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História jedného projektu

V roku 2004 bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované občianske 
združenie Čisté srdce, ktoré vo Veľkých Levároch založil Mgr. Martin Kríž 
so svojou manželkou Mgr.  Miladou Krížovou a ďalšími ľuďmi, ktorým ne
boli ľahostajné hromadiace sa problémy v našom okolí. Znepokojovalo 
ich správanie sa detí a mladých ľudí, ktorí na seba upozorňovali vanda
lizmom, záškoláctvom, odmietaním dodržiavať pravidlá, pripravovať sa 
na budúce povolanie... Takto sa mladí ľudia stávajú adeptmi na prežitie 
života v chudobe – v sociálnom vylúčení.

Dobrovoľníci občianskeho združenia považovali za jednu z príčin tohto 
javu u mnohých detí nezvládnutie nástupu na povinnú školskú dochádz
ku. Chýbajúce základné zručnosti, nedostatočná domáca príprava na vyu
čovanie vedú k neúspechom v škole, kopia sa zlé známky, vzniká odpor 
k vyučovaniu. Materiálny nedostatok, často však aj iné prekážky bránia 
rodičom pomáhať deťom s učením, sprevádzať ich a poradiť, keď to po
trebujú. 

Najlepším spôsobom ako z toho von sa javilo ponúknuť deťom zmysluplné 
trávenie voľného času v prítomnosti dospelých, ktorí majú čas a môžu im 
pomôcť napríklad aj pri príprave na vyučovanie. Deti na takúto ponuku 
reagovali a začali ju vyhľadávať. Chýbali však vhodné priestory a mate
riálne zabezpečenie aktivít. Toto mal vyriešiť projekt, ktorého cieľom bola 
kvalitná ponuka záujmových aktivít pre deti, najlepšej formy prevencie 
drogových závislostí a iných sociálnopatologických javov.

Dobrým predpokladom na to, aby myšlienky a ochota dobrovoľníkov 
mohli byť uvedené do života, bola spolupráca s obcou Veľké Leváre, ktorá 
si projekt s názvom Čisté srdce, záhorácke centrum záujmových aktivít 
osvojila a požiadala o jeho finančnú podporu z európskych fondov. Po 
niekoľkoročnom úsilí prišla v októbri 2008 správa z Úradu vlády SR, že 
projekt bude podporený nenávratným finančným príspevkom z finanč
ného mechanizmu EHP, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho 
rozpočtu SR. 

Mohli sme začať s realizáciou projektu. Pred nami boli úlohy vytvoriť cen
trum záujmových aktivít, v ktorom sa budú stretávať, zabávať a učiť deti, 
prestavbou budovy a pozemku vytvoriť na to dostatok priestorov a vybaviť 
ich zariadením, získať dobrovoľníkov a zamestnancov, ktorí budú deťom 
k dispozícii v ich voľnom čase a budú mať dostatok nápadov a zručností na 
organizovanie aktivít a v neposlednom rade dostatok lásky pre deti.

Záleží nám na deťoch v našej obci

Kdesi som raz čítala, že deti viac ako kritiku potrebujú vzory. A je to tak. 
Myslím, že o to nám predovšetkým ide: ponúkať deťom pozitívny príklad 
a pomocnú ruku, ukázať im cestu, možností ich rozvoja a rastu, ponúknuť 
im priestory na zmysluplné trávenie voľného času. To bola aj pôvodná 
myšlienka, s ktorou prišli iniciátori vzácneho projektu vo Veľkých Levá
roch – projektu centra záujmových aktivít. Je až neuveriteľné, že centrum 
záujmových aktivít je tu pre naše deti už desiaty rok. Už desať rokov spá
jajú sily pre dobrú vec viaceré subjekty: obec Veľké Leváre, základná škola 
s materskou školou, občianske združenie Čisté srdce, Úrad BSK, dobrovoľ
níci a ďalší spolupracovníci centra.

