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1. Občianske združenie Brána do života 

 

Občianske združenie Brána do života vzniklo na základe iniciatívy pani Márie 

Prieložnej dňa 23. februára 2000. Jej hnacím motorom ako matky bola túžba zabezpečiť čo 

najväčšiemu počtu opustených, alebo inak poznačených detí, život plný farieb, lásky 

a bezpečia.  

Túto ideu prezentovala aj 1. marca 2001 pri otvorení nášho prvého  projektu Krízového centra 

Brána do života v Petržalke, kedy na otázku prečo sa rozhodla pre vybudovanie práve takéhoto 

zariadenia, odpovedala: „Neviem pochopiť človeka, ktorý dokáže ublížiť bezbrannému 

dieťaťu“. Myslím, že mnohí z nás majú tento pocit, ale len ona, ako jedna z mála, dokázala dať 

svojmu postoju reálnu podobu. 

 

Občianske združenie Brána do života – je dobrovoľná nezisková organizácia s cieľom 

poskytovať sociálne služby osobám, ktoré sa ocitli v krízovej situácii. 

Hlavným zámerom združenia je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Tento druh pomoci 

nemá žiadny ziskový charakter a je orientovaný pre tých, ktorí si sami nevedia pomôcť 

a zabezpečiť primeraný životný štandard v krízovej životnej situácii.  

Dôvodom poskytovania sociálnej pomoci Občianskeho združenia Brána do života je možnosť 

pomôcť tam, kde pomoc chýba, alebo je nedostatková.  

Činnosť Občianskeho združenia Brána do života je opodstatnená vzhľadom k regionálnym 

potrebám. Poskytujeme sociálne služby v: 

• Krízové centrum ( ZNB ) / Bezpečný ženský dom s kapacitou 24 miest resp. 12 

rodinných miest, s celoročným poskytovaním starostlivosti na Medveďovej 4 

v Bratislave 

• Krízové stredisko DOM  pre mladých dospelých v kríze s kapacitou 21 miest 

s celoročným poskytovaním starostlivosti na Medveďovej 2 v Bratislave. 

 

Kapacita našich zariadení je neustále vyťažená a dopyt po našich službách vyšší, než 

často dokážeme uspokojiť. 

Aktívne spolupracujeme s Bratislavským samosprávnym krajom, MČ Bratislava 

Petržalka, ale aj s ostatnými odbormi sociálnych služieb jednotlivých mestských častí 
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v Bratislave a s resocializačnými zariadeniami. Taktiež spolupracujeme aj s inými zariadeniami 

podobného zamerania v BSK, ale aj v iných krajoch, nakoľko typ sociálnej  služby si vyžaduje 

našu pomoc v niektorých prípadoch čo najďalej od miesta bydliska klientky a jej detí, alebo 

umiestnenie mladého dospelého, ktorý má sociálne zázemie v Bratislavskom kraji. Ďalej sú to 

odbory sociálnych služieb, úrady práce a iné . 

Občianske združenie Brána do života poskytuje svoje služby v objektoch bývalej 

materskej školy, ktoré má v dlhodobom prenájme od mestskej časti Bratislava – Petržalka za 

symbolické 1 Euro . 
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V mene Občianskeho združenia, zamestnancov, ale aj klientov  by sme  chceli   touto 

cestou zo srdca poďakovať všetkým, ktorí podporili aktivity Občianskeho združenia Brána do 

života  v roku 2018  a nielen im, ale aj tým, ktorí nás podporovali  počas uplynulých  rokov 

našej existencie, či už to boli malé či väčšie finančné dary, menšie či väčšie projekty, ale 

rovnako  všetkým dobrovoľným spolupracovníkom, všetkým dobrým ľuďom, ktorým nie sú 

ľahostajné osudy ľudí, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii. 

 

Poďakovanie za spoluprácu patrí aj: 

 

Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny 

Bratislavský samosprávny kraj 

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 

Mestská časť Petržalka 

Nórsky finančný mechanizmus a Úrad vlády SR 

 

 

Vám všetkým menovaným aj nemenovaným patri naše  veľké a úprimné 

Ď A K U J E M E 

 

 

A nezabúdajme:  

 

„ Len život , ktorý žijeme pre ostatných , stojí za to.“ 

( Albert Einstein ) 

 

 

 

Mgr. Viera Stráňavová 

štatutárna zástupkyňa  

 OZ Brána do života 



 

 

 

 

 

 

 

Krízové stredisko 

 

DOM 
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2. Krízové stredisko DOM 

 

Krízové stredisko DOM vzniklo v roku 2006 ako tretí projekt Občianskeho združenia 

Brána do života. Samotný vznik Krízového strediska bol inšpirovaný ideou zriadiť nie ďalšiu 

ochrannú inštitúciu, ale vytvoriť prostredie čo najviac sa približujúce realite skutočného 

domova a podporiť autonómiu mladých dospelých. Filozofiou zariadenia je rozvíjať 

samostatnosť mladých ľudí, podporovať ich vlastné schopnosti a poskytnúť pomocnú ruku pri 

zapojení sa do bežného života. Krízové stredisko DOM poskytuje sociálnu pomoc a všeobecne 

prospešné služby podľa platnej legislatívy (Zákonov č. 305/2005 Z.z o sociálnoprávnej ochrane 

detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

plnoletej fyzickej osobe s prioritným zameraním na mladého človeka. Veková hranica klientov 

krízového strediska je vymedzená vo veku od 18 rokov. 

 

Predmet činnosti: 

 

Krízové stredisko DOM vykonáva: 

1. sociálnu prácu, odbornú diagnostiku, krízovú intervenciu (za odbornej spolupráce s 

psychológom a psychoterapeutkou), psychoterapiu a odbornú činnosť zameranú na 

predchádzanie a na zabraňovanie príčin vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch 

psychického alebo  sociálneho vývinu; sociálnu prevenciu formou individuálnej a 

skupinovej terapie; 

2. sociálne poradenstvo: 

• plánovanie a realizácia krokov spolu s klientom, ktoré sú potrebné na  riešenie 

vzniknutého problému; 

• zistenie rozsahu, charakteru a príčin vzniku sociálnej núdze a poskytovanie 

informácií o možnostiach jej riešenia; 

• usmernenie klientov pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci, v prípade 

potreby sa odporučí poskytnutie odborných poradenských služieb 

špecializovanými inštitúciami 

3. psychologickú starostlivosť 

4. rekreačnú činnosť 
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Krízové stredisko DOM poskytuje: 

 

1. bývanie na základe zhodnotenia celkovej situácie klienta 

2. osobné vybavenie: 

• ak ho klient nemá z dôvodu, že si ho nemôže sám svojim 

príjmom a príjmom zo svojho majetku zabezpečiť; 

 

Krízové stredisko DOM utvára podmienky: 

 

1. na pracovné uplatnenie: 

• poradenstvo a pomoc pri vyhľadávaní zamestnania; 

• poradenstvo a pomoc pri absolvovaní rekvalifikačných kurzov a zvyšovania si 

odbornosti, či ďalšieho štúdia; 

2. na prípravu stravy: 

• klienti sa stravujú individuálne, pričom majú k dispozícii zariadenú kuchyňu 

• každá bunka má svoju vlastnú, okrem toho je zriadená kuchyňa pre spoločné 

varenie v rámci osvojovania si zručností; 

3. záujmovú činnosť 

4. kultúrnu činnosť 

5. úschovu cenných vecí 

6. na ďalšie individuálne potreby každého klienta 

 

Krízové stredisko DOM zabezpečuje: 

 

1. psychoterapiu 

2. zdravotnú starostlivosť 

3. psychologickú starostlivosť 

 

Krízové stredisko DOM vykonáva svoju činnosť: 

