
Správa o činnosti a hospodárení

OZ Čisté srdce za rok 2020



Spolupráca v roku 2020

• Obcou Veľké Leváre - Centrom záujmových aktivít

• ZŠ s MŠ Veľké Leváre

• Úradom BSK (odbor sociálnych vecí)

• Evanjelickou cirkvou Veľké Leváre

• aktívnymi občanmi a dobrovoľníkmi

• orgánmi samosprávy a štátnej správy

• ÚPSVaR v Malackách

• Pedagogickou fakultou UK v Bratislave 

• CVČ Malacky

• občianskymi združeniami a záujmovými skupinami 

• Asociáciou NPDM a ďalšími mimovládnymi organizáciami

• MAS DZ

• Zdravé regióny



Činnosť OZ
• projekt Záujmové a zážitkové aktivity pre deti a mládež ako 

prevencia sociálno-patologických javov (s finančnou podporou Úradu 

BSK), projektom realizujeme v priestoroch centra záujmových 

aktivít povinnosť obce vyplývajúcej zo zákona o sociálno-právnej 

ochrane detí

• poradenská a konzultačná činnosť

• neformálne vzdelávacie aktivity (odborné semináre, konferencie)

• školiace pracovisko pre študentov VŠ (sociálna práca a 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, výlet)

• dobrovoľnícka služba formou aktivácie uchádzačov o zamestnanie 

(spolupráca s ÚPSVaR, Malacky)

• MAS Dolné Záhorie – rozvoj regiónu

• Spolupráca s Asociáciou NPDM, mimovládkami, OZ, inštitúciami...



PROJEKT 
Záujmové a zážitkové aktivity pre deti a mládež 

ako prevencia sociálno-patologických javov 2020

POČAS PANDÉMIE 

• projektové aktivity boli v roku 2020 vzhľadom na pandémiu COVID-19 

zrealizované čiastočne, plánované aktivity sme v niektorých fázach roku 

nemohli z objektívnych príčin realizovať, alebo sme ich realizovali 

v špeciálnom a obmedzenom režime

• marec – máj 2020 priestory centra záujmových aktivít zatvorené 

(protiepidemiologické opatrenia štátu) – projektová činnosť bola realizovaná 

len cez sociálne siete a telefonicky + v dohodnutých termínoch 

konzultačná činnosť  

• jún 2020 – deti opätovne mohli navštevovať materskú školu, osobne sme 

roznášali pozvánky rodičom na letnú preventívnu aktivitu prípravníček

pre budúcich prvákov – školákov. 

• júl – august 2020 za prísnych protiepidemiologických opatrení (exteriér, 

obmedzený počet klientov na aktivitách, obmedzený počet pracovníčok, 

skrátený čas aktivít..., aktivity prípravníček, tvorivé dielne, športové 

aktivity, stretnutia pre tínedžerov pod altánom, babský klub,

konzultácie pre rodičov: rozhovory k aktuálnym problémom 

a ťažkostiam ich detí, stretnutia a rozhovory s tínedžermi v prostredí 

obce - v teréne, na miestach, kde najčastejšie trávievajú svoj voľný čas; 

pozornosť sme sústredili aj na online prostredie klientov. 



PROJEKT 

Záujmové a zážitkové aktivity pre deti a mládež 

ako prevencia sociálno-patologických javov 2020

POČAS PANDÉMIE 

• september 2020 - projektové aktivity realizované v priestoroch centra za

protiepidemiologických opatrení: pomoc deťom s prípravou na vyučovanie, športové

aktivity, hudobno-dramatické aktivity, redakcia časopisu centráček, debatníček, babský

klub.

• október - december 2020 obec/koordinátor priestory Centra záujmových aktivít pre

deti a mládež uzatvoril (druhá vlna pandémie), podobne tak školy ostali uzatvorené,

presunuli sme sa do online priestoru, najmä cez messenger – pomoc klientom

s učením, konzultácie, rozhovory s tínedžermi, pri preventívnej práci s klientom sme

sa pohybovali v online prostredí, reagovali sme na podnety a prosby o pomoc,

aktívne sme hľadali spôsoby, ako vykonávať službu počas opatrení a uzatvorenia

priestorov centra. Konkrétny príklad: mamička s dvoma dcérami, pričom jedna je

prváčka a v lete navštevovala našu aktivitu prípravníček, matka je s dcérami prítomná

cez messenger na online stretnutí a spolu s projektovou pracovníčkou písali domáce

úlohy, riešili konkrétne problémy pri učení sa. Konzultačná činnosť naďalej bežala za

dodržania opatrení, zväčša však telefonicky. Kancelária s projektovou pracovníčkou

bola k dispozícii 1 deň v týždni po dohovore s klientom na konkrétnom termíne



Vlastný stôl 2020
(každodenná pomoc deťom pri príprave na vyučovanie)

- v roku 2020 čiastočne realizovaná aktivita (vzhľadom na pandémiu 

COVID-19)

- dve projektové pracovníčky (do marca 2020 pracovali nepretržite)

- užšia spolupráca so školou

- užšia spolupráca s rodičmi detí

- dlhodobá systematická práca s deťmi pri príprave na vyučovanie, 

individuálny prístup

- reálne zlepšenie si prospechu detí 

- práca s celistvým klientom = dieťa + jeho zákonný zástupca



Centráček 2020



Prípravníček 2020

Cieľová skupina: predškoláci, budúci prváci, primárne deti, ktoré

nenavštevovali materskú školu, alebo z málo podnentého prostredia

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 2020
čas realizácie: letné prázdniny 