Centrum záujmových aktivít vo Veľkých Levároch vníma ako vzácny 
priestor aj Bratislavský samosprávny kraj a inšpiruje iné obce v regióne. 
Je skvelé, že ho tu máme. Nie je to samozrejmosť. Je to tak vďaka dlhoroč
nému záujmu o deti, vďaka úsiliu a obetavosti mnohých ľudí v našej obci. 
Ľudí, ktorí stáli pri zrode myšlienky a tvorbe projektu centra. Ľudí, ktorí 
sa zaslúžili o to, že budova, v ktorej centrum dnes je, je zrekonštruovaná 
a že v nej celoročne prebiehajú aktivity pre deti. Ľudí, ktorí celé tie roky 
dodnes tvoria činnosť centra a každodenne ju svojou prítomnosťou napĺ
ňajú. Postupne to boli autori a manažérka projektu centra, sociálni pra
covníci a koordinátori centra, pani učiteľky a aktívni členovia občianskeho 
združenia Čisté srdce, dobrovoľníci. Im všetkým patrí veľká vďaka! 

My „centráci“ sa veľmi tešíme z desiatych narodenín centra a radi by sme 
ich oslavovali spolu s vami. Všetci sme pozvaní tešiť sa zo spoločného die
la. Ešte mnoho a mnoho rokov prajem, milé centrum. Nech nikdy nestratíš 
svoj étos!

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD., bývalá koordinátorka CZA, koordinátorka 
a animátorka projektových aktivít za OZ Čisté srdce



Občianske združenie Čisté srdce 4 Centrum záujmových aktivít5

táborov a na odmeny zamestnancov. Od júna 2011 prešlo financovanie 
centra na obec Veľké Leváre. OZ Čisté srdce ponúklo obci spoluúčasť na 
aktivitách formou dobrovoľníckej činnosti. 

Zakladateľ združenia a štatutárny zástupca Martin Kríž od roku 2008 vo 
Veľkých Levároch nebýva, preto sa vzdal zotrvania vo funkcii predsedu. 
Na valnom zhromaždení 11. mája 2011 boli zvolené nové orgány združe
nia. Za predsedníčku OZ Čisté srdce bola zvolená Ing. Mária Biksadská, za 
členov správnej rady boli zvolení Mgr. Radoslav Danko, Ing. Mária Biksad
ská a Mgr. Zuzana Alenová, PhD. 

OZ Čisté srdce je zaregistrované na úrade BSK v zozname subjektov, ktoré 
vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany podľa zákona č. 305/2005 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. 

Rok 2012
Občianske združenie Čisté srdce vypracovalo projekt s názvom Záujmo
vé a zážitkové aktivity pre mládež ako prevencia sociálnopatologických  
javov. Zareagovalo na výzvu Bratislavského samosprávneho kraja a po
žiadalo o finančnú podporu. Získalo ju a jeho spoluúčasť na voľnočaso
vých aktivitách centra záujmových aktivít tak bola prehĺbená a obohate
ná o sociálnoprávny rozmer. Projekt sa nám darí realizovať každoročne 
a pokračujeme v ňom aj v roku 2019.

Rok 2019
Rok 2019 je jubilejným rokom – pripomíname si 10. výročie vzniku Cen
tra záujmových aktivít vo Veľkých Levároch (jeho činnosť naplno začala 
v roku 2009) a zároveň 15. výročie založenia jeho iniciátora a podporova
teľa, občianskeho združenia Čisté srdce.

Ing. Mária Biksadská, manažérka projektu, prvá riaditeľka CZA Veľké  
Leváre, predsedníčka OZ Čisté srdce 

Rok 2008
Začali sme v starej budove na Komenského ulici č. 838, ktorú poskytla 
evanjelická cirkev augsburského vyznania. Uviedli sme do života cen
trum záujmových aktivít. Upravili a zariadili sme jestvujúce miestnosti 
a pozvali deti. Deti centrum hneď v prvých dňoch objavili a začali sa v ňom 
udomácňovať. Reagovali na ponuku rôznych činností, ktoré pre ne vymýš
ľali dobrovoľníci: na prípravu na vyučovanie a pomoc pri učení, kľúčovú 
aktivitu centra, a na množstvo iných zaujímavých činností.   