1. ambulantnou formou 

2. pobytovou formou 
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Krízové stredisko DOM je: 

 

• projekt Občianskeho združenia Brána do života pre podporu plnoletej fyzickej 

osoby v kríze 

• poskytovateľ sociálnej pomoci a všeobecne prospešných služieb podľa platnej 

legislatívy (zb. zákonov č. 305/2005) mladým dospelým v kríze. Veková hranica 

klientov krízového strediska je od 18. roku života 

• držiteľ akreditácie udelenej MPSVaR SR, číslo spisu 14211/2006 – I/21AK 

 

Terapeutická skupina pre abstinujúcich drogovo závislých 

 

Úspešne pokračujeme v práci s terapeutickou skupinou pre abstinujúcich drogovo 

závislých, ktorá funguje od roku 2007. Podporná terapeutická skupina je dôležitým 

preventívnym faktorom v procese doliečovania drogovo závislých osôb. Skupina umožňuje 

vytváranie nových, nie rizikových sociálnych vzťahov a kontaktov, ktoré sú pre abstinujúcich 

veľmi dôležité. Veľakrát sú títo ľudia nepochopení majoritnou spoločnosťou a preto sa ťažko 

do nej integrujú. Podporná terapeutická skupina im má pomôcť sa ľahšie začleniť do 

spoločnosti. Skupina sa koná každú stredu od 18:00 do 19:30, je otvorená pre všetkých klientov, 

ktorí chcú abstinovať. 

 

Personálne obsadenie Krízového strediska DOM 

 

Úseky: 

 

1. riadenia: 

• riaditeľka krízového strediska (1) 

2. sociálny: 

• sociálny pracovník (2) 

• psychológ – externe (1) 

• psychoterapeut – externe (1) 

• supervízor – externe (1) 
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Občianske združenie Brána do života prostredníctvom svojich prevádzok spolupracuje 

najmä s: 

1. orgánmi miestnej štátnej správy 

2. samosprávnymi orgánmi 

3. políciou 

4. zariadeniami sociálnych služieb 

5. detskými a reedukačnými domovmi 

6. zdravotníckymi zariadeniami 

7. ďalšími mimovládnymi organizáciami 

8. resocializačnými zariadeniami 

 

Počet klientov v zariadení v roku 2018 

V období od 1.1 2018 do 31.12.2018 sme poskytli sociálnu pomoc a poradenstvo 

pobytovou formou 48 klientom. 

 

Priemerne v zariadení bolo 19,7 klientov. 
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Percentuálne využite kapacity zariadenia v roku 2018 

 

Priemerné využite kapacity zariadenia bolo 93,6% 

 

Zastúpenie obsadenosti žien a mužov v zariadení 
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Situácia klientov k 31.12. 2018 

 

 

Činnosť krízového strediska za uplynulé obdobie: 

 

Poradenstvo prvokontaktné, distribučné, krízová intervencia 210 

Psychologická diagnostika 27 

Psychoterapeutická starostlivosť 380 

Zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti 27 

Skupinová soc. práca – počet skupín 52 

 

Prehľad činnosti 

 

Začiatkom roka sme podali sme záverečnú správu na Nadáciu Orange o projekte 

Darujme Vianoce.  

V čase odovzdávania daňových priznaní sme oslovovali firmy a jednotlivcov o možnosti 

poukázania 2% dane pre naše zariadenie. 

V spolupráci s resocializačným zariadením Retest sme na jar a na jeseň revitalizovali 

našu záhradu a spoločne strávili sobotné popoludnie. 
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Ku Dňu matiek nám firma Mary Kay darovala kozmetiku a finančnú hotovosť. 

V máji sme absolvovali  pracovnú cestu do Tatier - stretnutie so zástupcami MPSVaR – témou 

stretnutia bola novelizácia zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele: 

od 1.1. 2019 zariadenia, ktoré poskytovali krízovú intervenciu pre fyzicky dospelú osobu  môžu 

poskytovať sociálne služby podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách. 

Pre naše zariadenie z toho vyplýva, že od 1.1 2019 budeme poskytovať sociálnu službu 

podľa zákona 448/2008 rezidenciálnou formou ako Domov na polceste 

• navýšili sme počet lôžok z 21 na 24 

• podali sme žiadosť na hygienu o zmene kapacity zariadenia, ktorú nám schválili  

• podali sme žiadosť na BSK o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb v 

zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov 

• ako Domov na polceste, ktorá nám bola schválená 
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• podali sme žiadosť na MPSVaR na akreditáciu na vykonávanie špecializovaného 

sociálneho poradenstva. 

 

Ako každý rok, ani tento nebol výnimkou pre klientov skupiny pre abstinujúcich 

drogovo závislých, ktorí sa zúčastnili, so sociálnym pracovníkom, 3-dňového stretnutia 

resocializačných zariadení zo strednej Európy, na Komunita Cup v Tomkoch, kde úspešne 

reprezentovali naše zariadenie. 

 

   

 

 

V priebehu roka 2018 sme zabezpečili projektovú dokumentáciu na úpravu budovy v 

zmysle požiarnych smerníc – t.j. vsadenie protipožiarnych dverí na chodbách prízemia a 

poschodia, vďaka čomu  sú vybudované  bezpečné únikové chodby. 

 

Zapojili sme sa do celoslovenského podujatia firemných dobrovoľníkov, Naše Mesto, 

ktoré organizuje Nadácia Pontis. Cieľom je podpora vytvárania vzťahov dobrovoľníkov k danej 

lokalite, preberanie zodpovednosti firiem za prostredie, v ktorom pôsobia a pomoc 

mimovládnym organizáciám. 
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Ženské fitness centrum Fit Curves nám už po druhýkrát zorganizovali zbierku potravín. 

Zapojili sme sa do výzvy reťazca Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“, kde sme 

postúpili do víťazného kola a získali sme financie na vybudovanie bylinkovej záhradky. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zariadenie núdzového bývania -

Bezpečný ženský dom  

Brána do života. 

 

 

 

 

 

Vypracovali: 

Mgr. Daniela Gáliková 

Mgr. Monika Kakalíková 

Mgr. Bronislava Korec-Terenová 
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3. Zariadenie núdzového bývania – bezpečný ženský dom 

Brána do života 

 

Krízové centrum Brána do života v roku 2018, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, 

poskytovalo pomoc ženám a deťom ohrozeným násilím a nachádzajúcim sa v ťažkej životnej 

situácii. Ženy, či už s deťmi, alebo bez nich nás vyhľadávajú v situáciách, kedy sa cítia ohrozené 

zo strany partnera , manžela, či iného rodinného príslušníka. Mnohokrát trpia rôznymi 

psychickými a zdravotnými problémami, ktoré sú následkom dlhodobého stresu alebo akútnej 

traumy. Viaceré z nich sa odchodom od partnera či manžela vystavia existenčnej neistote a 

finančnému strádaniu, pričom ich primárne rodiny im spravidla nemôžu , nevedia, alebo nechcú 

pomôcť. Po prijatí klientky sa snažíme zistiť, čo ona sama vníma ako najpálčivejší problém, čo 

je ochotná a schopná riešiť, pričom okrem našich vlastných možností pomoci, vyhľadávame aj 

iné organizácie, nadácie a združenia  zameriavajúce sa na pomoc ohrozeným ženám a matkám. 

