
Správa o činnosti a hospodárení
 OZ Čisté srdce za rok 2019

Vypracovali: Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. a Ing. Mária Biksadská

   



Našou činnosťou
• vytvárame ponuku aktivít pre zmysluplné trávenie voľného 

času detí, mládeže, dospelých
• realizujeme sociálno-preventívnu činnosť v obci v 

priestoroch Centra 
• spolupracujeme s aktívnymi občanmi a dobrovoľníkmi, 

orgánmi samosprávy a štátnej správy, základnou a 
materskou školou, Úradom BSK, ÚPSVaR v Malackách, 
Pedagogickou fakultou UK, rímskokatolíckou a evanjelickou 
cirkvou, občianskymi združeniami a záujmovými skupinami 
v obci aj mimo obce, mimovládnymi organizáciami

• podporujeme a realizujeme komunitné programy
• podporujeme dobrovoľníctvo  a  občianske aktivity v 

obci a regióne



Naše aktivity v roku 2019
• projekt Záujmové a zážitkové aktivity pre deti a mládež ako 

prevencia sociálno-patologických javov (projekt podporený 
BSK), projektom v priestoroch CZA realizujeme povinnosť obce, 
ktorá jej vyplýva zo zákona o sociálno-právnej ochrane detí, v 
spolupráci s obcou realizujeme v Centre aktivity pre deti

• školiace pracovisko pre študentov VŠ sociálna práca, 
sociálna pedagogika

• MamaKlub (1x do týždňa v priestoroch Centra, podpora 
príležitosti mamičiek stretávať sa vo voľnom čase, podpora 
rodičovstva a rodiny)

• podujatia pre členov OZ (novoročná kapustnica)
• dobrovoľnícka služba v Centre formou aktivácie uchádzačov 

o zamestnanie (spolupráca s ÚPSVaR, Malacky)
• odborné vzdelávacie semináre a konferencie
• OZ Čisté srdce ako člen MAS Dolné Záhorie – rozvoj regiónu 



PROJEKT 
Záujmové a zážitkové aktivity pre deti a mládež ako 

prevencia sociálno-patologických javov
• vlastný stôl - celoročná pomoc deťom pri príprave na 

vyučovanie (I. a II. stupeň ZŠ)
• prípravníček - počas letných prázdnin (predškoláci z málo 

podnetného prostredia)
• formačné aktivity – debatníček, babský klub, tínedžerské 

večery, rozhovory, formácia v online prostredí
• tvorivé dielne
• športové a súťažné aktivity
• Centráček – časopis, ktorý píšu deti
• hudobno-tanečné aktivity
• kuchársky krúžok
• jednorazové zážitkové aktivity a podujatia pre deti (divadelné 

predstavenie, deň otvorených dverí v centre, výlety, workshopy, 
bubnovačka) – v roku 2019 obec cez projekt Zaži leto s centrom

• odborný seminár k 15 výročiu činnosti OZ Čisté srdce a k 10 
výročiu činnosti centra



• nosné aktivity: vlastný stôl, prípravníček, centráček, 
formačné aktivity (debatníček, babský klub), klubové 
večery pre tínedžerov

• projektové aktivity v roku 2019 nadviazali na projekty 
SPO z predchádzajúcich rokov

• aktivity boli realizované v priestoroch Centra 
záujmových aktivít vo Veľkých Levároch

• športové aktivity boli realizované po dohode 
s vedením základnej školy aj v priestoroch telocvične 
základnej školy

• návštevnosť aktivít bola veľmi dobrá 
• pravidelne navštevovalo aktivity každý deň v priemere 

dvadsať detí I. a II. stupňa základnej školy počas 
celého roka

Projektové aktivity 



Vlastný stôl, 2019 
(každodenná pomoc deťom pri príprave na vyučovanie)

 

- dve projektové pracovníčky
- pravidelne navštevovalo aktivitu v priemere 15 detí I. a II. 

st. ZŠ
- dni, keď aktivitu navštívilo až 20-24 detí
- užšia spolupráca so školou
- užšia spolupráca s rodičmi: 4-5 stretnutí na jedno dieťa 
- dlhodobá systematická práca s deťmi pri príprave na 

vyučovanie, individuálny prístup
- reálne zlepšenie si prospechu detí 
- práca s celistvým klientom – rodičmi detí



Prípravníček 2019
Cieľ: rozvoj zručností detí 
potrebných pre úspešné 
zvládnutie prvého ročníka ZŠ, 
rozvoj kognitívnych, sociálno-
komunikačných a i. zručností 
detí, motivovanie rodičov a detí 
vytrvať v školskej dochádzke a 
v systéme vzdelávania
Čas realizácie: letné 
prázdniny, raz týždenne v čase 
od 9 do 12 hod.
Návštevnosť: aktivitu 
absolvovalo 7 detí. 2 deti mali 
odloženú školskú dochádzku, 
3 deti nenavštevovali vôbec 
materskú školu



