporúčania prostredníctvom spolupráce s ÚPSVaR a oddelením So-

ciálno- právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Najčastejšie témy, ktoré klienti riešili 

boli vzťahy v rodine a partnerské vzťahy, výchova dieťaťa, dlžoby a Osobný bankrot, 

súdny proces vo veci starostlivosti o dieťa ako napríklad výživné voči dieťaťu, ďalej 

domáce násilie, násilie voči maloletej osobe, sexuálne zneužívanie, zanedbávanie sta-

rostlivosti o maloleté dieťa a umiestnenie do ústavnej starostlivosti. V priebehu roka 

sme otvorili dvere Poradne 136 krát a uskutočnili sme s klientmi spolu 446 po-

radenských stretnutí. 
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Doučovanie 

Každé dieťa má právo na vzdelanie, chodiť do školy 
a povinnosť učiť sa. Deti, ktoré k nám prichádzajú 
z málo podnetného prostredia, rovnako ako iné deti 
túžia po vedomostiach a majú mnoho otázok. Vý-
chovno-vzdelávacie aktivity sme vykonávali v prie-
behu roku 2021 mimo bežného otvorenia klubu. 
Deti si pripravovali domáce úlohy, písali projekty 
alebo trénovaním svojich zručností zlepšovali písa-
nie, čítanie a počítanie. V roku 2021 sme v prie-
behu 3 mesiacov, keď to pandemická situácia 
umožnila, doučovali spolu 20 školopovinných 
detí počas 29 doobedných stretnutí. Počty detí, 
ktoré mali záujem o danú aktivitu boli ďaleko vyššie 
ako naše personálne kapacity, rozhodli sme sa po-
skytovať doučovanie skupinovou formou a delili 
sme deti na skupinky podľa zaradenia do ročníkov 
v školách.  

 

Príprava do školy a predškôlka 

Pred vstupom do základnej školy dieťa navštevuje materskú školu. V „Pentagone“ sú 
deti, ktoré nemajú takúto možnosť a trávia svoj voľný čas na ulici, kde sa učia tomu, 
čo ich obklopuje. Pre najmenšie deti sme mali v prvej polovicu roka 2021 máme otvo-
renú Predškôlku. Bolo to tvorivé miesto pre hru a učenie sa. Deti si trénovali základné 
zručnosti potrebné pre nástup do školy a zároveň aktívne trávili voľný čas doobeda. 
Nové prístupy pri prijímaní detí do predprimárnych zariadení otvorili deťom vstup do 
škôlok a od septembra 2021 mnohé z nich nastú-
pili prvýkrát do predškolských zariadení. Našu 
milú Predškôlku v Mixklube sme tak mohli zatvoriť 
a popriať našim škôlkarom veľa úspechov. Sme 
nadšení, že aj deti, ktoré doteraz neboli ,,vidi-
teľné,, sa dočkali nových možností a aj naša 
služba bola dôkazom adresnosti našich služieb 
v projekte Mixklub.  
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Prevencia v Mixklube 

Prevenčné činnosti sme zamerali na deti a mladých ľudí, ktorí sú ohrození trestnou a 

drogovou činnosťou v prostredí, v ktorom vyrastajú a žijú. Znižovali sme dopad so-

ciálno-patologických javov v okolí, prinášaním prevenčných informácií, ktoré sa dotý-

kajú detí a mladých ľudí. Vytvárali sme pre nich priestor pre znižovanie rizík vzniku 

trestnej alebo inej protispoločenskej činnosti. Zároveň sme v diskusiách s mládežníkmi 

otvárali témy týkajúce sa rizikového správania a viedli ich k uvedomeniu si zodpoved-

nosti a následkov za svoje činy. Preberali sme spoločensky prijateľné formy správania 

a spoločne formovali zdravý svetonázor. Veríme, že na základe toho sa budú môcť 

rozhodnúť inak – spôsobom bezpečnejším pre seba, druhých i okolie. Prostredníctvom 

zážitkových aktivít sme deti a mládež motivovali k vyššej odolnosti voči negatívnym 

vplyvom prostredia, napĺňali ich túžby a potreby, pretože sme presvedčení, že to môže 

viesť k zvyšovaniu úcty k sebe, k druhým a spoločnosti ako takej. 

 
PREHĽAD AKTIVÍT V PROJEKTE MIXKLUB  
JANUÁR AŽ DECEMBER 2021 
 

Január 

Nový rok 2021 v Mixklube sme začali po dovolenke pracovníkov 11.01.2021. Hneď po 

nástupe do zariadenia sme riešili podozrenie na COVID-19 a tak sme na úvod dezin-

fikovali, čistili a riešili ochranné pomôcky pre väčšiu bezpečnosť pri práci. Aktivity pre-

biehali prvé dni individuálnou formou v našej Poradni a taktiež individuálnou formou s 

deťmi, ktoré mali online výučbu. Vďaka donorom sme získali viacero počítačov, ktoré 

sme následne sprostredkovali rodinám s deťmi, ktorým to pomohlo pri plnení si škol-

skej dochádzky. 
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Február 

Vo februári sme boli ešte stále ovplyvnení sprísnenými opatreniami a tak priama práca 
prebiehala prevažne individuálnou formou, čo sa odrazilo aj na mesačnej štatistike. V 
bežnom klube a v individuálnom doučovaní si deti plnili svoje školské povinnosti, na-
priek náročnej situácii a okrem iného sme ich podporovali najmä v tom, aby vytrvali a 
nevzdávali sa.  
V poradni sa nám navýšil počet rodín, ktoré sa oddlžovali, no zároveň sa nám zvýšil aj 
počet rodín, v ktorých aktuálna vypätá situácia spôsobovala krízu a napätie aj medzi 
jednotlivými členmi domácností. 
 