V rámci centra poskytujeme klientkam krízovú intervenciu, sociálno – právne aj psychologické 

poradenstvo, pracujeme na posilnení vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom, 

sprostredkúvame komunikáciu medzi klientkou a úradmi, súdmi a lekármi. V prípade potreby 

klientku zastupujeme v rozvodových konaniach a konaniach súvisiacich s úpravou práv a 

povinností k deťom. V zložitejších prípadoch, resp. v majetkových sporoch a trestných 

konaniach využívame právne služby pro – bono advokátov. Spoločne s klientkou vytvárame 

plán, na základe ktorého  pracujeme na postupnom riešení, alebo aspoň zmiernení problémov, 

ktoré sa v živote klientky a jej detí vo vzťahu plnom násilia, ponižovania, manipulácií a neistoty 

nezriedka hromadili celé roky. Väčšina žien, ktoré vyhľadajú naše služby, má v dôsledku 

patologických väzieb s partnerom ale aj so svojou primárnou rodinou, prípadne dlhodobo 

nepriaznivej životnej situácie narušený vzťah k sebe samej, nízku sebaúctu a sebadôveru. 

Snažíme sa preto povzbudzovať a podporovať ich úsilie o vybudovanie nového , stabilného 

zázemia, zvýšiť ich kompetencie rozhodovať o vlastnom živote a živote svojich detí a 

schopnosti hájiť svoje práva. 

 

V roku 2018 prešlo našou Bránou do života 34 žien a 38 detí, 17 ženám a ich 24 deťom 

sme pomohli získať ďalšie bývanie na preklenutie ťažkého obdobia. Vďaka rozsiahlej sieti 
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dobrovoľníkov, priateľov, nadácií, sponzorov, súkromných donorov a niekoľkým firemným 

zbierkam sme mohli 96 ženám a 120 deťom okrem odbornej pomoci poskytnúť aj pomoc 

materiálnu vo forme oblečenia, obuvi , potravín, drogérie, a potrieb pre deti. Prostredníctvom 

spolupráce s komunitou, ktorej sme súčasťou, sa krízové centrum, jeho význam a prínos dostáva 

do povedomia širšej verejnosti a upozorňuje tak na problém násilia páchaného na ženách, o 

ktorom sa síce už otvorene hovorí, no stále neexistujú dostatočne účinné nástroje a stratégie na 

jeho minimalizáciu. 

 

V roku 2018 navštívil naše zariadenie Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska pri 

príležitosti  

8. marca – Medzinárodného dňa žien. 

 

Krízové centrum - Bezpečný ženský dom Brána do života 

 

Krízové centrum - Bezpečný ženský dom  Brána do života je už šestnásť rokov súčasťou 

bratislavského komunitného života. Našou misou je prispievať k eliminácii násilia v párových 

vzťahoch a prispieť k zvyšovaniu dostupnosti efektívnej pomoci ženám a deťom zažívajúcich 

násilie. Od roku 2008 realizujeme svoju činnosť najmä v oblasti sociálnych služieb a to 

prevádzkovaním Zariadenia núdzového bývania (Bezpečný ženský dom). 

 

Aj v roku 2018 sme sa snažili napĺňať hlavné princípy našej činnosti, ktoré sú: 

• prístupnosť služby pre všetky ženy bez ohľadu na štátnu príslušnosť, etnicitu, vek,  

rodinný stav, sexuálnu orientáciu, náboženstvo, politickú príslušnosť 

• bezplatné poskytovanie ubytovania a poradenských služieb 

• rýchla a nebyrokratická pomoc 

• široká škála poskytovaných služieb 

• strániaca pomoc (pracovníčky sú na strane klientok, chránia ich záujmy, pomáhajú  

uplatňovať ich práva) 

• platený a školený personál 

• rešpektovanie participácie žien 
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Krízové centrum Brána do života pracuje v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke v 

zmysle platných predpisov a legislatívy. Spolupracujeme s orgánmi štátnej správy a 

samosprávy a s mimovládnymi organizáciami pracujúcimi v danej oblasti. V našom zariadení 

pracuje stabilný tím, ktorý poskytuje pomoc a službu aj ambulantným klientkam, vrátane 

telefonických konzultácií v nepretržitej prevádzke. 

Krízové centrum Brána do života disponuje 17 obytnými jednotkami pre ženy a ich deti, 

veľkou kuchyňou, obývačkou, herňou pre deti, práčovňou a vonkajšou záhradou s detským 

ihriskom. Kapacita je 34 osôb. 

Krízové centrum Brána do života sídli v priestoroch bývalej Materskej školy, ktoré sme 

získali do dlhodobého prenájmu za symbolickú 1,- Eur/rok od Mestskej časti Bratislava – 

Petržalka. 

Počas roku 2018 bolo v Zariadení núdzového bývania- ubytovaných 38 žien a 47 detí. 

Ako prvý domov tu našli dve bábätká. Priemerná dĺžka pobytu klientiek v krízovom centre za 

rok 2018 bola 141 dní, t.j. 4,71 mesiaca. 

 

Bydlisko: Bratislava SPOLU: 25 OSTATNÉ OKRESY: 13 

Bratislava I: 3 Trnava: 3 

Bratislava II: 2 Banská Bystrica: 1 

Bratislava III: 3 Nitra: 6 

Bratislava IV: 4 Žilina: 1 

Bratislava V: 7 Košice: 1 

Bratislava okolie: 6 Trenčín: 1 

 

Ženy bez dieťaťa 9 

Žena s 1 dieťaťom 18 

Žena s 2 deťmi 7 

Žena s 3 deťmi 2 

Žena s 4 deťmi 1 

Žena s 5 deťmi 1 

 



 
 
 

20 
 

Problémy, s ktorými ženy prichádzajú do krízového centra 

• Existenčná neistota 

• Symptómy traumy (akútna stresová reakcia, akútna stresová porucha, PTSP) 

• Poruchy nálady, úzkostné poruchy, závislosti, disociatívne poruchy, osobnostné  

zmeny po dlhodobej traumatizácii 

• Stres v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním, súdnym procesom 

• Zdravotné problémy, následky po útoku alebo dlhodobo zažívanom DN 

• Chýbanie zdrojov podpory v rámci primárnej a širšej rodiny 

• Traumatizované dieťa, detský svedok, obeť násilia 

• Problémy vo vzťahu matka – dieťa 

 

Pracovný tím na začiatku spolupráce zvažuje vhodnú intervenciu podľa situácie klientky. 

• V ktorej fáze sa žena aktuálne nachádza? 

• Aké problémy vníma ako najakútnejšie? 

• Ktoré je ochotná riešiť a má na ne dosah? 

• Aké sú naše možnosti pomoci a kde môžeme hľadať príp. ďalšiu pomoc pre klientku? 

 

Možnosti intervencie: 

• krízová intervencia, poradenstvo, terapia pre matku, práca na vzťahoch v systéme  

matka – deti, detská skupina, správa pre úrady, súd, hľadanie odbornej pomoci –  

poradňa, pro bono advokát, psychiater 

• identifikácia hlavných problémov v spolupráci s klientkou 

• zadefinovanie si časového harmonogramu spolu s klientkou pri riešení jej životnej  

situácie 

• postupná práca na odstraňovaní, resp. zmierňovaní problémových okruhov u klientky 

• motivácia a povzbudzovanie klientky pri riešení problémov 

 

Rešpektujeme a podporujeme rozvoj schopností, zručností a vedomostí ubytovaných 

žien. Zachovanie ich vlastnej identity a osobnej nezávislosti. Podporujeme vytváranie 

pozitívneho obrazu o ubytovaných ženách. 
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Odborný tím pracuje s ubytovanými ženami na základe písomne vypracovaných 

postupov podpory rozvoja a schopnosti, zručností a vedomostí a aktívne ich realizujeme na 

individuálnej úrovni. 

 

Všetky služby sa poskytujú v priestoroch, ktoré sú vhodne zariadené na daný účel. 

Každá pracovníčka má samostatnú pracovňu.  

