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ČINNOSŤ OZ ČISTÉ SRDCE 

 Dlhodobo realizuje v priestoroch centra záujmových aktivít voľnočasové sociálno-preventívne aktivity pre deti a 

mládež, základné sociálne poradenstvo, klubové aktivity, zážitkové podujatia pre širšiu verejnosť, mamaklub pre mamičky na 

materskej s deťmi, workshopy, neformálne vzdelávacie aktivity…

 Viac ako 10 rokov pracuje s deťmi a mládežou zo sociálne 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 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 inými mimovládnymi 

organizáciami.

 Prostredníctvom projektov v úzkej spolupráci so základnou školou vo Veľkých Levároch podporuje tvorivú dramatickú činnosť 

detskej divadelnej skupiny Divadlo z domčeka vo Veľkých Levároch.



REALIZOVANÉ AKTIVITY 2021

 Spoluprácu s BSK, odbor sociálnych vecí - realizovaný projekt SPO - Záujmové a zážitkové aktivity 
pre deti a mládež ako prevencia sociálno-patologických javov – projektové aktivity boli 
zrealizované, aj počas epidemiologických opatrení, reagovanie na aktuálne epidemiologickú 
situáciiu

 Špeciálna pedagogička a psychologička v tíme pracovníkov centra

 Spolupráca Zdravé komunity – národný projekt, v rámci spolupráce nová dobrovoľníčka v tíme

 Spolupráca s obcou - Centrom záujmových aktivít (projekt Zaži leto s centrom)

 Spolupráca so ZŠ s MŠ Veľké Leváre (školský podporný tím, športové aktivity v telocvični, 
prípravníček, divadlo z domčeka)

 Spolupráca s Asociáciou NPDM – účasť na online stretnutiach 

 Členstvo v MAS DZ – účasť na online stretnutiach

 Spolupráca s ÚPSVaR, Malacky – aktivační pracovníci 

 Spolupráca s PdF UK Bratislava, katedra sociálnej práce – OZ Čisté srdce ako školiace pracovisko 
pre študentov sociálnej práce

 Vypracovanie a podanie žiadosti – projekt SPO na rok 2022 (úspešné)



PROJEKT SPO 2021

 projektové aktivity sú sociálna služba, aktivity v priestoroch centra fungovali 
nepretržite, aj počas pandémie za prísnych epidemiologických opatrení na základe 
covid automatu 

 každodenná návštevnosť projektových aktivít deťmi bola veľmi dobrá (20-30 detí každý 
deň)

 celkovo sme v roku 2021 pracovali so 40-45 deťmi (navštevujúce I. a II. druhý stupeň ZŠ 
a SŠ) a 10-15 dospelých

 naďalej sme pracovali s celistvým klientom (t. j. deti a ich zákonní zástupcovia) so 
snahou o uplatňovanie princípov nizkoprahovosti a atmosféry neformálnej výchovy a 
vzdelávania

 Počas zhoršenej epidemiologickej situácie projektové aktivity fungovali v špeciálnom 
režime – napríklad individuálna pomoc deťom pri príprave na vyučovanie, 
nepremiešavanie detí z tried a ročníkov a pod.

 v obmedzenom režime fungovali klubové večery pre tínedžerov, interiérové športové 
hry v telocvični, centráček, spoločné varenie v kuchynke

 pri výraznom zhoršení epidemiologickej situácie v okrese a na škole, boli na istý klubové 
večery pozastavené 



PROJEKT SPO 2021 

 aktívne sme komunikovali aj s vedením školy a pedagógmi a koordinátorom centra

 výborne fungovala úzka spolupráca so školskou psychologičkou, psychologička sa 

stala súčasťou nášho tímu ako dobrovoľníčka. 