Rok 2009  
Deti našli v centre miesto na hry, stretnutia s kamarátmi a predovšetkým 
ľudí, ktorí pomôžu a poradia a majú čas na hranie i na rozhovory. 

V marci nás navštívila veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku 
J. E. Brit Løvseth. V lete začala rekonštrukcia starej budovy. Aktivity sme 
museli presunúť do náhradných priestorov. Poskytla nám ich rímskokato
lícka cirkev v pastoračnom centre v Habánskom dvore. 

Rok 2010
V jeseni už mohli deti používať novovzniknuté priestory v podkroví: učeb
ňu, spoločenskú miestnosť a relaxačný kútik. Miestnosti na prízemí boli 
pretvorené na počítačovú miestnosť, kuchynku, kanceláriu a sklad. Na 
dvore bolo vybudované detské ihrisko a terasa s altánkom. Celková výška 
dotácie na prestavbu budovy a dvora bola 110 tis. Eur, obec prispela na 
dofinancovanie prác sumou 30 tis. Eur.    

Rok 2011
V centre prebiehali pravidelné aktivity, na ktoré si deti zvykli a rady sa ich 
zúčastňovali: 
Vlastný stôl – pomoc s domácimi úlohami a s prípravou na vyučovanie, 
Priestory – aktivity podporujúce rozvoj kognitívnych, pohybových, ume
leckých a manuálnych zručností (biblický klub, dramatické a tanečné ak
tivity, formačné stretnutia, športové aktivity, kuchársky krúžok a i.), 
MamaKlub – stretávanie rodičov s malými deťmi.

Počas realizácie projektu sme na obohatenie činnosti a zvýšenie motivácie 
detí pripravovali príležitostné zážitkové podujatia: tábory, výlety, centrov
ské festivaly, dni otvorených dverí, mikulášske besiedky, dni hier a súťaží.

Vo februári bola v prítomnosti veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na konfe
rencii vyhodnotená realizácia projektu, v máji bola jeho realizácia ukončená. 
Celková suma nenávratného finančného príspevku bola 411 tis. Eur. Okrem 
prestavby budovy sme ju použili na nákup energií, vybavenia (nábytok, 
počítače, stolný futbal, biliard, hudobné nástroje, prezentačná technika, 
športové potreby, spoločenské hry, knihy a iné), na organizovanie letných 
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Centrum očami detí 

Chodil som do centra každý deň. Páčili sa mi všetky hry, počítač, hra na 
klavíri. Na kuchárskom sme sa učili variť, často sme spievali a pekný deň 
bol u pani keramikárky v Malackách, na zmrzline a na ihrisku. Bolo nám 
dobre. Ferko Malinovský

Do centra chodím rada, lebo sú tu milé pani učiteľky. Pomáhajú nám nau
čiť sa matematiku, slovenčinu, angličtinu. Som rada, že nás učia s láskou 
a ochotou. Som im za všetko vďačná. Anička Molnárová

Dnes som bola prvýkrát v centre. Mali sme kuchársky krúžok. Piekli sme 
cigánsky koláč. Teraz ho môžem upiecť doma. Magduška Galbová

V centre sa mi páči kuchársky. Mám ho rád aj pani učiteľku Hoďovskú, 
lebo nás naučí variť chutné veci. V centre je všetko fajn. Hry, počítač, ka
maráti. Pani Zuzka Pucherová má pekný hlas, učí nás rôzne pesničky a hrá 
na gitare. Rád chodím do centra nielen cez prázdniny, ale aj cez školský 
rok, aby som sa dobre učil a bol zo mňa dobrý človek. Mirko Baláž

