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1. Občianske združenie Brána do života 

 

1.1. Identifikačné údaje 

 

Názov organizácie: Občianske združenie Brán do života 

Sídlo: Medveďovej 4, 851 04 Bratislava  

IČO: 31804713 

zriaďovateľ: Občianske združenie Brána do života 

zapísané v registri MO/MV SR: VVS/ 91-900/90 – 162 39 

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s  

IBAN: SK76 6500 0000 0000 2018 1291 

webové sídlo: www.branadozivota.sk 

riaditeľka, štatutárna zástupkyňa OZ: Mgr. Viera Stráňavová 

E mail: stranavova@branadozivota.sk 

 

1.2. O nás 

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.  

Naplnenie tejto myšlienky vyvrcholilo 1. marca 2001, kedy sme otvorili pomyslenú 

bránu Krízového centra Brána do života na Medveďovej 4 a o niekoľko rokov neskôr 

v septembri 2006 sme otvorili Krízové stredisko DOM pre mladých dospelých v kríze 

na Medveďovej 2, ktoré sa pretransformovalo v roku 2019 na Domov na polceste 

a od 1. januára 2020 k nemu pribudlo aj Zariadenie núdzového bývania pre dospelých 

v kríze. 

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. 
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Činnosť Občianskeho združenia Brána do života je opodstatnená vzhľadom 

k regionálnym potrebám. Poskytujeme sociálne služby v: 

• Krízové centrum/ Zariadenie núdzového bývania / Bezpečný ženský dom 

pre ženy a deti zažívajúce domáce násilie, s kapacitou 34 miest s celoročným 

poskytovaním starostlivosti na Medveďovej 4 v Bratislave 

• Domov na polceste s kapacitou 12 miest s celoročným poskytovaním starostlivosti 

na Medveďovej 2 v Bratislave. 

• Zariadenie núdzového bývania pre dospelých v kríze, s kapacitou 12 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 

v Bratislave a s resocializačnými zariadeniam, s centrami pre rodinu. Taktiež 

spolupracujeme aj s inými zariadeniami podobného zamerania v Bratislavskom kraji, ale 

aj v iných krajoch, odbormi sociálnych služieb, úradmi práce a inými. 

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. 

Od založenia Občianskeho združenia Brána do života v roku 2020 po uplynulé roky 

sme sa rozširovali, profesionalizovali naše služby a odborne rástli. Participovali sme 

na rôznych odborných fórach, implementovali projekty prostredníctvom Európskeho 

sociálneho fondu alebo Nórskeho finančného mechanizmu. Vďaka týmto projektom sme sa 

vzdelávali, rozširovali aktivity, rekonštruovali a  skrášľovali prostredie klientom, klientkam 

a taktiež zamestnancom. Z pohľadu rokov sme dovŕšili dospelý vek. Neboli to ľahké roky. 

Sociálne služby tohto druhu boli v podstate v plienkach. Od problematického financovania 

až po profesionálny rast sme to však zvládli. 

Aj v roku 2021 sme sa uchádzali o rôzne grantové výzvy, projekty aby sme 

zabezpečili kvalitnejšie služby pre našich klientov a klientky. Niektoré z nich sme 

zrealizovali a všetkým patrí naša obrovská vďaka a uznanie. 

Magistrát u hl. mesta Bratislavy nás podporil v grantovom programe, z čoho sme 

financovali psychologické služby, individuálne aj skupinové terapie pre klientov 

Domova na polceste. Táto dotácia má pre Domov na polceste obrovský význam, lebo vďaka 
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dotácii sme dokázali zabezpečiť pre našich klientov tak potrebné psychologické 

poradenstvo.  