2020, raz týždenne v čase od 9 

do 12 hod.

realizovaný za  prísnych 

protiepandemických opatrení 

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

návštevnosť: vysoká,

aktivitu absolvovalo 12 detí



Prípravníček 2020



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 2020



Správa o hospodárení OZ Čisté srdce

za rok 2020

Počiatočný stav k 1.1.2020 Pokladňa: 342,97 Účet (1)254,36 Účet (2) 154,31 Spolu : 751,64

Príjmy : 148,00 574,95 21580,00 22302,95
13119,38

2% dane 0 354,73 0 354,73

Členské 28,0 0 0 28,00

PRíSPEVOK FO 0,0 0 0 0

Úroky v banke 0 0 0 0

Dotácia z VUC /92,66 na poistku alikvotná časť 2020 0 21580 21580,00

Dotácia UPSVaR 0 0 0

Dotácia Ped.fakulta 127,56 127,56

Presuny ČS  projekt VUC výplata za december 786,06 cudzie prostr. 120,00 92,66+786,06 0 92,66+120

Výdavky: 233,74 344,02 12393,85
12971,61

MATERIÁL NA AKTIVITY S DEŤMI 45,40 0 0 45,40

KUCHÁRSKY, obč.prípravníček 46,15 0 0 46,15

Seminár občerstv. 0 0 0 0

SLUŽBY /cestovné, vstupné,tlačiareň,časopis,účt.... 0 0 0 0

KANCELÁRSKY,HGIENICKÝ, MATERIÁL, RÉŽIA 8,69 0 200,39 209,08
MZDY a odvody /ped. Fakulta, prax 120,02 0 120,02 9374,48 9494,50
PLATBY DO POISTNÝCH FONDOV 0 0 2520,32 2520,32
POŠTOVNÉ RÉŽIA,,NOTÁRSKE A BANKOVÉ  POPL. 133,5 92,00 86,00 311,50

Doplatok preddavku na daň FO 0 24,00 0 24,00

POISTNÉ 0 108,00 0 108,00

Presuny ČSvýber v hotovosti /120,00+prevod za poistku92,66 0 0120+ 92,66 212,66 212,66

PRESUNY ČS/výplata za december, vo výdavkoch už započítaná
Nevyčerpané prostriedky vrátené VUC 

0 0 786,06
9183,57

Výsledok hospodárenia 2020 147,77

Konečný stav k 31.12.2020 257,23 485,29 156,89 899,41

Vypracovala: Ing. Mária Biksadská, marec 2021



ČISTÉ SRDCE – občianske združenie

ČISTÉ SRDCE o.z. dlhodobo realizuje sociálne služby v priestoroch centra záujmových 

aktivít a v obci Veľké Leváre, základné sociálne poradenstvo, neformálne vzdelávacie 

aktivity, klubové aktivity, zážitkové podujatia. Viac ako 10 rokov pracuje s deťmi a 

mládežou zo znevýhodneného prostredia rámci projektu Záujmové a zážitkové aktivity pre 

deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia ako prevencia sociálno-patologických 

javov. Od roku 2011 je združenie evidované na Úrade BSK ako subjekt oprávnený vykonávať 

opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 

Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.

Združenie sa aktívne venuje aj neformálnemu vzdelávaniu. Organizuje vzdelávacie 

semináre a konferencie ako pre odborníkov z oblasti výchovy a vzdelávania, sociálnej práce a 

sociálnych služieb, tak i pre širšiu verejnosť. Organizuje tiež besedy a zážitkové workshopy, 

podujatia a výlety pre deti a mládež, a rodiny.

Realizuje formačné a klubové aktivity (mamaklub, babský klub, tínedžerské večery), pomoc 

deťom pri príprave na vyučovanie, preventívnu letnú prázdninovú aktivitu pre deti 

predškolského veku zo znevýhodneného prostredia – Prípravníček, základné sociálne a 

špeciálno-pedagogické poradenské služby. Venuje sa podpore komunitných programov.

Čisté srdce o.z. je školiacim pracoviskom pre študentov sociálnej pedagogiky a sociálnej 

práce vysokých škôl. Pri svojich aktivitách dlhoročne spolupracuje predovšetkým s Obcou 

Veľké Leváre a jej vzdelávacími inštitúciami – Centrom záujmových aktivít a ZŠsMŠ vo Veľkých 

Levároch, Odborom sociálnych vecí Úradu BSK, evanjelickou cirkvou vo Veľkých Levároch, 

ÚPSvaR v Malackách, PdFUK v Bratislave, MAS Dolné Záhorie, členmi Asociácie NPDM a 

ďalšími mimovládnymi organizáciami.



2% z dane  
Váš dar, ktorý pomáha

ĎAKUJEME!

INFORMÁCIE k poukázaniu 2% 

pre OZ Čisté srdce

IČO: 30858836 (pozn.: v oficiálnom 

formulári je potrebné IČO pri vypĺňaní 

vpisovať – zarovnať sprava)

Právna forma: OBČIANSKE 

ZDRUŽENIE

Sídlo: KOMENSKÉHO 839,

90873 VEĽKÉ LEVÁRE