Centrum je pre všetky deti. Ja chodím do centra rada preto, lebo je tu prí
jemne. Rada sa tu učím. Zaujímavé sú tvorivé dielne. Chodíme aj na výlety. 
Baví ma, keď sa učitelia v centre s nami hrajú a žartujú. Na centre by sa 
nemalo nič meniť. Sú tu veselí ľudia. O našom živote v centre je náš časo
pis Centráček. Rada každému hovorím, že centrum a Centráček nemajú 
chyby. Dominika Danihelová

Na nocovačke v centre bola zábava. Zobrali nás na nočnú vychádzku, bol 
to veľký zážitok. Pozorovali sme hviezdy. Večeru sme mali výbornú. Ďaku
jem animátorom aj pani kuchárke. Miška Rigová

Páčilo sa mi v Malackách u požiarnikov. Hlavne autá a to, že sme si mohli 
do nich sadnúť. Teraz viem, že hasiči to majú ťažké. Viki Rajošová

Keď prídem do centra, počkám, až na mňa príde rad, pripravím si veci 
a začne sa práca s domácimi úlohami. Je veľmi dobré, že nám pri nej pani 
učiteľky Michálková a Walterová pomáhajú a že nás kontrolujú. Aj keď sa 
nám nechce, musíme poslúchať a pracovať. Inak by z nás boli drevá. Teší 
ma, keď potom dostanem v škole dobrú známku. Mám rada centrum aj 
pani učiteľky. Petra Balážová

Vystupovali sme v kultúrnom dome pre starkých s programom Jeden po
maranč. Pekne sme spievali a starkým sa to páčilo. Adrián Baláž

Aktivity centra záujmových aktivít v súčasnosti 

Centrum záujmových aktivít je otvorené od pondelka do piatka. Jeho kaž
dodennou a nosnou aktivitou je Vlastný stôl – deti majú možnosť pripraviť 
sa v centre na vyučovanie. V jednotlivé dni týždňa centrum deťom a mlá
deži ponúka rôzne voľnočasové aktivity. Pondelok je zameraný na hudbu 
a pohyb. V centre si zaspievame a zatancujeme a kto má rád šport, príde si 
na svoje v školskej telocvični. V utorok sa deti stretávajú na redakčnej rade 
Centráčka, časopisu o živote centra. Učia sa tvoriť príspevky a viesť rozho
vory s osobnosťami z našej obce. Streda sa nesie v duchu varenia. Naši 
malí kuchári sa na kuchárskom krúžku učia variť a piecť. A čo si navaria, 
to potom s chuťou aj zjedia. Tvorivé dielne sú na programe vo štvrtok. Deti 
vymýšľajú a tvoria rôzne diela, ktorými sa môžu pochváliť doma rodičom, 
starým rodičom či kamarátom. V piatky spolu debatujeme na debatnom 
krúžku. Deti sa učia komunikovať a vyjadrovať svoj názor na rôzne témy. 
Každý deň majú deti možnosť pobudnúť chvíľu aj pri počítači.

Centrum je v prevádzke nielen počas školského roka, ale i cez jarné a letné 
prázdniny. Deťom počas nich každý deň ponúka rôzne aktivity a v piatky 
zážitkové podujatia a výlety. V lete ponúka predškolákom aktivitu Prí
pravníček. Hravou formou im pomáha pripraviť sa na úspešný vstup do 
prvého ročníka základnej školy. Deti si rozvíjajú sociálne a komunikačné 
zručnosti a kognitívne schopnosti, orientáciu v priestore, učia sa správne 
držať telo pri sedení za stolom, správne držať ceruzku a mnoho iného. 

Sme centrum pre každého. Každé dieťa si počas voľnočasových aktivít prí
de na svoje. Tešíme sa na vašu návštevu nášho centra záujmových aktivít.

Mgr. Lukáš Richveis, koordinátor CZA a sociálny pracovník 
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klad športových olympiád. V pamäti máme Deň Rómov v centre a varenie 
rómskeho jedla gója. Varili ho mamičky a v centre sme vtedy zaznamenali 
mimoriadnu návštevnosť. Nezabudnuteľné sú tiež rôzne besedy, celoden
né výlety a mnohé ďalšie zážitkové podujatia. 