 

Postup práce s klientkou je založený predovšetkým na partnerskom prístupe a spolupráci 

klientky a sociálnej pracovníčky 
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Štatistika Zariadenie núdzového bývania 
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Poradňa Krízového centra Brána do života – Bezpečného ženského domu 

Poradňa Krízového centra Brána do života – Bezpečného ženského domu vznikla 

01.09.2018 v rámci projektu pod názvom „ Rozvoj poradenských služieb bezpečného ženského 

domu  Brána do života“, ako reakcia na zvýšený dopyt v rámci komunity práve po tomto druhu 

služieb. Poradenské služby realizujeme s podporou Európskeho sociálneho fondu a Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja a  štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  

Cieľom projektu je poskytovanie bezplatného sociálneho, psychologického a právneho 

poradenstva osobám ohrozeným domácim či partnerským násilím, chudobou a diskrimináciou.  

V rámci sociálneho poradenstva  ide o pomoc pri zorientovaní sa v systéme štátnych sociálnych 

dávok a nárokov, príspevkov z nadácií, pomoc s podávaním žiadostí štátnym aj neštátnym 

inštitúciám, a poradenstvo v oblasti sociálno – právnej ochrany maloletých detí.  Právne 

poradenstvo zahŕňa pomoc s vytváraním rôznych návrhov a súdnych podaní v občiansko – 

právnych a majetkových sporoch, v prípade potreby aj zastupovanie  pred súdom. 

Psychologické poradenstvo pomáha pri emocionálnom spracúvaní ťažkej životnej situácie, 

sprevádzanie  klientky pri prežívaných emóciách, poskytuje podporu a posilnenie a mobilizuje 

vnútorné zdroje klientky. 

O poskytnutie poradenstva, či už psychologického, alebo sociálno - právneho môže 

požiadať každá žena, ktorá potrebuje pomoc, či už sa ocitla v ťažkej životnej situácii, alebo sú 

pre ňu z rôznych dôvodov nedostupné služby advokátskych kancelárií.  Za týchto okolností síce 

existuje možnosť využiť služby centier právnej pomoci, no vzhľadom k ich preťaženosti a 

obmedzeniam, čo sa týka príjmu, sa klientky odmietnuté centrami obracajú aj na  našu poradňu.  

Za prvé štyri mesiace trvania projektu a fungovania poradne ( 1.september až 31. 

december 2018) sme poskytli pomoc a poradenstvo 41 ženám. 
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Bydlisko Bratislava: 25 Ostatné okresy: 16 

Bratislava I: 5 Senec: 4 

Bratislava II: 4 Dun. Streda: 1 

Bratislava III: 2 Revúca: 1 

Bratislava IV: 6 Pezinok: 1 

Bratislava V: 8 Trnava:2 

 Šaľa: 1 
 

Ženy bez dieťaťa 7 

Žena s 1 dieťaťom 11 

Žena s 2 deťmi 10 

Žena s 3 deťmi 7 

Žena s 4 deťmi 3 

Žena s 5 deťmi 2 

Žena s 7 deťmi 1 

 

Štatistika Poradňa 
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Dosiahnuté vzdelanie 

 

V Zariadení núdzového bývania poskytujeme psychologické poradenstvo nielen 

ženám, ale aj deťom, ktoré sú v zariadení ubytované spolu so svojimi matkami, a deťom, ktoré 

zariadenie navštevujú ambulantne. Za rok 2018 bolo psychologické poradenstvo poskytnuté 

dvadsiatim dvom detským klientom. 

Psychologička s detskými klientmi pracuje najmä individuálne, ale i skupinovo. Pri 

práci s deťmi sa zameriava na to, aby porozumeli komplikovanej rodinnej situácii, v ktorej sa 

ocitli a aby sa bezproblémovo adaptovali v zariadení, ktoré sa na určitý čas stáva ich novým 

domovom. Taktiež poskytuje psychologickú starostlivosť deťom s poruchami učenia, 

poruchami správania, podporuje zdravý a prirodzený vývin detí a rozvoj ich pozitívneho 

sebavnímania. Deťom predškolského a mladšieho školského veku poskytuje aj špeciálno-

pedagogické poradenstvo - podporu v rozvíjaní jemnej motoriky, pozornosti, pamäti a 

myslenia. V prípade potreby, rodinu často prepája na špecializované zariadenia, ako je 

napríklad CPPPaP, alebo na iného odborníka, akým je klinický psychológ, detský psychiater, 

školský psychológ, logopéd a pod. Pri práci s detskými klientmi spolupracuje aj s ich rodičmi, 

ktorým poskytuje individuálne poradenstvo ohľadom ich detí a efektívnych výchovných 

techník. 
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Okrem psychologického poradenstva sa psychologička pre deti venuje aj výberu a 

koordinácii dobrovoľníkov, ktorí deti v zariadení pravidelne doučujú alebo im vypĺňajú voľný 

čas hrovými aktivitami či záujmovými krúžkami. Taktiež organizuje rôzne aktivity pre deti na 

spríjemnenie ich pobytu v zariadení a deťom poskytuje priestor pre umeleckú tvorbu a kreatívne 

vyžitie. V zariadení napríklad zorganizovala veľké hľadanie pokladu, výtvarnú súťaž , poskytla 

pomoc v zozbieraní sladkých darov pre deti na sviatok sv. Mikuláša  a koordinovala občiansku 

vianočnú zbierku „Naplň krabicu od topánok pre radosť“. Pre deti zrealizovala aj edukatívnu 

prednášku o bezpečnosti používania internetu (marec) a preventívne protidrogové stretnutie 

(október). 
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Orgány občianskeho združenia Brána do života 
 

 

Správna rada: 

 

 

predseda Mgr. Braňo Prieložný 

podpredseda MUDr. Stanislav Janota, PhD. 

členovia Mgr. Katarína Štepková 

 JUDr. Gabriela Janíková 

  
Štruktúra zamestnancov OZ Brána do života  

  
štatutárny zástupca, riaditeľka OZ Mgr.Viera Stráňavová / interne 

ekonómka, účtovníčka Mgr. Janka Prelovská / externe 

asistentka Ing. Zuzana Jesenská/ interne 

  
Krízové centrum /Bezpečný ženský dom: 

 

 

  

Riaditeľka, odborný garant Mgr. Daniela Gáliková / interne 

  

Sociálny úsek:  

• sociálna pracovníčka Mgr. Monika Kakalíková/ interne 

• sociálna pracovníčka Mgr. Broňa Korec Terenová/ interne 

• psychologička Mgr. Romana Hébortová/ interne/ 

MD/interne 

• psychologička Mgr. Denisa Chorváthová/ zastupovanie 

MD 

• psychologička – práca s deťmi Mgr.  Zuzana Klepanec/ interne 

  

Odborný dohľad/ nočný a víkendový Mgr. Juraj Muncner/ interne 

 Jana  Dobiášová / interne 

 Študenti / DoBP študentov 

  
Krízové stredisko DOM:  

  
Riaditeľka Mgr. Jana Bahulová / interne 

  

Sociálny pracovník, terapeut Mgr. Dariusz Gleb/ interne 

Sociálna pracovníčka, odborný garant KS Mgr. Paulína Dedíková /interne 

Psychologička Mgr. Zuzana Navrátilová PhD. / externe 

Psychologička/ terapeutka Mgr. Marta Špaleková / externe 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika 
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Sprdva z auditu dttovnej zdvierky

Niizor
Uskutoanil isme audit i t tovnej zi ivierky Obiianskeho zdru:enia Bri ina do i ivota, Bratislava (d'alej len
,,o.2."1, ktote obsahuje Sivahu k31. decembru 2018 a Vikaz ziskov a striit za rok kontiaci sa
kuveden6mu dii tumu a pozniimky, ktor6 obsahuju sihrn viznamnvch i i tovnich zi isad a idtovnich
metod.