Marec 

V marci sme mohli vďaka uvoľneniu opatrení rozšíriť poskytované služby a privítať tak 

viac detí v zariadení. Spustili sme tiež skupinové aktivity a vrátili sme sa naplno k po-

obedným krúžkom tvorenia, hudby, tanca, športu a techniky.  

Vďaka posilnenému obsadeniu v Poradni sme mohli taktiež prijímať vyšší počet klien-

tov a venovať sa poradenským zákazkám súbežne. Bohužiaľ sa situácia s pandémiou 

COVID-19 odrazila aj na živote rodín a okrem iného sme riešili aj situácie osirelých 

detí po úmrtí rodiča.            

  

   
Apríl 

Veľkú noc sme v Mixklube privítali výzdobou z tvorivých dielní a s hudbou, ktorou nás 

sprevádzali mládežníci v priestore pre starších. Hrali sme veľa hier a užívali sme si 

uvoľnenie opatrení. 
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Máj 

V máji sa nám podarilo zrealizovať niekoľko tvorivých dielní, taktiež sme v našich pries-
toroch privítali viacero zaujímavých hostí a pracovali sme na získavaní ďalšej podpory 
pre naše aktivity. Okrem priamej práce sme v Mixklube počas mája pracovali na za-
bezpečení Dňa detí. Vo vzťahu k opatreniam sme v roku 2021 Medzinárodný deň detí 
oslavovať nemohli, museli sme ho vymyslieť úplne iný ako sme ho poznali z predchá-
dzajúcich rokov. 
 

   
 

Jún 

Tento mesiac sme otvorili komunitnou akciou na oslavu  Medzinárodného dňa detí, čo 

prinieslo veľa pohody a úsmevov do komunity tzv. Pentagonu. Deti, mládežníci spolu 

s rodičmi a inými príbuznými trávili spoločne čas pri posedení, tvorivých aktivitách a 

podporných rozhovoroch s pracovníkmi zariadenia.  

Uvoľnením opatrení sa navýšili počty klientov, čo sa odrazilo opäť na mesačnej štatis-

tike návštevnosti. Zaznamenali sme zvýšený počet prichádzajúcich mládežníkov, vo 

veku 14 – 17 rokov, ktorí začali tvoriť stabilnú skupinu pri poobedných kluboch. Keďže 

personálna situácia bola náročnejšia, začali sme zapájať samotných klientov do chodu 
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zariadenia a na princípe participácie v komunite sme dokázali zabezpečiť nepretržitý 

chod zariadenia, bez obmedzení. 

   

Júl 

V júli sme okrem bežného chodu zariadenia dokázali zorganizovať aj letnú pobytovú 

chatu, o ktorú bol opäť nesmierny záujem medzi deťmi. Vycestovali sme spolu s deťmi 

do Zvolena a vďaka rodine, ktorá vlastní farmu s koníkmi, sme mohli deťom sprostred-

kovať fantastický zážitok v prírode, hoci ďaleko od domova. Okrem práce s deťmi, sme 

svoj čas venovali aj mladým dospelým a rodičom, ktorí riešili rôzne dôležité kroky k 

zlepšeniu svojej aktuálnej situácie. Sprevádzali sme mladých dospelých, pri vybavo-

vaní si základných úradných dokladov, dospelých sme podporovali pri získaní a udr-

žaní si zamestnania. 
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August 

Druhý mesiac letných prázdnin sme vyhodnotili ako klientsky najintenzívnejší, zazna-

menali sme najvyšší počet návštevnosti aktivít pre maloletých klientov a rovnako aj v 

Poradni sa nám navýšili zákazky z rodín pri riešení opatrení sociálnoprávnej ochrany           

a sociálnej kurately. Najviac sme zaznamenali krízu v oblasti zameškanej školskej         

dochádzky u niektorých klientov a tak sme s rodičmi a školami hľadali riešenia doplne-

nia povinností. S deťmi sme otvorene hovorili o dôsledkoch vymeškávania v škole a 

rodičov sme motivovali a sprevádzali pri spolupráci s dôležitými úradmi. Vďaka dobro-

voľníkovi v zariadení sa nám podarilo zorganizovať zázračnú aktivitu s deťmi a to na-

fúknuť a používať obrovský skákací hrad vo vnútorných priestoroch zariadenia, v Mi-

xáčiku. Napriek náročným osudom v rodinách sme zažili s deťmi plno smiechu a zá-

bavy.  

  

   
 

September 

Pokračovali sme v podporných a poradenských aktivitách ohľadom plnenia školskej 
dochádzky a začali sme rozvíjať naplno program individuálneho doučovania, ktorému 
sme prispôsobili otváracie hodiny zariadenia. Medzi deťmi sa doučovanie stalo obľú-
benou aktivitou a samé ju začali vyhľadávať čoraz viac. Pokračovali sme v poobedných 
krúžkoch a naďalej rozvíjali aj prácu s mládežníckou skupinou, ktorú sme podporne a 
prevenčne viedli cez rôzne dôležité témy. Najviac sme sa v diskusiách venovali té-
mam: čo je to delikvencia, aké rôzne následky má trestná činnosť, aké sú príčiny, pre-
javy a dopady látkových a nelátkových závislostí. V septembri sme na oslavu nového 
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školského roku zorganizovali ,,Párty“ pre mládežníkov, učili sa obsluhovať kaviarenský 
pult, púšťali si hudbu, tancovali a občerstvili sa.  
 