Prípravníček 2019
počas letných prázdnin raz týždenne

Cieľová skupina: predškoláci z málo podnetného prostredia, 
primárne tie, ktoré nenavštevovali materskú školu
Obsah: činnosti zamerané na rozvoj kognitívnych, pamäťových 
schopností, slovnej zásoby a jemnej motoriky detí, relaxačné a 
estetické činnosti, (hudobno-dramatické, pohybové...), témy: moja 
rodina, moja obec, moja škola a pod.; spoločné stolovanie pri 
desiatej, hygienické návyky



Prípravníček - najväčší prínos

• úspešné „nabehnutie“ detí na šk. dochádzku a zvládanie I. ročníka
• motivovanie celistvého klienta na pravidelnú šk. dochádzku
• následné navštevovanie aktivít v Centre počas šk. roka
• práca s celistvým klientom
• rozvoj sociálno-komunikačných zručností, zlepšenie kognitívnych 

schopností, grafického prejavu, matematických predstáv, 
orientácie...



Letné prázdniny 2019



Formačné aktivity
 Debatníček a Babský klub

Debatníček - pre deti I. stupňa ZŠ
- pravidelne raz do týždňa pod vedením 

animátoriek
- situačné hry a facilitované rozhovory 

na vopred pripravené témy
- témy: medziľudské vzťahy, kultúrny 

život,  komunikácia, práva a 
povinnosti, správne využívanie 
voľného času, prevencia pred 
nežiadúcimi javmi...

- účasť 15 detí
   Babský klub – pre dievčatá od 11 r. 
- pravidelne raz do týždňa pod vedením 

animátoriek
- témy pripravené na základe záujmu 

dievčat, psychofyzický  vývin a dospievanie 
dievčat a chlapcov, zmeny sprevádzajúce  
pubertu, vzťahy, komunikácia, poznaj 
svoje telo, móda, hygiena

- najčastejšie facilitovaný rozhovor, krátke 
videá, práca s obrázkami

- účasť 5 dievčat



Klubové večery pre tínedžerov
Ciele: prevencia sociálno-patologických javov, poskytnutie 
bezpečnej alternatívy ulice, podpora sociálneho začlenenia do 
skupiny rovesníkov, psychická, fyzická, právna a sociálna 
ochrana klientov počas pobytu na aktivite a formácia.
Cieľová skupina: deti a mládež vo veku 12 až 20 rokov (ale 
prichádzajú deti už od 10 rokov), z účasti na klubovom večere 
klientov vylučuje stav pod vplyvom alkoholu, omamných látok, 
agresívne správanie; klienti nie sú registrovaní, na aktivitu 
počas jej trvania prichádzajú a odchádzajú podľa svojho 
uváženia
Metodika: primárne zachytenie v online prostredí, formačné 
rozhovory, reflexia životných situácií a príbehov; súčasťou 
večerov býva aj počúvanie hudby, hranie biliardu, posedenie 
pri čaji, či pri niečom malom na zahryznutie
Zabezpečujú: dve projektové pracovníčky - pedagogička 
s dlhoročnou pedagogickou skúsenosťou, a sociálna 
pracovníčka, absolventka odboru sociálna práca
Čas: raz do týždňa v pravidelnom čase – vždy v stredu od 
16.00 do 19.00 hod.



Tvorivé dielne a športové aktivity 2019



Kuchársky krúžok 2019
- raz do týždňa, 

spoločná príprava 
jedál pod vedením 
dvoch animátoriek

- spoločné stolovanie
- vlastná kuchárska 

kniha
- zásady hygieny, 

zdravého stravovania 
a správneho 
stolovania

- učenie sa 
hospodáreniu 
(vhodný výber a 
nákup 
potravín)



Kuchársky krúžok 2019

pod vedením dvoch 
projektových 
pracovníčok si deti 
vždy niečo chutné 
uvaria...

Čo si uvaria, to 
si aj zjedia 



Centráček 2019 (časopis, ktorý píšu deti...)

•redakčná rada sa celoročne stretávala raz do týždňa pod vedením hlavnej redaktorky – 
projektovej pracovníčky  

•zapojilo sa 15 detí, účasť nebola vždy pravidelná, priemerne desať detí týždenne

•výtlačky časopisu zabezpečuje OZ Čisté srdce z projektu; výtlačok dostala vždy základná 
škola, starosta a poslanci, knižnica v kultúrnom dome, rodičia, deti

•Vyšli 4 čísla, z toho 1 špeciálne číslo (o projekte obce:  Zaži leto s centrom, na ktorom OZ 
Čisté srdce počas letných prázdnin tiež participovalo)

•Prínos aktivity:

-  učí deti vyjadrovať emócie, zdieľať svoje prežívanie a zážitky kamarátom, 
rodičom, učiteľom, verejnosti
- verejnosť sa dozvie o našej činnosti, vníma dôležitosť preventívnych aktivít
- u detí sa posilňujú sociálno-komunikačné zručnosti aj self-concept
- deti spoznávajú osoby z verejného života obce a okolia
- deti rozvíjajú štylistické a gramatické zručnosti, estetické cítenie
- u detí sa buduje sa pocit prináležitosti a dôležitosti, posilňuje sa ambícia detí 
zaradiť sa do spoločnosti v budúcnosti
- časopis prispieva k eliminácii predsudkov



redakčná rada časopisu 
Centráček v akcii

stretnutie detí - redakčnej rady 
pod vedením hlavnej 
redaktorky 

deti z redakčnej rady na obecnom 
úrade – rozhovor so starostom 
obce 



Odborný seminár 
september 2019

pri príležitosti 15 rokov od vzniku OZ Čisté srdce 
a 10 rokov činnosti Centra záujmových aktivít



Na seminári so svojimi príspevkami vystúpili:
Mária Biksadská, predsedníčka OZ Čisté srdce,
Zuzana Pucherová, koordinátorka projektových sociálno-
preventívnych aktivít, OZ Čisté srdce,
Milada Krížová, spoluautorka myšlienky založenia centra a 
projektu Čisté srdce – záhorácke centrum záujmových aktivít,
Richard Nimsch, starosta obce Veľké Leváre a spoluautor 
projektu,
Lukáš Richveis, koordinátor Centra záujmových aktivít Veľké 
Leváre,
Vladimíra Perničková, riaditeľka ZŠ s MŠ Veľké Leváre,
Monika Kakalíková, oddelenie sociálnej pomoci Úradu BSK,
Ivana Šusterová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity, Regionálna kancelária Nitra,
Matej Nagy, OZ Ichtys,
Lenka Zápotocká, Človek v ohrození, n. o.,
Marek Kapusta, Superar Slovakia.

https://www.youtube.com/watch?v=ms99bjnBa3I&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ms99bjnBa3I&feature=youtu.be


Odborný seminár – program  



Počiatočný stav k 1.1.2019 Pokladňa: 71,85 Účet (1)134,47
 
Účet (2) 306,98

 
Spolu : 513,30
 

Príjmy : 756,00 457,19 21580 22793,19
 

2% dane 0 457,19 0 457,19

Členské   46,0 0 0 46,00

PRíSPEVOK FO 710,0 0 0 710,00

Úroky v banke 0 0 0 0

Dotácia z VUC 0 0 21580 21580,00

Dotácia UPSVaR 0 0 0 0

Presuny ČS 500 209,20 0 709,20

Výdavky: 864,88 246,50 21532,67
22644,05

MATERIÁL NA AKTIVITY S DEŤMI 92,85 0   92,85

KUCHÁRSKY 219,28 0   219,28

Seminár občerstv. 175,37 0   175,37

SLUŽBY /cestovné, vstupné,tlačiareň,časopis,účt.... 119,50 0 1190,4 1309,9

KANCELÁRSKY,HGIENICKÝ, MATERIÁL, RÉŽIA 135,92 0 541,80 677,72
MZDY 0 0 15822,00 15822,00
PLATBY DO POISTNÝCH FONDOV 0 0 3778,47 3778,47
POŠTOVNÉ RÉŽIA,,NOTÁRSKE A BANKOVÉ  POPL. 121,96 78,5 110,80 311,26

Pokuta du 0 60,0 0 60,00

POISTNÉ 0 108 89,20 197,2

PRESUNY ČS 120,0 300,00 200,00 620,00

Výsledok hospodárenia 2019 149,14

Konečný stav k 31.12.2019 342,97 254,36 154,31 751,64

Správa o hospodárení OZ Čisté srdce za r. 2019
V eurách

Vypracovala: Ing. Mária Biksadská, Marec 2020



Realizované a plánované aktivity 

2020- do marca 2020 každodenné aktivity pre deti v centre
- od marca 2020 – protipandemické opatrenia štátu, 

zatvorené centrum (činnosť pozastavená)
- OZ Čisté srdce ako supervízor praktikantov (študentov 

soc. práce) 
- letné prázdninové aktivity – uvoľnenie opatrení, ale 

vzhľadom na existujúce opatrenia COVID-19 aktivity v 
obmedzenom režime (prípravníček, stretnutia pod altánom 
2x do týždňa) – personálne zabezpečenie 

- od septembra 2020 – ideálne pokračovať v každodenných 
aktivitách počas šk. roka v priestoroch centra v spolupráci s 
obcou

- vypracovanie projektu na rok 2021 T: do konca júna – 
priestory, personálne zabezpečenie projektu

- odborný seminár 2020 – téma, termín – jeseň 2020, 
zabezpečenie

- koncoročné, resp. novoročné posedenie členov OZ T: ?



Vaše 2% dane nám pomáhajú 
ponúknuť deťom zážitky!

 ĎAKUJEME!

Informácie o žiadateľovi na preukázanie 2% dane:
IČO : 30858839

Právna forma : Občianske združenie
Obchodné meno /názov : Čisté srdce

Sídlo: Komenského 839
908 73 Veľké Leváre
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