Podld ndiho ndzotu, ptiloZend iitovnd zdvie*d poskytuje pruvdivi o verni ohroz linqninej
situdcie o,z. k 37. decembru 2018 a v,i'sledku jej hospodateniq zd rck koniiqci so k
uvedenemu ddtumu podla zdkond i. 431/2002 Z.z. o iitovnictve v zneni neskoriich
prcdpisov (ddlej len ,,ztikon o iftovnictve"),

Z6klad pre nAzor
Audit sme Wkonali podlh medzini irodnvch auditorskich i tandardov (lnternational Standards on
Audit ing, ISA). Naia zodpovednost podla tvchto l tandardov je uveden6 vodseku Zodpovednost
auditora za audit Udtovnej zdvierky. Od o.z. sme nezdvisli podla ustanoveni zdkona t. 423/2075 Z.z.
o i tatuti irnom audile a o zmene a doplneni zi ikona (..437/2A022. z. o i t tovnictve v znenineskorSich
predpisov (dalej len,,zi ikon o i tatuti irnom audite") tvkajLicich sa etiky, vr6tane Etick6ho k6dexu
auditora, relevantnich pre nii! audit iatovnej ziivierky asplnili sme aj ostatn6 poiiadavky t'/chto
ustanoveni tvkajicich sa etiky. Sme presvedieni, :e auditorsk6 d6kazy, kto16 sme ziskali, poskytuji
dostatoinv a vhodni Tiklad pre nds nd1or.

zodpovednos{itatutitrneho oreiinu za ditovnlj zEvierku
Statutdrny orgiin je zodpovedn'i za zostavenie tejto ri6tovnej ziivierky tak, aby poskytovala pravdiW
a verni obraz podl'a ziikona o iftovnictve a za tie internd kontroly, ktor6 povazuje za potrebn6 na
zostavenie itlovnej ziivierky, ktorii neobsahuje viznamn6 nesprdvnosti, di ui v d6sledku podvodu
alebo chvbv.

Pri zostavovani iitovnel'zdvierky je Statutirrny orgiin zodpovedn'; za zhodnotenie schopnosti o.z.
nepretrzite pokradovat vo svojej iinnosti, za opisanie skutoinosti tikajicich sa nepretriit6ho
pokraaovania v i innosti,  ak je to potrebn6, a za pouii t ie predpokladu nepretri i t6ho pokradovania v
i innosti v dttovnictve, ibaze by mal vtmysle o.z. zl ikvidovat alebo ukonait jej dinnost, alebo by
nemalinU realist icki moZnost nei tak urobit.

Zod poved nost aud itora za audit iatovneizivierkv
Na<ou zodpovednostou je ziskat primeran6 uistenie, i i  r iatovnii  zi ivierka ako celok neobsahuje
viznamn6 nespritvnosii ,  i i  u: vd6sledku podvodu alebo chyby, a vydat sprdvu auditora, vri t tane
niizoru. Primeran€ uistenie je uistenie vysok6ho stupria, ale nie je zi irukou toho, Ze audit vykonani
podla medzini irodnich auditorskich Standardov v:dy odhall  vvznamn6 nesprevnosti,  ak takd
existujr. Nespri ivnosti m6zu vzniknit v d6sledku podvodu alebo chyby a za vvznamn6 sa povazuji
vtedy, ak by sa dalo od6vodnene oaakiival, ie jednot ivo alebo v sLihrne by mohli ovplyvnit
ekonomick6 rozhodnutia pouiivatefov, uskutoinen6 na ziiklade tejto Udtovnej ziivierky.

V ri tmciauditu uskutotnen6ho podla medzini irodnvch auditorskvch Standardov, poaas cel6ho auditu
uplatiujeme odborni isudok a zachoviivame profesion6lny skepticizmus. okrem toho:

. ldentifikujeme a posudzujeme rizikS viznamnej nespriivnosti tatovnej ziivierky, ii ui v
d6sledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutodiujeme auditorsk6 postupy reagujice
na tieto rizikii a ziskavame auditorsk6 d6kazy, kto16 sU dostatodn6 a vhodn6 na poskytnutie
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zSkladu pre niis ndzor. Riziko neodhalenia v,iznamnej nesprdvnosti v d6-sledku podvodu je

"vS:i" "i.o 
aa riziko vd6sledku chyby, pretoie podvod moie zahiiat tajntr 

-dohodu'
fallovanie, rimyseln6 vynechanie, nepravdiv6 vyh16senie alebo obidenie internej kontroly'

Oboznamujeme sa s internimi kontrolami relevantnvmi pre audit '  aby sme mohli navrhn[f

auditorsk6 postupy vhodn6 za danich okolnosti,  ale nie za U'elom vyjadrenia ndzoru na

efektivnost internvch kontrol o.z.
Hodnotime vhodnost pouiitich iitovnich zSsad
iitovnich odhadov a uvedenie s nimi sLivisiacich

a Lidtovnich met6d a Primeranost
informiicii, uskutoinen6 Statuternym

organom,
Rob imez6ve ro tom, . i s t a tu ta rnyo rg i i nvhodneV t i i t ovn i c t vepou i i vap redpok lad
n"pretr:lteno pokraaovania v dinnosti a na ziiklade ziskan'/ch auditorskvch d6kazov zaver o

tom, fi existuje viznamn6 neistota vsivislosti s udalos{ami alebo okolnostami' ktor6 by

r"nfi"Vt"urn* tp*nybnit schopnosi o.z nepretr: i te pokradovat v i innosti Ak dospejeme

kziiveru, Ze v,lznamn;i neistota existuje, sme povinni upozornif vnaiej sp16ve auditora na

lluiriu." infor.a.iu ,ueden6 v [&ovnej ziivierke alebo, ak si tieto informiicie nedostato'ne'

modifikovat n6! niizor' Naie ziivery \'ychddzaju z audito|skich d6kazov ziskan,lch do.datumu

vvdania naiei spravy auditora Budice udalosti  alebo okolnosti viak m6Zu spdsobit ie oz'

prestane pokraiovaf v nepretrzitej dinnost

Hodnotime celkovi prezentdciu, itruktiru a obsah ti&ovnej zdvierky vr6tane informiiciiv nej

uveden'/ch, ako aj io, ii rlatovnii ziivierka zachytdva uskutoinen6 transakcie a udalosti

sp6sobom, ktoryi vedie k ich vernemu lobra/eniu

sordva k d'alsim poiiadavki5m zikonov a invch privnych predpisov

statutiirny org6n je zodpovedn'/ za informilcie uveden6 vo viro'nej sprdve' zostavenej podla

Doiiadaviek ziikona o ittovnicwe N6s vyssie uvedeni ni4zor na ddtovn( z6vierku sa nevztahuje na

in6 informdcie vo uiroinej spreve

V srivislosti s auditom iatovnej z6vierky je naSou zodpovednostou obozn6menie sa s informiiciami

uvedenimi vo Wroanej sprave a posuoenie, ti tieto informitcie nie srl vo. v'iznamnom nesilade

s auditovanou uitovnou zi lvierkou alebo naSimi poznatkami, ktor6 sme ziskali  poias auditu i ' tovnej

zitvierky, alebo sa inak zdajI bYtv'iznamne nesprevne'

Posidili sme, ii Wroana sprava ,,o.z. obsahuje inform6cie' ktorich uvedenie vyiaduje z6kon

o [atovnictve.