   
 

Október 

Jesenné obdobie sme privítali spolu s deťmi a mládežou tvorením krásnej výzdoby 
v rámci tvorivých dielní, vďaka dobrovoľníčke Tonke a pracovníkom v tíme sa deti 
mohli učiť osvojovať si rôzne kreatívne postupy. Keďže druhý rok pandémie COVID-
19 bol extrémne náročný v zmysle strachu a aj straty blízkych, pamiatku zosnulým sme 
si s deťmi pripomenuli pietnou spomienkou na najbližších, ktorí tu už nie sú. V rámci 
predchádzajúcej tradície karnevalu v maskách, tento krok deti uvítali a s úctou si za-
spomínali na najbližších, v spojení s rozhovormi o miestach posledného odpočinku 
a rituálov rozlúčky s blízkymi.  

   
 

November 

V novembri sme mali najviac aktivít v našej Mixáčikovskej pekárničke. S deťmi sme 

piekli jednoduché recepty a učili ich dôležitosť spolupráce v kolektíve, zapojenie kaž-

dého jednotlivca a tiež celý postup prípravy, postupu a následného ukončenia. Deti 

zažili intenzívnu prípravu na plánované vianočné pečenie a okrem získavania nových 

zručností sa posilnili aj ich vzťahy v rovesníckych skupinách. 
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December 

Záverečný mesiac sa niesol v duchu vianočných zbierok a príprav na slávnostné ukon-

čenie roka. Hneď v prvých dňoch sme zorganizovali nášho obľúbeného komunitného 

Mikuláška. Otvorili sme vianočné dielne, kde si deti a mládežníci mohli vyrobiť malič-

kosť pre najbližších. Stretávali sme sa pri otvoreniach vo veľmi príjemnej až rodinnej 

atmosfére a aj v Poradni sme mohli vďaka podpore donorov obdarovať takmer 20 rodín 

materiálnou pomocou vo forme čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Vianočný ve-

čierok prebiehal vo forme Dňa otvorených dverí, rozdávali sme si darčeky, pohostili sa 

občerstvením a večierok sme zakončili našou prvou spoločnou fotkou z Mixklubu, s 

mottom: Hrdinovia, ktorí prežili rok 2021.   

 

ZÁVER ROKA 2021 V MIXKLUBE 
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Podpora výchovy v rodinách 
 
ZDRAVÉ VZŤAHY  
 
,, Významným zdrojom podpory pre dieťa je rodina a práve v nej sa môžu odohrať 
pozitívne a účinné zmeny.´´ 

 
Zdravé vzťahy majú sídlo na Stavbárskej ulici č.38 v Bratislave a od roku 2004 bol 

projekt realizovaný v prenajatých priestoroch v Ružinove. V roku 2018 sme pre projekt 
Zdravé vzťahy získali nové priestory do prenájmu na Hálkovej ulici č.11 v Bratislave. 
Priestory v súčasnej dobe prechádzajú schválením Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva, k uvedeniu do prevádzky. Tento projekt je v rámci Bratislavského sa-
mosprávneho kraja aj na Slovensku ojedinelý práve dlhodobou a pravidelnou prácou 
s celými rodinami a ich okolím. Klienti, rodiny s deťmi s ADHD a poruchami správania, 
prichádzajú za nami po podporu a poradenstvo v oblasti výchovy dieťaťa a zdravého 
rodičovstva.  
 

Účelom projektu Zdravé vzťahy je poskytovať sociálne, psychologické a odborné 
poradenstvo a pomoc rodinám s deťmi s poruchami pozornosti a s poruchami správa-
nia, ako aj vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým zamestnancom a odborníkom, 
ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi s poruchami správania a špecifickými potrebami 
spojenými s ich zdravým vývinom. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú rodiny 
s deťmi s ADHD a inými poruchami správania, ktoré čelia vo svojom živote rôznym 
bariéram. Rodičia sú často bezradní, lebo svojmu dieťaťu ťažko rozumejú a obvykle 
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nezdravým spôsobom zvládajú jeho špecifické prejavy správania. Pri odkladaní rieše-
nia krízy často prejavy ADHD postupne prerastajú do vážnych porúch správania 
a v najhorších prípadoch končia tieto deti v diagnostických centrách. 

 
Naše plánované ciele v roku 2021 sa nám podarilo vo väčšej miere naplniť a 

zároveň sme v priebehu roka plnili nové v súvislosti so šírením nákazy COVID-19. 
Napriek náročnému roku, sa nám v priamej práci darilo poskytovať individuálnou for-
mou poradenstvo v oblasti výchovy, rodičovských zručností, práv a povinností, v zvy-
šovaní kvality života rodiny s dieťaťom s ADHD a poruchami správania. Rodiny sme v 
rámci priamej práce podporovali v zvládaní náročných životných situácií, v zachovaní 
primárnej rodiny, v osobnostnom raste a rozvoji nielen detí ale i samotných rodičov. 