Dotácia z rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti pomoci obetiam 

domáceho násilia a ich deťom, bola pre Krízové centrum / zariadenie núdzového bývania 

významnou pomocou. Na základe poskytnutej dotácie sme dokázali zabezpečiť zvýšenie 

bezpečnosti žien v zariadení, a to formou zakúpenia panik – tlačidiel s príslušenstvom, video 

vrátnika. Súkromie žien počas poradenstva bolo zaistené protihlukovými dverami a tým 

zaistili súkromie pre ženu počas poradenstva. Dotácia nám taktiež umožnila pokryť časť 

nákladov na mzdy, energie, vzdelávanie odborných zamestnancov, ktoré prispeli 

k profesionalizácií a skvalitneniu našej práce, taktiež technické vybavenie, čiastočné 

vybavenie izieb, kuchyne a spoločné priestory klientok. 

Obrovskú zásluhu na tom, že naše klientky dostali novú kuchyňu je IKEA 

Bratislava. Klientky dostali nádherný nový kuchynský nábytok vrátané linky, stolov, 

stoličiek, závesov. Nasadenie tímu z Ikea Bratislava bolo neuveriteľné. 

Naša vďaka patrí Poisťovni Generali a.s., ktorá nás každoročne finančne podporuje. 

Tak ako po ostatné roky aj firma Lease Plan poskytla finančné prostriedky 

na základné potraviny pre ženy a taktiež na dovoz obedov pre klientky a ich deti, ktoré 

museli ostať v izolácii kvôli ochoreniu. Firma Lease Plan podporuje Občianske združenie 

Brána do života už niekoľko rokov, nielen priamou pomocou v čase núdze ale prispieva 

každoročne aj s 2%. 

Rok 2021 nebol ľahký ani z pohľadu celosvetovej pandémie COVID-19, nakoľko 

už rok sme celkom úspešne bojovali s pandémiou. Eliminovali sme všetkými možnými 

prostriedkami, aby sa nákaza nedostala do našich zariadení a ak aj áno, boli sme 100% 

pripravení a s individuálnymi prípadmi sme to zvládli aj vďaka nasadeniu našich 

zamestnancov. Občianske združenie Brána do života sa stalo Subjektom hospodárskej 

mobilizácie, pravidelne na týždennej báze sa testovalo, čím sme vedeli izolovať klientov, 

ktorí boli pozitívni. Bolo treba sa postarať nielen o hygienu, bezpečnosť, ale aj duševnú 

pohodu a taktiež zabezpečiť stravu pre izolované klientky a klientov. V tomto neľahkom 

období pre nás všetkých nám veľmi pomáhali rôzne organizácie, firmy ale aj jednotlivci. 

Cez nadáciu Pontis / Kto pomôže Slovensku, sme získali ďalší germicídny žiarič. Nadácia 

Pontis v rámci celoslovenskej akcie Naše mesto nám prispela na kosačku. V rámci empatie, 

spolupatričnosti a vzájomnej pomoci to bolo neuveriteľné obdobie. 

ĎAKUJEME. 
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V mene Občianskeho združenia, zamestnancov, ale aj klientok a klientov by sme 

chceli touto cestou zo srdca poďakovať všetkým, ktorí nás podporili 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: 

 

Bratislavský samosprávny kraj 

Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 

Mestská časť Bratislava - Petržalka  

Úrad vlády Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

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 
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Krízové centrum / Bezpečný ženský dom Brána do života 

Zariadenie núdzového bývania 

 

Medveďovej 4, 851 04 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: 

Mgr. Daniela Gáliková, riaditeľka  

Mgr. Bronislava Korec-Terenová, sociálna pracovníčka 

Mgr. Klaudia Schneiderová, PhD., sociálna pracovníčka 

Mgr. Judita Majerová, psychologička 
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2. Krízové centrum / Bezpečný ženský dom Brána do života / Zariadenie 

núdzového bývania 

 

2.1. O nás 

 

Krízové centrum Brána do života poskytuje pomoc ženám a ženám s deťmi 

v kríze, alebo zažívajúce jej následky. Našou snahou je, aby žiadna z foriem násilia 

na ženách, vrátane domáceho násilia, nebola tolerovaná a aby všetky ženy, ktoré majú 

skúsenosti s násilím vo vzťahoch, mali prístup k odbornej a komplexnej starostlivosti. 