No zdkldde ptdc vykononich poios duditu iEtovnei zdvie*y' podfa ndiho ndzoru:

- inlormdcie uvedene vo rr'hoine! sprdve zostovenei zo rok 2078 si v sildde s iitovnou zdvierkou zd

ddni tok,

-vircind sptdvo obsdhuie inlotm^cie podh zdkond o iitovnidve'



Okrem toho, na ziiklade naiich poznatkov o 0itovnej jednotke a situiiciiv nej' ktor6 sme ziskali poias

auditu riato;nej z6vierky, sme povinni uviest, ii sme;istili viznamn6 nespriivnostivo virodnej sp#ve'

ktonl sme obdriali pred d6tumom Wdania tejto spr6vy auditora'

Vi"iao.r"rio"l *"*irtujLi zistenia, kto16 by:me mali uviest'

V Bratislave, 30.6.2019

rF.q&ia
qu 529 ^r-
- .!'{/

1"1' ("*"\"+),/

|(Oe&6r6l.
45, Bratislav;

loia SKAU 14
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5.2 Finančná správa o hospodárení k 31.12.2018 

 

Príjmy k 31.12.2018 324 687,97 € 

  

   1. Účelovo viazané prostriedky 254 828,33 € 

          z toho:  

          • Finančné dotácie poskytnuté BSK Bratislava 213 920,83 € 

          • Dotácia MF SR 21 070,00 € 

          • Ostatné 19 837,50 € 

  
   2. Ostatné príspevky 9 545,47 € 

          z toho:  

          • Príspevky z podielu zaplatenej dane 2 % 9 545,47 € 

  
   3. Príspevky od fyzických osôb 43 241,63 € 

          z toho:  

          • Príspevky od klientov KC 195,00 € 

          • Príspevky od klientov DpC 24 720,63 € 

          • Príspevky od fyzických osôb – ostatné 18 326,00 € 

          • Členské príspevky 0,00 € 

  
   4. Ostatné príspevky a dary právnických osôb 17 068,16 € 

  
   5. Iné ostatné výnosy- úroky 4,38 € 

 

 

Výdavky za k 31.12.2018 335 437,78 € 

  

   1. Spotreba materiálu 9 929,96 € 

          • Spotrebný materiál a kancelársky materiál 6 756,59 € 

          • drobný spotrebný majetok BDŽ 2 710,42 € 

          • PHL 462,95 € 

  
   2. Spotreba energie a ostat.neskladovateľ.dodávok 47 996,72 € 

  
      2.1 15 669,83 € 

          • Opravy a udržovanie 14 745,90 € 

          • Cestovné 685,91 € 

          • Náklady na reprezentáciu 238,02 € 

  
   3. Služby v tom: 22 003,68 € 

  
          • Telefonické poplatky 2 481,45 € 

          • Stravné služby - zamestnanci 

 

 

557,50 € 
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          • UPC, Internet, Poštovné 845,34 € 

          • Odvoz odpadu 3 452,78 € 

          • Poistenia budov a dopravných prostriedkov 2 567,90 € 

          • Ostatné služby/psychológ, IT služby, účtovník,  12 098,71 € 
            ostatné prevádzkové služby/ 

  
   4. Ostatné náklady/bankové poplatky, notár,  služby/ 7 278,40 € 

  
   5. Dary fyzickým osobám 0,00 € 

  
   6. Mzdové náklady a zákonné sociálne náklady 226 794,98 € 

  
   7. Odpisy a opravné položky k odpisom 5 764,21 € 

 

 

Hospodársky výsledok 31.12.2018 10 749,81 € 

  

Stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku  

zostatková hodnota k 31.12.2018 44 835,01 € 

  

Stav krátkodobých pohľadávok k 31.12.2018 0,00 € 

  

Pohľadávky z obch. styku  

Ostatné pohľadávky( Veolia) 0,00 € 

Zúčtovanie s inšt. soc. zabezp. 0,00 € 

Daňové pohľadávky 0,00 € 

Iné pohľadávky 0,00 € 

  

Stav dlhodobých pohľadávok k 31.12.2018 0,00 € 

  

Stav krátkodobých záväzkov k 31.12.2018 1 865,51 € 

  

          • Dodávatelia 1 865,51 € 

          • Zamestnanci 0,00 € 

          • Zúčtovanie s inšt. soc. zabezp. 0,00 € 

          • Daňové záväzky 0,00 € 

          • Ostatné záväzky 0,00 € 

  

Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2018 2 345,45 € 

/Soc. fond/ 

 

 

Finančné účty stav k 31.12.2018 10 218,28 € 

          z toho:  

          • BDŽ 5 684,28 € 
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          • BSK/ ZNB 15,88 € 

          • KS DOM bežný -0,46 € 

          • Úrad vlády 20,81 € 

          • KS DOM/BSK 1,52 € 

          • Projekt Bezpečný ženský dom 0,82 € 

          • ESF 3 658,09 € 

          • Pokladnica 837,34 € 

 

 

Priemerný počet zamestnancov/vrátene DOVP/ 

 

 

k 31.12.2018 23 

  

z toho ženy 19 

  

Fyzický stav zamestnancov/vrátane DOVP/ 

 

 

k 31.12.2018 19 

  

z toho ženy 17 
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S[vaha (Ud NUJ 1-01) teo 1 B 0 A 7 1 3

Strana aktlv BeZn6 tidtrcvnri obdobie

A. NEoBEZNY wtR.lefoK SpoLU r.002 + r. 009 + r. 021

Dlhodobli nehmotnyi'majetok r. 003 ai r. 008

l."lij!" Wstedky z vyvolo@- oooonnep;nffi
012-(072+091AU\

013 - (073+09.1AU)

Ocenitel'n6 pr6va OM _ (074 + O91AU)
Olt-alnV dlhodobli netr mo
+ 091 AU)

Obstaraniedlhodob6ho nehmotn6ho majetku (041_093)

l1_s.t Vliute preddavky na O@
(051- 095AU)

Dlhodobf hmotnf majetok r. 010 a2 r. 020

Umefeck6 diela a zbierky e32\
Stavby 021 _ (081 + 092AU)
Sa mostatn6 hn ute t'n 6 u""i u s, n-y liiiElnlii-Gi'i
022-(082+092AU) 31847,00

Dopravn6 prostriedky 023 _ (083 + 092AU)

Pestovatel'ske celky trvalfch porastov O2S _ (08S + O92AU)

Z6kladne stSdo a la1n6 zvierate 026 _ (086 + 092AU)

Drobnyi dlhodobli hmotnf majetok 02S _ (088 + O92AU)

tatnf dlhodobli hmotn;i majetok 029 _ (089 +092AU)

Obstaranie dlhodobeho hmotn6ho majetku (042 _ Og4\
t::lt1,,?y,U preddavky na othooony r,motrrry m4utoklosz
- 095AU)

Df hodobf finandnlT majetok r. 022 a2 r. 028

Podielove cenn6 papiere a podiely v obchodnVch
spolodnostiach v ovl6danej osobe (06i_ 096 AU)
Podielove cenn6 papiere a podiely v obchodnVch
spolocnostiach s podstatnlim vplyvom (06i _ 096 AU)

Dlhov6 cenne papiere drZan6 do splatnosti (065 _ 096 AU)

T^ri:f.y 
podnikom v skupine a ostatne pozrfi@GE-fttfl

096 AU

Ostatnf dlhodobli finandnyi majetok (069 _ 096 AU)

Obstaranie dlhodob6ho finandneho majetku (043 _ 096 AU)

ff;l;tfir,u 
preddavky na dthodob! finandnyi majetok (053 _

Strana 2



S0vaha (Ud NUj 1-01) rco 1lB n 4 7 1 3

Strana aktlv
c. r,

Be2n6 fdtrcvn6 obdobie
Bezprostredne

predchddzajrice
ri6tovn6 obdobie

Brutto K,orekcia Netto Netto

B. OBEZNV MAJ
b 1 2 3 4

029 10218,00 10218,00 20645 001. Zitsoby r. 031 aZ r. 036

-

Materidl (112+119)-191

+122)-(192+193)