ORGANIZÁCIA AKTIVÍT V PROJEKTE V ROKU 2021 

Poradenstvo pre rodiny  

- Individuálne poradenstvo pre dospelých klientov 
- Individuálne poradenstvo pre maloletých klientov 
 
Počas roku 2021 sme pracovali spolu so 115 rôznymi dospelými klientmi, z toho 
sa jednalo spolu o 18 rôznych rodín, ktoré sme zaradili do programu rodín v kríze 
v projekte Zdravé vzťahy.  

Individuálne poradenstvo 

Počas roka sme napriek vlnám pandémie COVID-19 poskytovali intenzívne individu-
álne poradenstvo rodinám s deťmi v oblasti výchovy, rodičovských práv a povinností. 
Zameriavali  sme sa najmä na udržanie primárneho rodinného prostredia pre maloleté 
deti a na podporu nových situácií v rodine po zmene (rozvod, úmrtie člena rodiny, 
apod.). Individuálne poradenstvo bolo najvyužívanejšou službou aj v roku 2021. Pri-
chádzali klienti, ktorí už službu poznajú, využili ju a pokračujú v poradenskom procese 
a pribudli aj noví, ktorí k nám prišli na odporúčanie svojich známych alebo dôležitých 
úradov. Po uvoľnení opatrení, mohli s rodičmi prichádzať aj deti, ktoré zatiaľ trávili čas 
v sprievode odborného personálu v hrách a tvorivých činnostiach. Okrem podporných 
aktivít mohli deti využiť aj poradenské služby a v prítomnosti rodiča otvárali témy, ktoré 
sú v ich živote aktuálne dôležité (rovesnícke vzťahy v škole, vzťah dieťaťa a učiteľa, 
prispôsobovanie sa striedavej starostlivosti po rozvode rodičov a iné). S dospelými 
klientmi, rodičmi sme sa venovali na individuálnych stretnutiach hlavne výchovným 
otázkam a riešeniu krízovej situácie v rodine / škole. Viedli sme dospelých klientov k 
zdravému zvládaniu náročných situácií a osvojenia si takých návykov, ktoré mali pod-
poriť zdravý vývin dieťaťa.  

Skupinové poradenstvo  

    Skupinové poradenstvo sme realizovali podľa aktuálnej situácie s COVID-19 
a prebiehalo v letných mesiacoch roku 2021, kedy sme sa mohli venovať rodinám a 
deťom individuálne. Klienti mali väčší priestor otvárať aj citlivé témy z rodín a nadobudli 
väčšiu dôveru v poradenskom procese. Postupne sme začali pracovať s matkami v 
dvojiciach, keďže niektoré sa poznajú a prichádzali na stretnutia spoločne. Plánovali 
sme ďalších klientov prijať do väčšej zmiešanej skupiny, avšak vzhľadom k chýbajú-
cemu personálnemu zastrešeniu a rozpracovaným citlivým zákazkám v individuálnom 
poradenstve sme vyhodnotili tento krok ako prioritu do ďalšieho obdobia.  
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Najčastejšie témy poradenských stretnutí za rok 2021 

➢ riešenie konfliktnej situácie rodičov alebo opatrovníkov maloletého dieťaťa, 
➢ riešenie konfliktnej situácie v školskom prostredí medzi dieťaťom a učiteľom, 
➢ žiakmi, 
➢ vylúčenie dieťaťa z rovesníckeho kolektívu, téma šikany, 
➢ riešenie chýbajúcej koncentrácie, rešpektovaniu učiteľa a neplnenie povinností, 
➢ plnenie školskej dochádzky, 
➢ nastavenie a dodržiavanie bežného denného režimu, domácich prác, 
➢ aktívne trávenie voľného času v rodine spoločne aj oddelene, 
➢ riešenie osvojenia si dieťaťa starými rodičmi, 
➢ zavedenie a dodržiavanie zdravých pravidiel a hraníc v rodine, 
➢ striedavá starostlivosť a dodržiavanie času prevzatia a odovzdania do starostli-

vosti,    
➢ druhého rodiča s dôrazom na to, aký to má vplyv na dieťa,  
➢ konfliktný vzťah rodiča a učiteľa (materská škola, základná škola), 
➢ rozdielny prístup rodičov k výchove dieťaťa. 
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Čo nám priniesla pandémia 

COVID – 19 
 

V roku 2021 sme v DF SR využívali všetky nadobudnuté skúsenosti a nové zruč-

nosti z prvého roku pandémie COVID-19, kedy naše plány boli ovplyvnené rýchlo sa 

meniacou situáciou v spoločnosti. Vedeli sme, že pri plánovaní a budúcej stratégii ak-

tivity a činnosti, ktoré chceme zrealizovať, musia byť prispôsobené novej situácii.  

Stali sme sa subjektom hospodárskej mobilizácie pod záštitou MPSVR SR, 

kde sme využívali podporu v podobe ochranných pomôcok a dezinfekčných prostried-

kov od Bratislavského samosprávneho kraja a taktiež sme obdržali 200 AG testov na 

samo testovanie v zariadení pre pracovníkov a v prípade krízového výskytu aj pre 

klientov. Naše aktivity prebiehali počas celého roka 2021 aj v nadväznosti na tzv. se-

mafor pre Nízkoprahové služby, vďaka čomu sme mohli v zariadení prijať viac klientov 

ako v predchádzajúcom roku 2020 a naše služby boli otvorené pre širšiu skupinu klien-

tov. V rámci poskytovaných služieb si klienti vybavovali registrácie na očkovania, tes-

tovanie či COVID-19 potvrdenia práceneschopnosti. V čase najväčšej pandémie sme 

rodiny opäť podporili humanitárnou pomocou v podobe hygienických a dezinfekčných 

prostriedkov.  