Sme súčasťou profesionálnej siete organizácii poskytujúcich priamu podporu 

ženám, zažívajúcich domáce násilie ako aj náročné životné situácie a snažíme sa prispieť 

k zlepšeniu dostupnosti a kvality poskytovaných služieb. Presadzujeme prístup zameraný 

na potreby a silné stránky žien, ktoré sa ocitli v neľahkej situácii. Spoločne sa snažíme, 

aby každá žena, ktorá zažíva násilie, mala prístup k pomoci, ktorú v danú chvíľu 

potrebuje. Vychádzame z jedinečnej skúsenosti každej ženy a pri hľadaní riešení 

rešpektujeme jej konkrétnu situáciu a prianie. Nesúdime, ale ponúkame bezpečný 

priestor a stojíme na jej strane. 

Okrem poskytovania sociálnoprávneho a psychologického poradenstva, 

poskytujeme bezpečné bezplatné bývanie. Uvedomujeme si, že bezpečie žien a ich detí 

je kľúčové. Vďaka tomu, že pozorne počúvame konkrétne príbehy, vieme vyhodnotiť 

rizikové faktory násilia či krízy a navrhnúť zodpovedajúce riešenie na aktuálnu situáciu 

ženy. Považujeme za dôležité, aby vždy jasne zaznelo, že za násilie je zodpovedný ten, 

kto sa ho dopúšťa. Pracujeme s násilím na ženách v celom jeho spektre – od prvotných 

prejavov, cez všetky jeho formy, ktoré sa vyskytujú vo vzťahoch až po tie typy prejavov, 

ktoré pretrvávajú po odchodu ženy z násilného vzťahu, pretože vieme, že odchodom 

násilie nekončí. 

Násilie má negatívny dopad nielen na obete, ale tiež na svedkov násilia. Preto 

pomáhame aj deťom, ktoré sú často svedkami násilia v rodine. Vychádzame z princípu, 

že deti môžu byť v bezpečí len vtedy, keď je v bezpečí aj ich matka. 

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 odborný tím, ktorý poskytuje pomoc a službu aj ambulantným 
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klientkam, vrátane telefonických konzultácií. Pracovní tím tvorí riaditeľka, sociálne 

pracovníčky, psychologička na prácu so ženami. Na nepretržitom chode zariadenia 

spolupracujú ďalších 8 kolegýň a kolega. 

Krízové centrum Brána do života disponuje 16 izbami pre ženy a ich deti, 

spoločnými kuchyňami (veľkou, malou), obývačkami, herňou pre deti, kúpeľňami a 

sociálnym zariadením (sprchy, toalety, ), telocvičňou, práčovňou a vonkajšou záhradou 

s detským ihriskom. Kapacita zariadenia je 34 osôb. 

 

2.2. Predmet činnosti 

 

Svoju činnosť sme zameriavali na: 

 

Problémy, s ktorými ženy prichádzali do krízového centra 

 

• Existenčná neistota 

• Chýbanie zdrojov podpory v rámci primárnej a širšej rodiny 

• Symptómy traumy  

• Poruchy nálady, úzkostné poruchy, závislosti,  osobnostné zmeny po dlhodobej 

traumatizácii 

• Stres v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním, súdnym procesom 

• Zdravotné problémy, následky po útoku alebo dlhodobo zažívanom DN 

• Traumatizované dieťa, detský svedok, obeť násilia 

• Problémy vo vzťahu matka – dieťa 

 

Pracovný tím na začiatku spolupráce zvažoval 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? 
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Naše intervencie: 

 

• krízová intervencia, poradenstvo, práca na vzťahoch v systéme matka – deti, 

správa pre úrady, súd, hľadanie ďalšej odbornej pomoci 

• 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. 

Odborný tím pracoval 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. 

 

2.3. Naša činnosť (projekty a aktivity) 

 

Sociálne poradenstvo 

 

V roku 2021 sme mali našom zariadení ubytovaných 31 žien a ich 37 detí. 