\/r'rrnhlz., -- 

--

vlvvr\y (23 _ 194)
7t,i^-^+A 

-

lvtvldla t4^a
_ \tz+-tvc/
rovar 

-

(132+13e;-196

030

031

032

033

034

035
ver\r(,,u(e p,Evou4nuve preoqavKy na zasoby (314 AU

191 AU) c36

'":".e ponraoavKy r. 03g a2 r. 041 037

Pohl'ad6vky z obchodn6ho styku (311 AU a2 314 AU) _ 391 AU 038

vo(du rE punriruavKy (315 AU _ 3g1AU) 039
ronlaoavKy voct ucastnikom zdruZeni (35gAU _ 391AU)
ln5 nnhl'...1;r,

040
_ ,__ .__"..,J \ vvv ^v , rr e 

^u 
r .)/c AU + crdAU)

- 391AU 041
3. Kriitkodob6 pohl'ad6vky r. 043 aZ r. 050 042

Ponladavky z obchodn6ho styku (31 1AU aZ 314 AU) _ 391AU 043
usrarne pontadavKy (31b AU _ 391 AU) 044
4uuruv.rrre so Docratnou potstovnou a zdravotnlimi poist,ovnami
(336 ) 04 X

uanove pohl'ad6vky 
e41 a2 345) u1+o (

pohl'ad6vky z dOvodu finandnyich u.t'uf,* t SUinililloE
r rozpoctom [zemnei samosordvv (346+ 3aR\ 047

-ontaoavKy vocr ueastnikom zdruZeni (3bB AU - 391AU) 048

)pojovacr ucet pri zdru2eni (396 _ 3gjAul I O+g

Ine pohladdvky (33SAU + 3Z3AU + 375AU + 378AU) _ 391AU 050
4. Finandn6 f6ty r. 052 aZ r. 056

Pokladnica (211 + 213)

Bankov6 ridty e21 AU + 261\

051 10218,00 10218,00 20645,00

052 837,00 X 837,00 3642,00

053 9381 00 X 9381,00 17003,00
Bankov6 0dty s dobou vlazanosti dlhSou ako jeden rok (221 AIJ\ 054 X

Krdtkodobli finandnf maie@
- 291AU 055

Obstaranie krdtkodob6ho finandn6ho majetku (2Sg _ 2g1AU\

^vzLrDtrNrtr ul.uLu r, 059 a r. 059 057
Kra(]y ouquctcn oDdobi (381) 058

rumy buducich obdobi (385) 059
MAJETOK SPOLU r. OO1 + r.029 + r. OS7 060 | 55053,00 34559 00 20494,00 28676,00

Strana 3



Stjvaha 1Ue ruUl t-Ott
teo 1 R 0 4 7 1

Strana pasiv
c.r. Be2n6 ridtovn6

obdobie
Bezprostredne

predchddzajuce rldtovn6
obdobie\, VLASTNE ZDRO 5

f, U62+ r. 068 + r. O7? + r nze
061 16283,00 27032,001.

062

063

064
065

066

2.
_ JUil (
l9!oy tvoren6 zo zisku -:- c/ 067

ftg2e 'ul
(421\

068

UOY, v, ruy rvut el te zo zlsKLl

--

Ustatn6 fondv
(423) 070

3. 071

;::t";;,rcuirlryvystedoKhospoddreniaminutyffi lov-
072 27033,004.

B.

79869,00

073 -10750,00 -52837,00

1. 074

075
4211,00 1644,00

076

077

2. 078

079 2345,00 1442,00
080 2345,00 144) nn
081

082

083

084

085

Krdtkodob6 zaiil

-

LavazKy z obchodneho styku

\e,v^v-aIvrl.vl

-

r. 088 aZ r. 096
\rz I az Jztj) okrem 323

086

087 1866,00 202 0n
088 1866,00LAVnazKy voet zamestnancom /1a. 177.00

ruva 089

090

091

092

093

094

095

4. _ ,arJ|i.|.J)
Jqr r^vYs rylr,rllro

096
25,00

097

098

099

c 100

1. 101

Vfnrrsy budricich obdobi
\ooJ/

(384)
102

103z-frnvJtr AvuDZtE ZDROJE SPOLU r.06,1+ r.g74mi '104 20494,00 28676,00
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1 8 0 4 1

iislo
riitu Ndklady

-b-

Cislo
riadku

Cinnost,
Bezprostredne

predch6dzajUce
ridtovn6 obdobie

Hlavni
nezdaiovan6 Zdariovan6

a Spolu

501
1 2Dporreba materi6lu

Spotreba energie

Predanli tovar

Opravy a udrZiavanie

01 9930,00
4

502 9930,00 18293,00
UZ 47997,00

504 47997 00 46580,0003
511

04 14746,00
512 Cestovn6 14746,00 8520,00

05 686 006.t 2 686,00 242,00, rq^rsvy I td r ept ezeRlaclu

-

Ostatn6 slu2bv

Mzdov6 ndkladvffi

UO 238,00
518 238,00 171,00

07 22004,00
521 22004,00 34748,00

08 163285,00
524 163285.00 179766,00

poistenie 09 56718,00
525 567'18,00 60456,00te potstente

10
527 ZAkonne socidlne ndkladv

11 6s30,00
528 )statn6 socidlne ndkladv 6330,00 6808,004a

462,00
531 lDan z motorov;ich vozidiel 462.00

IJ
532 Dari z nehnutel'nosti

14
538 Ostatn6 dane a poplatky

15 4148,00
541 Zmluvn6 pokuty a pendle 4148,00 622,00

to 85,00
542 85,00PU^ury a penale

17
543 23,00vuPr>.ltile ponlaoavKy

18
544 Uroky

tl,
545 Kurzov6 straty

20
546 Dary

zl
547 Osobitne n6klady 154,00

22
548 Vank6 a Skody

ZJ
549 te naKtaoy 24 3045,00

551
lopisyottrooo@
Jlhodob6ho hmotn6ho maietku

3045,00 4793,00
zo 2822,00

2822,00 2133,00

552
4vDrdr^ova cena predaneho dlhodob6ho
nehmotn6ho majetku a dlhodob6ho
hmotn6ho maietku

zo

553 cenne paptere 27
554 Predanyi materi5l 28

t\aKtady na kratkodobV finandnri maicrnk 29
ccb I vorba fondov

JU

N6klady na precenenie cennlich papierov 31

558 Tvorba a zlctovanie ooravnfch nataiiav .>z 2942,00
561

2942,00| 
.vD^yuf ure plspevKy organtzaenim

zlo2kam

562 , ve,\rL,,qLc pilDpuvKy tnym uctovnym
iednotkdm QA

563 t'osKytnute prispevky fyzick itm osobdm 35

565
dane

yrf rure pnspevry z podielu zaplatenei
JO

567 )oskytnut6 prispevky z verejnej zbierky 37
uet rrreoa c spolu r,01 a2 r.37 38 335438,00 335438,00 363309,00

teo /srDl-l-l-Tl
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5.4 Hospodárenie v roku 2018 

 

A) Informácie zo súvahy za rok 2018 

Strana aktív Brutto Korekcia Netto 

Neobežný majetok 44 835,00 34 559,00 10 276,00 

Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí 

31 847,00  29 580,00 2 267,00 

Dopravné prostriedky 4 979,00 4 979,00 0 

Ostatný dlhodobý majetok 8 009,00  8 009,00 

Obežný majetok 10 218,00  10 218,00 

Krátkodobé pohľadávky    

Pohľadávky z obchodného 

styku 

   

Pohľadávky zo štátneho 

rozpočtu 

   

Iné pohľadávky    

Finančné účty 10 218,00  10 218,00 

Pokladnica 837,00  837,00 

Bankové účty 9 381,00  9 381,00 

Časové rozlíšenie    

Náklady budúcich období    

Príjmy budúcich období    

Majetok spolu 55 053,00 34 559,00 20 494,00 
 

Strana pasív Bežné účtovné obdobie 

Vlastné zdroje krytia 16 283,00 

Fondy tvorené z výsledku  

Výsledok hospodárenia -10 750,00 

Cudzie zdroje 4 211,00 

Krátkodobé rezervy  

Záväzky zo sociálneho fondu 2 345,00 

Krátkodobé záväzky 1 866,00 

Záväzky z obchodného styku 1 866,00 

Záväzky voči zamestnancom  

Záväzky so soc. poist. a zdrav. poist.  