Napriek už nadobudnutým skúsenostiam s pandémiou v roku 2020 sme prežívali 

náročné a krízové situácie. Problém, ktorý dlhodobo pretrvával najmä v otázke perso-

nálneho zastrešenia služieb sa prehĺbil. Zažili sme, že aj ľudia v pomáhajúcich profe-

siách môžu prísť na hranice svojich možností a ich vzácnu prítomnosť objavíme až 

keď chýbajú na svojich miestach. V rámci poradenstva sme sa stretávali s tým, že 

štátne úrady neboli schopné dodržiavať v dôležitých otázkach stanovené doby vyba-

venia dokladov, že obete násilných činov nenašli včasnú pomoc, aj že dlhodobo chorí 

a ohrození obyvatelia v komunite tzv. Pentagonu toto obdobie neprežili. Rok 2021 v 

súvislosti s pandémiou COVID-19 bol náročný ako ľudsky tak profesionálne. 

 

Supervízia a vzdelávanie 
 
SUPERVÍZNE STRETNUTIA 
 
,,Supervízia je neoddeliteľnou súčasťou priamej práce s klientmi v DF SR.“ 

 

V roku 2021 zamestnanci vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany deti a 

sociálnej kurately navštevovali supervíziu skupinovou a individuálnou formou. Účasť 

na supervízií bola pre zamestnancov DF SR povinná súčasť ich práce, rozvoja pra-

covných zručností a seba rozvoja.  
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Organizovali sme často stretnutia na podporu výkonu priamej práce, avšak pre 

nepriaznivú situáciu ohľadom COVID-19, kedy zamestnanci najmä zo zdravotných dô-

vodov neboli prítomní na skupinových stretnutiach, sme boli nútení tieto stretnutia do-

pĺňať o individuálne sedenia so zamestnancami.  

K rozvoju pracovných zručností a seba rozvoja sme zrealizovali 9 stretnutí sku-

pinovou formou supervízie a 27 stretnutí individuálnou formou. V roku 2021 sme pra-

covali najmä na témach: súdržnosť tímu, kooperácia zamestnancov, etablovanie no-

vého pracovníka v poskytovaných službách, zvládanie krízy COVID-19 , zvládanie a 

riešenie krízových situácii v klientskej práci a v tímovej práci, riešenie konkrétnych ro-

dinných situácií klientov v nadväznosti na výkon opatrení SPODaSK a rozvíjanie pra-

covného tímu k systematickejšiemu výkonu priamej práce. 

 

ŠTUDENTSKÁ PRAX 
Na rozdiel od roku 2020 sme v zariadení neprijali do spolupráce žiadnych štu-

dentov na výkon odbornej praxe. V minulom roku 2020 bol vysoký záujem o priamu 

prax a taktiež o zaúčanie do praxe online formou. V roku 2021 boli študenti skôr moti-

vovaní k online priebehu, hoci opatrenia povoľovali aj osobný výkon praxe. Rozhodli 

sme sa preto pokračovať naďalej vo výkone praxe prezenčne, čo spôsobilo stratu zá-

ujmu študentov pomáhajúcich profesií o výkon praxe v našom zariadení. Naďalej sme 

prevádzkovali otvorené zariadenie, prijali sme nových zamestnancov a v aktivitách 

sme sa venovali sezónnym témam v tvorivých dielňach a športovým činnostiam. 

 

VZDELÁVANIE V TÍME 
Vďaka spolupráci s ÚPSVaR sme mohli poskytnúť zamestnancom Detského 

fondu Slovenskej republiky bloky multidisciplinárneho vzdelávania, ktoré realizovalo 

Oddelenie podpory ochrany detí pred násilím. Ďakujeme Ústrediu práce, sociálnych 

vecí a rodiny, že tieto vzdelávania realizovali a DF SR sa ich mohlo bezplatne zúčas-

tniť. Témy vzdelávaní boli: Teoretické východiská pre prácu s dieťaťom a rodinou so 

zameraním na traumatizáciu dieťaťa, Teoretické východiská pre prácu s dieťaťom a 

jeho rodinou so zameraním na CAN, Príznaky, varovné signály zneužívania a zosúla-

denie postupov pri zistení sexuálneho zneužívania. 

 

KONFERENCIE 
V rámci zapojenia DF SR do aktivít Magistrátu mesta Bratislavy – Tvorby Komu-

nitného plánu sociálnych služieb hl.mesta SR Bratislava, sme mali možnosť prispieť 

ako kľúčový subjekt na viacerých stretnutiach pri tvorení strategických riešení. Počas 

roka 2021 sme sa zúčastňovali pravidelných stretnutí pracovných skupín Deti, mladí 

ľudia a rodiny v ohrození a Drogová politika a exponované lokality. V rámci mul-

tidisciplinárnych pracovných stretnutí sme prispievali našim nadobudnutým know-how 

k danej problematike a prispeli tak k tvorbe KPSS pre nasledujúce obdobia.  
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Dobrovoľníctvo a prax  

v DF SR 
 

DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ  
 

V roku 2021 naše aktivity podporilo viacero skvelých ľudí. Vážime si energiu a čas, 
ktorý nám venovali, lebo veria tomu čo robíme.  
Za tvorivý čas a ľudský prístup v priamej práci ďakujeme dobrovoľníkom:  
 
Monika Kosnáčová, Mária Magulová a Tonka Bučová. 
 