So ženami sociálne pracovníčky pravidelne pracovali na individuálnych plánoch 

klientok a na dosiahnutí, resp. priblížení sa k svojím cieľom, ktoré by im umožnili 

samostatného a bezpečného bývania. 

Rok 2021 sa niesol v pandémie COVID-19. Naša práca sa okrem iného zamerala 

aj na zmiernenie a zvládnutie tejto situácie. Pomáhali sme ženám sa zorientovať 

v hygienických a vládnych opatrení. Pomáhali sme vybavovať pandemické OČR. 

Vyvíjali sme veľké úsilie na zmiernenie ich životnej situácia, ktorá bola aj 

pred pandémiou náročná. Mnohé z nich sa ocitli bez stabilného príjmu. Vďaka učebni 

pre školopovinné deti, mohli u nás bezproblémovo zvládnuť dištančné vzdelávanie. 
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Psychologická podpora pre ženu 

 

V roku 2021 sme poskytli psychologické poradenstvo 31 ženám. Ženy u nás sú 

zapojené do individuálnych a skupinových aktivít. Skupinové aktivity sa realizujú 

v zmysle komunity, ktoré organizujeme pre ženy pravidelne každý pondelok. Na týchto 

stretnutiach sa rozoberá aktuálna situácia u každej klientky v zmysle a do takej hĺbky, 

ako je pre ňu samu vzhľadom na prítomnosť ostatných žien komfortné a neohrozujúce. 

Ďalej riešime problémy, ktoré vyvstávajú so spoločného spolužitia medzi ženami, 

informujeme sa o dodržiavaní domového poriadku, riešime prípadné problémy, 

medziľudské vzťahy a pod. 

Každá žena navštevuje pravidelne psychologičku min. jedenkrát do týždňa, 

v prípade potreby aj častejšie. S klientkou pracuje psychologička na základe klientkiných 

očakávaní, resp. toho, čo chce klientka dosiahnuť, na čom chce pracovať. Spoločne 

s klientkou sa snažíme dosahovať jej stanovené ciele. Obsahom sedení je to, čo žena 

aktuálne potrebuje, resp. na čom chce pracovať. 

 

Mediálne výstupy 

 

• 5/2021 Life show s Veronikou Ostrihoňovou – Domáce násilie a ako ho riešiť 

• 5/2021 Večerné správy STV1 – Dotácie pre organizácie pomáhajúce ženám 

zažívajúce násilie 

• 6/2021 RTVS – vyjadrenie k novele trestného zákona 

• 7/8/9-2021 IKEA video v priestoroch obchodného domu IKEA a nákupného centra 

AVION 

• 12/2021 – online BKIS Vianočný diškurz – Klarisky 

 

Pracovné skupiny 

 

• Národný akčný plán NAP - prevencia a eliminácia násilie na ženách 

• BSK-Rada Partnerstva 

• Magistrát hlavného mesta SR Bratislava – Komunitný plán pre ohrozené rodiny 

• RAP BSK 
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Projekty 

 

Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti pomoci 

obetiam domáceho násilia a ich deťom. 

 

Dotáciu z rozpočtovej rezervy predsedu vlády sme využili predovšetkým 

na pokrytie mzdových výdavkov a na pokrytie výdavkov súvisiacich s poskytovaním 

pobytovej služby ženám - obetiam domáceho násilia a ich deťom. Cítime veľkú 

zodpovednosť, nakoľko týmto ženám a deťom na určitý čas nahrádzame domov a preto 

sa snažíme naše priestory robiť funkčnými, útulnými a modernými. Vďaka dotácií sa 

nám podarilo zabezpečiť nový nábytok a doplnky do izieb klientok, zakúpiť vybavenie 

do spoločenských miestností, ktorá slúži aj na skupinovú prácu so ženami taktiež 

na voľnočasové aktivity a zakúpiť vybavenie do miestností pre odborné poradenstvo. 