Daňové záväzky  

Záväzky z dôvodu fin. vzťahov voči 

št .rozpočtu a územnej samospráve 

 

Ostatné záväzky  

Bankové výpomoci a pôžičky  

Výnosy budúcich období  

Vlastné a cudzie zdroje spolu 20 494,00 
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B) Informácie z výkazu ziskov a strát za rok 2018 

Účet Náklady ZNB/ 

dotácia 

BSK 

KS DOM/ 

dotácia 

BSK 

Ostané Spolu 

501 Spotreba 

materiálu 

653,00 1 239,00 8 038,00 9 930,00 

502 Spotreba 

energie 

14 983,00 10 844,00 22 170,00 47 997,00 

511 Opravy 

a udržiavanie 

1 524,00 2 216,00 11 006,00 14 746,00 

512 Cestovné    686,00 

513 Náklady na 

reprezentáciu 

   238,00 

518 Ostatné služby  15 972,00  22 004,00 

521 Mzdové 

náklady 

71 513,00 47 475,00 44 297,00 163 285,00 

524 Zákonné soc. 

a zdrav. 

poistenie 

21 424,00 15 027,00 20 267,00 56 718,00 

527 Zákonné 

sociálne 

náklady 

   6 330,00 

528 Ostatné 

sociálne 

náklady 

   462,00 

532 Daň z 

nehnuteľnosti 

   0,00 

538 Ostatné dane a 

poplatky 

   4 148,00 

541 Zmluvné 

pokuty a penále 

   85,00 

546 Dary     

547 Osobitné 

náklady 

    

549 Iné ostatné 

náklady 

   3 045,00 

551 Odpisy    2 822,00 

558 Tvorba 

a zúčtovanie 

opravných 

položiek 

   2 942,00 

 Účtovná trieda 

5 

   335 438,00 
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Účet Výnosy ZNB/BSK KS 

DOM/BSK 

Ostatné Spolu 

602 Tržby 

z predaja 

služieb 

  13,00 13,00 

644 Úroky   4,00 4,00 

649 Iné ostatné 

výnosy 

  1454,00 1 454,00 

662 Prijaté 

príspevky 

od iných 

organizácií 

  32 601,00 32 601,00 

663 Prijaté 

príspevky 

od FO 

  26 242,00 26 242,00 

665 Príspevky 

z podielu 

dane 

  9 546,00 9 546,00 

691 Dotácie 121 047,00 92 874,00 40 907,00 254 828,00 

 Účtovná 

trieda 6 

   324 688,00 
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C) Analýza nákladov v roku 2018 

 

Popis Suma 

Spotreba materiálu 9 930,00 

Spotreba energie 47 997,00 

Opravy a udržiavanie 14 746,00 

Cestovné 686,00 

Náklady na reprezentáciu 238,00 

Ostatné služby 22 004,00 

Mzdové náklady 163 285,00 

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 56 718,00 

Zákonné sociálne náklady 6330,00 

Ostatné sociálne náklady 462,00 

Ostatné dane a poplatky 4 148,00 

Zmluvné pokuty a penále 85,00 

Iné ostatné náklady 3 045,00 

Odpisy DNhM aDHM 2 822,00 

Tvorba a zúčtovanie opr. položiek 2 942,00 

Spolu 335 438,00 

 

Náklady

Spotreba materiálu

Spotrebaenergie

Opravy a udržiavnie

Cestovné

Repre

Služby

Mzdy

Odvody

Soc.náklady

Ostatné náklady
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D) Analýza výnosov v roku 2018 

Výnosy ostané 1 471,00 

Príspevky od iných organizácií 32 601,00 

Príspevky od fyzických osôb 26 242,00 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 9 546,00 

Dotácie 254 828,00 

Spolu 324 688,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnosy

Výnosy ostatné

Príspevky od iných organizácií

Príspevky od fyzických osôb

Príspevky z podielu zapl.dane

Dotácie
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E) Analýza nákladov podľa financovania a zariadení OZ Brána do života 

 

 

Popis Suma 

Zariadenie núdzového bývania finančný príspevok BSK 121 047,00 

Krízové stredisko Dom finančný príspevok BSK 92 874,00 

Ostatné zdroje 121 517,00 

 

 

 

Náklady

ZNB/BSK

KS DOM/BSK

BDŽ

Spolu



Názov organizácie

Druh poskytovanej sociálnej služby

(ŠZ, DSS, RS, ZPB atď.)

Forma poskytovanej sociálnej služby 

(ambulantná, týždenná, celoročná)

Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku

Kapacita podľa registra

Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov                

(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)

Položky

Celkové EON 

uvedenej 

sociálnej služby 

za rok

EON na mesiac 

na klienta 

podľa kapacity

EON na mesiac 

na klienta podľa 

skutočnej 

obsadenosti

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 

(t. j. Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

47 475,00 188,39 213,85

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie 

a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné 

zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

15 027,00 59,63 67,69

c) tuzemské cestovné náhrady

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 10 844,00 43,03 48,85

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 

interiérov
1 239,00 4,92 5,58

f) dopravné

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

havarijných stavov

2 216,00 8,79 9,98

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem 

dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obyklého 

nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú 

do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo 

porovnateľné veci

i) výdavky na služby 15 972,00 63,38 71,95

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov 
2 882,00 11,44 12,98

EON náklady spolu 95 655,00 379,58 430,88

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2018

21

12

18,50

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : 

kapacita podľa registra/resp. skutočná obsadenosť

Občianske združenie Brána do života

Krízové stredisko DOM

celoročná



Názov organizácie

Druh poskytovanej sociálnej služby

(ŠZ, DSS, RS, ZPB, Útulok, DpC, IC, ZNB)

Forma poskytovanej sociálnej služby 

(ambulantná, týždenná, celoročná)

Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku

Kapacita podľa registra

Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov                

(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)

Položky

Celkové EON 

uvedenej 

sociálnej služby 

za rok

EON na mesiac 

na klienta 

podľa kapacity

EON na mesiac 

na klienta podľa 

skutočnej 

obsadenosti

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 

(t. j. Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

88 100,40 215,93 220,80

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie 

a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné 

zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

31 011,35 76,00 77,72

c) tuzemské cestovné náhrady 23,20 0,06 0,06

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 28 453,36 69,80 71,31

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 

interiérov
803,45 1,97 2,01

f) dopravné

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

havarijných stavov

2 000,49 4,90 5,01

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem 

dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obyklého 

nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú 

do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo 

porovnateľné veci

i) výdavky na služby 3 505,52 8,59 8,79

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov 
500,00 1,23 0,80

EON náklady spolu 154 397,77 378,48 386,50

Dátum: 30.1.2019

Vypracoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail): Prelovská Jana

Verifikoval (meno, priezvisko, telefón, e-mail): Mgr. Viera Stráňavová

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : 

kapacita podľa registra/resp. skutočná obsadenosť

Občianske združenie Brána do života

Zariadenie núdzového bývania

celoročná

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2018

34

12

33,25
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Ď A K U J E M E 
 

všetkým sponzorom, nadáciám, dobrovoľníkom a priateľom, ktorí pri nás stáli aj 
v roku 2018 
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a 

darcovia 2% dane z príjmu 

 