Za technickú a web podporu ďakujeme firme Board.sk. Dostávame od nich cenné 

rady a pomoc v IT oblasti. 

 

Za tvorbu a podporu webu DF SR ďakujeme pánovi Ing. Petrovi Polákovi. 

 

Za hmotný dar pre rodiny v kríze ďakujeme firme DM Drogéria za obrovskú dodávku 

hygienických a kozmetických prípravkov pre rodiny, ďakujeme matkám z Poradne za 

darovanie ošatenia pre deti a všetkým anonymným darcom, ktorí prispeli svojim darom 

k zlepšeniu podmienok a kvality života detí v rodinách, ktoré k nám chodia.  

 

Za poskytnutie priestorov na rekreáciu pre deti ďakujeme rodine Medvecových, 

ktorí prejavili obzvlášť ľudský prístup a otvorené srdce, keď na svojej farme Budička 

pri Zvolene ubytovali skupinu detí a pracovníkov z Pentagonu. 

 

Za dlhoročnú spoluprácu pri preklade Výročnej správy do anglického jazyka ďa-

kujeme pani Alene Podhorovej. 

 

 

INFORMOVANIE VEREJNOSTI O REALIZOVANÝCH AKTIVITÁCH  
 
Verejnosť má možnosť dozvedieť sa viac o aktivitách DF SR na: www.dfsr.sk, 

www.facebook.com/dfsr.sk, prostredníctvom tlačových správ a príspevkov do Vra-

kuňských novín a z Výročnej správy o činnosti DF SR. 

 

 

 

 

 
 

http://www.dfsr.sk/
http://www.facebook.com/dfsr.sk
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Ukončené projekty 
 

DF SR má za sebou počas svojej histórie niekoľko výnimočných projektov. 
Každý z nich bol zameraný na podporu a pomoc ohrozeným skupinám detí a mladých 
ľudí. Z vďaky a úcty voči ľuďom, ktorí odovzdali svoj čas a energiu dobrým veciam, 
uvádzame zoznam tých najúspešnejších. 
 

PODPORA A PREVENCIA Prevencia látkových a nelátkových závislostí 

NOVÉ VYBAVENIE  Skrášlenie priestorov pre klientov zariadenia 

SPÁJAME SA A RASTIEME Integrácia detí z rôzneho prostredia 

AJ ONI SÚ NAŠE DETI Krízová intervencia s rodičmi umierajúcich detí 
ABY DETI NEZOMIERALI Prevencia a zníženie detskej úrazovosti 
FOND PRE CHUDOBNÉ DETI Podpora vzdelávania detí zo soc. slabých rodín 

SOM TU S TEBOU Skvalitnenie pobytu dieťaťa v nemocnici 
KAMPAŇ „BIŤ ĽUDÍ JE ZLÉ - 
DETI SÚ TIEŽ ĽUDIA!“  Téma beztrestnosti fyzických trestov na deťoch 

OSTROVY ŽIVOTA Získanie a zakúpenie tzv. Ostrovov života do nemocníc 
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Účasť DF SR v projektoch 
 

Vďaka podpore inštitúcií, firiem a rôznych úradov sme v roku 2021 mohli vyko-
návať prospešné aktivity v našich projektoch. Podarilo sa nám okrem iného zveľadiť 
priestory, ponúknuť klientom zaujímavé činnosti a mnoho iného. Nižšie uvádzame 
krátky prehľad finančnej podpory a jej využitia za uplynulý rok. 
 
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  
finančne podporilo dotáciou vo výške 9 120 EUR 
rozvoj sociálnej oblasti. Aj vďaka tejto podpore sme 
mohli vykonávať terénnu prácu mimo našich vlast-
ných priestorov. 
 
 
Bratislavský samosprávny kraj podporil projekt  
Mixklub, nízkoprahové zariadenie pre deti, mladých 
ľudí a rodiny sumou 45 000 EUR v rámci  podpory na 
vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a  
sociálnej kurately. 
 
 
Bratislavský samosprávny kraj podporil projekt 
Zdravé vzťahy (Centrum pre rodiny v kríze) sumou  
22 100 EUR v rámci  podpory na vykonávanie opatrení 
sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
 
 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava poskytol 
dotáciu vo výške 7 797 EUR v oblasti Prevencie, bez-
pečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík 
v súvislosti s drogami. Finančné prostriedky sme pou-
žili na prevenčné aktivity a vzdelávanie pracovníkov 
v danej oblasti.  nadácia  
 
 
Nadácia mesta Bratislavy  v oblasti Komunitné prie-
story poskytla finančnú podporu vo výške 2 000 EUR 
na obnovu opoužívaného zariadenia v priestoroch or-
ganizácie DF SR, priamo pre projekt Nízkoprahového 
zariadenia Mixklub.  
 
 
Nadácia Centra pre filantropiu v spolupráci so spoločnosťou 
Kaufland poskytla finančný príspevok vo výške 3 000 EUR na 
podporu záujmových aktivít pre deti a mládež, tzv. Krúžky, zame-
rané na rozvoj schopností ako technická gramotnosť, pohybová 
zdatnosť a tvorivosť.  
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NADÁCIA PONTIS v spolupráci s firmou ACCENTURE 
poskytla grant vo výške  1 000 EUR na aktivity pre detí 
a mládež, zamerané na pozitívne skúsenosti s pracov-
nými návykmi.  