 potvrdzuje sa potreba a prínos práce s deťmi z málo podnetného prostredia už od ich 

predškolského veku (najmä s deťmi, ktoré nenavštevujú materskú školu a majú nastúpiť 
do prvého ročníka základnej školy

 vidíme, že ako soľ je nevyhnutná spolupráca s rodičmi detí a so školou

 pre deti zo znevýhodneného prostredia a ich rodičov je dôležitá relatívne ľahko 
dostupná ponuka trávenia voľného času a osobný príklad dobrej životnej praxe

 aj pandemický rok 2021 ukázal potrebu tieto aktivity vykonávať nepretržite

 deti, rodičia, aj škola sa dopytovali po týchto aktivitách aj v čase prísnych 
pandemických opatrení.

 pandémia ukázala teda veľký význam (a dopyt zo strany detí a rodičov) 
voľnočasových preventívnych aktivít pre deti a mládež. Klienti boli vďační za to, že 
môžu vo voľnom čase prichádzať. Ukázala sa potreba nových dobrovoľníkov 
a zamestnancov projektu, ktorí by aj počas pandémie mohli realizovať aktivity. 



PROJEKT SPO 2021
POMOC DEŤOM PRI PRÍPRAVE NA VYUČOVANIE POČAS PANDÉMIE



LETNÉ PRÁZDNINY 2021

 Pondelok prípravníček pre budúcich prvákov a športové hry v 

telocvični

 Utorok tanečno-hudobné stretnutie a spoločenské hry

 Streda Letné varenie v kuchynke centra

 Štvrtok Letné tvorivé dielne

 Piatok výlety a zážitkové podujatia (Zaži leto s centrom)



PROJEKT SPO 2021
LETNÝ PRÍPRAVNÍČEK PRE BUDÚCICH PRVÁKOV 



PROJEKT SPO 2021
KLUBOVÉ VEČERY PRE TÍNEDŽEROV 



Správa o hospodárení OZ Čisté srdce za r. 2021 
          V eurách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Veľké Leváre marec 2022 

Vypracovala: Ing. Mária Biksadská 

Počiatočný stav k 1.1.2021 Pokladňa:257,23 
 
Účet (1)1271,35 

 

Účet (2) 156,89 

 
Spolu : 1685,47 

 

Príjmy : 988,00 3743,11 
21580,00 26311,11 

22971,38-bez presunov 

2% dane 0 1363,38 0 1363,38 

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 0 21580 21580,00 

Presuny ČS  
pokladňa: výber hotovosti  , na účet: časť poistného + výplata za decemb2021započítané 

vo výdavkoch 

960,00 
92,62+2287,11 

0 
3339,73 

Výdavky: 855,57 1590,06 21681,75 
24127,38 

23074,76-bez presunov 

MATERIÁL NA AKTIVITY S DEŤMI 202,58 0 0 202,58 

KUCHÁRSKY, obč.prípravníček 47,46 0 0 47,46 

Občerstv,repre... 55,35 0 0 55,35 

SLUŽBY  0 0  0 0 

KANCELÁRSKY,HGIENICKÝ, MATERIÁL, RÉŽIA /pokladňa: ohrievač 121,80 456,63 0 4027,98 4484,61 

MZDY  0 0 13220,2 13220,2 

PLATBY DO POISTNÝCH FONDOV 0 0 3757,90 3757,9 

POŠTOVNÉ RÉŽIA,,NOTÁRSKE A BANKOVÉ  POPL. 93,55 96,00 90,00 279,55 

Stravovanie zamestnancov 0  133,05 133,05 

POISTNÉ  0 108,00 0 108,00 

 855,57  21229,01  

Presuny ČSvýber v hotovosti  0 0 360+ 92,62             452,62 452,62 

PRESUNY ČS/výplata za december, vo výdavkoch už započítaná 
Výplata za dec.2020, výber hotovosti  

0 786,06 výplata 1220 

  

600 

Započítané vo výdavkoch  mzdy 

a odvody dec.1221 2287,11 1386,06 

Výsledok hospodárenia 2021 2183,73/-103,38 

 Konečný stav k 31.12.2021 389,66 3424,40 55,14 3869,2 





ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