Naši prví klienti sú dnes dospelí ľudia. Mnohí z nich sú už oteckovia a ma
mičky. Pri  náhodných stretnutiach s nami veľmi radi spomínajú na cen
trum, ktorému sú vďační za to, že dokončili školu a našli si zamestnanie, 
niektorí z nich sú dokonca podnikatelia. Toto je pre nás najväčšie zadosť
učinenie. Hreje nás pocit, že naša snaha nebola márna, aspoň u väčšiny 
z nich, a že naše rozhovory – dlhé a náročné – mali význam. 

Mgr. Beáta Michalková

O centre pani učiteľka Beáta Michalková, ktorá v ňom 
pracuje od jeho založenia

V začiatkoch fungovania centra sme sa sústredili na návštevy v rodinách 
a oboznamovanie rodičov s činnosťou a významom centra. Zdôrazňova
li sme našu pomoc ich deťom predovšetkým pri príprave na vyučovanie 
a zmysluplné trávenie voľného času.

Vlastný stôl 
Ústrednou aktivitou bol od začiatku Vlastný stôl. Zamerali sme sa na prí
pravu na vyučovanie, správne pracovné návyky, systematickosť. V mno
hých prípadoch sme riešili aj výchovné problémy. Viedli sme množstvo 
formačných rozhovorov o význame vzdelania pre ďalší život a o význame 
kvalitných vzťahov, pretože klienti boli a sú z rôzneho rodinného prostre
dia, z rôznych vekových skupín a školských tried. Mali sme a máme tu deti, 
ktoré navštevujú špeciálnu triedu, bežnú školskú triedu, ale aj osemročné 
gymnázium. Pri hodnotení tejto aktivity môžeme vyjadriť spokojnosť – od 
začiatku až po súčasnosť sme u detí, ktoré navštevovali centrum pravidel
ne, nezaznamenali opakovanie ročníka. Realizovali sme mnoho rozhovo
rov s rodičmi detí, s ktorými máme vďaka našej práci a vzájomnej dôvere 
korektné vzťahy. 

Prípravníček pre predškolákov
Mnohoročná prax nám ukázala potrebu začať pracovať už s deťmi pred
školského veku a s deťmi s odloženou školskou dochádzkou. OZ Čisté 
srdce preto naplánovalo v spolupráci s centrom prázdninovú aktivitu Prí
pravníček pre predškolákov a zahrnulo ju do projektu, ktorý už niekoľko 
rokov finančne podporuje Úrad BSK. Na letnom Prípravníčku pracujeme 
s deťmi zážitkovou formou. Snažíme sa u nich rozvinúť návyky a zručnos
ti, ktoré budú potrebovať v škole, a tak im pomôcť v ľahšej adaptácii na 
školské prostredie a život v kolektíve. 

Letné tábory a iné zážitky
V prvých rokoch existencie centra záujmových aktivít sme pre deti or
ganizovali týždenné zážitkové pobyty – letné a zimné tábory. Rada si 
spomínam na indiánsky tábor v Častej pri Modre, na tábor s historickým 
zameraním v rekreačnom stredisku Remata alebo na pobyt na Piesočnej 
pri Moravskom Sv. Jáne. Mnohé deti navštevujúce centrum zažili takéto 
výlety prvýkrát v živote a nielen ony, ale aj my animátori sme z nich mali 
hlboký pozitívny zážitok. 

Výborné boli aj vystúpenia detí z centra. S deťmi sme vďaka ich tanečnému 
a hudobnému nadaniu absolvovali množstvo kultúrnych vystúpení v obci 
aj mimo nej. Veľa zážitkov máme z nočných hier spojených s nocovaním 
v centre či púšťaním balónov šťastia, z rôznych dní hier a súťaží, naprí
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