 
 
Operačný program ľudské zdroje - MPSVaR 

 

 
 

Dopytovo orientovaný projekt Podporné a prevenčné programy v centrách Mi-

xklub a Mixáčik realizujeme vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európ-

skeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP ĽZ DOP 2016/4,2,1/03 pod kódom pro-

jektu v ITMS2014+: 312041G443, kde poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociál-

nych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Implementačnej agentúry 

MPSVaR od 1.7.2017. 

 

Tento  Podporný a prevenčný program v centrách Mixklub a Mixáčik s celko-

vým rozpočtom pôvodne na obdobie 4 rokov vo výške 280 755,05 EUR bol od 

1.7.2017 do 31.12.2021 podporený sumou  196 302,78 EUR. Spolu s päťpercentným 

financovaním z vlastných zdrojov bolo z rozpočtu k 31.12.2021 čerpaných 206 634,51 

EUR, čo predstavuje 74% čerpanie rozpočtu. Projekt bol k 31.12.2021 úspešne 

ukončený s tým, že konečné finančné zúčtovanie prebehne v roku 2022.  

 

 
 

Dopytovo orientovaný projekt Podporný a preventívny program pre rodiny s 

deťmi s ADHD, ADD a poruchami správania realizujeme vďaka podpore z Európ-

skeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP ĽZ DOP 

2016/4,2,1/03 pod kódom projektu v ITMS2014+: 312041L607, kde poskytovateľom je 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Im-

plementačnej agentúry MPSVaR od 1.9.2018. 

 

Projekt Podporný a preventívny program pre rodiny s deťmi s ADHD, ADD 

a poruchami správania s celkovým aktuálnym rozpočtom v sume 309 895,72 EUR 

na obdobie 4 rokov bol od 1.9.2018 do 31.12.2021 podporený sumou 56 908,79 EUR. 

Spolu s päťpercentným financovaním z vlastných zdrojov je z rozpočtu projektu 

k 31.12.2021 čerpaných 59 903,98 EUR.  

www.esf.gov.sk          

http://www.esf.gov.sk/
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Finančná správa za rok 

2021 
 
 
 

 
 
  

SÚVAHA k 31.12.2021       

  EUR   EUR 

AKTÍVA CELKOM  158611 PASÍVA CELKOM  158 611 

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 61 495 VLASTNÉ ZDROJE 63 758 

Dlhodobý hmotný majetok  61495 Imanie a peňažné fondy 65 

Pozemky Stavbárska 38 278 
Peňažné fondy tvorené podľa osobit-
ného predpisu  65 

Umelecké diela a zbierky 2 622 
Nevysporiadaný výsledok hospodá-
renia 64 442 

Stavby – nehnuteľnosť Stavbárska 38 58 595 

Dlhodobý finančný majetok 0 

Výsledok hospodárenia -750 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach 0 

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 97 012 CUDZIE ZDROJE 42 256 

Krátkodobé pohľadávky 7 221 

Rezervy 1 814 Pohľadávky z obchodného styku 317 

Ostatné pohľadávky 0 
Krátkodobé rezervy 1 814 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravot-
nými poisťovňami 0 

Daňové pohľadávky 71 Krátkodobé záväzky 40 443 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štát-
nemu rozpočtu a rozpočtom územnej samo-
správy 6 833 

Záväzky z obchodného styku 39 552 

Finančné účty 89 791 
Záväzky voči zamestnancom 491 

Pokladnica 780 

Bankové účty 89 011 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 104 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 52 597 

Náklady budúcich období 
 

104 
 
Výnosy budúcich období 

 
52 597 
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2021   

  2021 

  EUR 

VÝNOSY CELKOM 145 587 

Tržby z predaja služieb 0,00 

Úroky 2 

Iné ostatné výnosy 81 

Prijaté príspevky od organizačných zložiek 6215 

Prijaté príspevky od iných organizácií 3 981 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 830 

Prijaté členské príspevky  914 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 12 093 

Prijaté príspevky z verejných zbierok  

Dotácie 121 471 

  EUR 

NÁKLADY CELKOM  146 337 

Spotreba materiálu 11 281 

Spotreba energie 620 

Opravy a udržovanie 841 

Cestovné 360 

Náklady na reprezentáciu 152 

Ostatné služby 35 478 

Mzdové náklady 68 864 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 23 076 

Zákonné sociálne náklady 1 558 

Ostatné sociálne náklady 211 

Daň z nehnuteľnosti 530 

Ostatné dane a poplatky 266 

Pokuty a penále 13 

Iné ostatné náklady 209 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmot-
ného majetku  2068 

Tvorba fondov VZ 0 

Poskytnuté príspevky FO 596 

  EUR 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  -750 
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Úroky

Iné ostatné výnosy

Prijaté príspevky od organizačných
zložiek

Prijaté príspevky od iných
organizácií

Prijaté príspevky od fyzických osôb

Prijaté členské príspevky

Príspevky z podielu zaplatenej
dane

Prijaté príspevky z verejných
zbierok

Dotácie

Náklady 2021
Spotreba materiálu

Spotreba energie

Opravy a udržovanie

Cestovné

Náklady na reprezentáciu

Ostatné služby

Mzdové náklady

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie

Zákonné sociálne náklady

Ostatné sociálne náklady

Daň z nehnuteľnosti

Ostatné dane a poplatky

Pokuty a penále

Iné ostatné náklady

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku
Tvorba fondov VZ

Poskytnuté príspevky FO
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NAJVÝZNAMNEJŠIE PRÍJMY 2021       

       

Typ Zdroj Projekt  Rok 2021 
Percento 

2021 

Dary     9 618 5,2% 

  2 % dane   Činnosť organizácie 6602,61   

  Dary Fyzických osôb  Činnosť organizácie 236,34   

  Dary Fyzických osôb Konto Bariéry 464,82   

  Dary Právnických osôb Činnosť organizácie     

  Dary Právnických osôb Konto Bariéry 2202   

  
Prijaté príspevky z verejných 
zbierok Konto Bariéry 112,08   

Prijaté členské príspevky     734 0,4% 

  Členské Činnosť organizácie 734   

Dotácie z verejných zdrojov     74 897 40,3% 

  Bratislavský samosprávny kraj 

Mixklub nízkoprahové centrum 
pre deti, mladých ľudí a rodiny 

45000   

  Bratislavský samosprávny kraj 
Centrum pre rodiny v kríze 22100   

  Hlavné mesto SR Bratislava 

Podpora a prevencia v Mi-
xklube 7797   

  Mestská časť Vrakuňa 

Prevádzkové náklady Mixklub 
nízkoprahové centrum pre 
deti, mladých ľudí a rodiny 

0   

Dotácie z EÚ      85 153 45,8% 

  

Európske štrukturálne a inves-
tičné fondy 

Dopytovo orientovaný projekt: 
Podporné a prevenčné pro-
gramy v centrách Mixklub a 
Mixáčik 55153   

  

Európske štrukturálne a inves-
tičné fondy 

Dopytovo orientovaný projekt: 
Podporný a preventívny pro-
gram pre rodiny s ADHD, ADD 
a poruchami správania 30000   

Dotácie zo štátnych zdrojov     11 840 6,4% 

  

Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny 

Podpora vykonávania opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately 9880   

  

Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny 

COVID - 19 poskytnutie dotá-
cie podľa § 11a NV SR č. 
103/2020 Z. z. v znení NV SR 
č. 271/2020 Z. z.  1960,4   

Príspevky sprostredkované 
z mimovládnych organizácií     3 290 1,8% 

  Ľudia ľuďom  Činnosť organizácie 290   

  
Nadácia Pontis/ Accenture 

Mixklub - Nízkoprahové cen-
trum pre deti, mládež a rodinu 1000   

  
Nadácia Hlavného mesta Bra-
tislava Nové vybavenie v Mixklube 2000   

Ostatné príjmy     326 0,2% 

  Iné Činnosť organizácie 325,83   

          

Spolu     185 858 100% 
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ZOSTATKY NA ÚČTOCH ORGANIZÁCIE K 31.12.2021 

Názvy účtov EUR 

Bežný účet vo VÚB 17 857,23 

Účet MPSVaR v ČSOB 11,92 

Bežný účet v ČSOB 19 318,80 

Voľný účet v ČSOB  10,00 

Účet BSK v ČSOB – Projekt Mixklub 9,51 

Účet zálohový  v ČSOB – IA Projekt Mixklub 18 182,92 

Účet zálohový  v ČSOB – IA Projekt Zdravé vzťahy 23 159,33 

Účet BSK v ČSOB – Projekt Zdravé vzťahy  6,99 

Konto Bariéry VZ v ČSOB 416,76 

Konto Bariéry v ČSOB 8 879,27 

Konto Bariéry vo VÚB 1 157,86 

SPOLU 
89 010,59 

 
 

Hospodárenie Detského fondu Slovenskej republiky schválilo Predsedníctvo DF 

SR na svojom zasadnutí dňa 29. júna 2022. 
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Ďakujeme hlavným         

partnerom, ktorí v roku 

2021 podporili aktivity    

DF SR 
 

Accenture (Accenture Bratislava Liquid Studio) 

Artforum Kníhkupectvo 

Board.sk 

BORGIS, s.r.o. 

Bratislavský samosprávny kraj 

BSH Domáci spotřebiče s.r.o. 

Cloetta Slovakia s.r.o 

Daruj Knihu – Komunitná Nadácia Bratislava 

DM Drogéria 

Fórum donorov 

Ing. Andrea Zlochová 

Kaufland Slovenská republika v.o.s. 

Lenovo 

ĽUDIA ĽUĎOM, n.o. 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

Nadácia mesta Bratislava 

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa 

Mestská časť Bratislava – Nové mesto 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Moderný nábytok 

Nadácia Centra pre filantropiu 

Nadácia Pontis 

PR CLINIC 

RR Projekt, spol. s r. o. 
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Ďakujeme všetkým firemným, individuálnym, pravidelným aj občasným darcom, 
všetkým, ktorí prispeli 2% z dane a každému, kto akokoľvek podporil činnosť 
a fungovanie Detského fondu Slovenskej republiky a jeho projekty.  

 

Poďakovanie patrí všetkým členom Detského fondu Slovenskej republiky, čle-
nom Predsedníctva, Revíznej komisie a Správnej rady Konta Bariéry za ich dob-
rovoľnú činnosť a prispievanie k fungovaní organizácie. 