Dotácia nám umožnila aj zabezpečiť nové vybavenie do izieb klientok, ako sú 

paplóny, vankúše, obliečky, zrkadlá či smetné koše, zakúpiť vybavenie do spoločných 

kuchýň klientok, vrátane elektrospotrebičov a doplnkov. 

Na základe poskytnutej dotácie sme taktiež dokázali zabezpečiť zvýšenie 

bezpečnosti žien v zariadení, a to formou zakúpenia panik tlačidiel s príslušenstvom, 

nového video-vrátnika a súkromie žien počas poradenstva bolo zaistené nákupom 

protihlukových dverí, aby sme vedeli zaistiť súkromie pre ženu počas poradenstva. 
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Našu prácu sa nám podarilo technicky lepšie zabezpečiť nákupom tabletov 

pre odborné zamestnankyne, skartovačiek, skvalitnením Wi-fi siete a zvýšením výkonu 

stolových počítačov. 

V neposlednom rade sme vďaka dotácií dokázali obstarať niekoľko vzdelávaní 

pre zamestnankyne, ktoré prispeli k profesionalizácií a skvalitneniu našej práce 

 

IKEA – Návrh, montáž novej kuchynskej linky 

 

Spoločnosť IKEA nám navrhla novú kuchyňu. V rámci svojho dobrovoľníckeho 

týždňa nám ju jej zamestnanci vymenili a vytvorili nám krásny, útulný a funkčný 

priestor. 
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Asociácia poskytovateľov sociálnych 

služieb 

-financie na nákup posteľnej bielizni 

a nových paplónov a vankúšov, maľovanie 

interiéru 

 

 

 

 

NDS-Hodina deťom 

-financie na podporu 

voľnočasových aktivít detí počas 

letných prázdnin a na podpornú skupinu 

žien.  
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Včeloobal 

 

-vytvorili limitovanú na podporu matkám 

a deťom, na ktorých je páchané domáce násilie. Z 

každého balenia spoločne podporia naše 

Občianske združenie Brána do života sumou 10€. 

 

Lady Up 

 

zorganizovali ku Dňu matiek 

finančnú zbierku na podporu nášho 

krízového centra. 

 

 

Katarína Janečková a @herclique 

 

Výtvarníčka žijúca v New Yorku Katarína Janečková 

V spolupráci s organizáciou @herclique podporujúcou ženy 

umelkyne v New Yorku vytvorila na podporu nášho 

krízového centra. 

 

 

 

Koun a Fraela 

 

Predaj rúžov a zmrzliny na podporu 

nášho krízového centra. 
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Materiálna podpora 

 

• LIDL-projekt podeľ sa a pomôž – trvanlivé potraviny každý týždeň 

 

• YEME- pečivo 1x do týždňa 

• FArm House- čerstvé mäso pre klientky– jednorazová akcia 

• DM-drogéria 

• Oblečenie od verejnosti 

• Hračky od verejnosti 

• Potreby do domácnosti od verejnosti 
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Vianoce 2021 

 

Deti z nášho krízového centra sa zapojili do súťaže o vianočnú PF-ku pani 

prezidentky a nakreslili krásne obrázky. Za odmenu pri bráne nášho krízového centra 

dnes zazvonil šofér priamo z prezidentského paláca a priniesol deťom takéto milé 

poďakovanie - balíčky pre deti, prezidentské pexeso a ďakovný list. 
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Potravinová pomoc Luny´s a Simona Salátová 

 

Vďaka podpore LIDL Slovensko, Siemens a International woman´s club mali 

matky s deťmi zabezpečené darčeky pod Vianočný stromček. 

 

Maľovanie 

 

Letné mesiace sme opäť využili na vymaľovanie kúpeľní a sociálnych zariadení 

a izieb, ako aj práčovne. Na Vianoce sme dostali novú pračku od International women´s 

club. 
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2.4. Štatistika 

 

Počet ubytovaných klientok za obdobie 01.01.2021 - 31.12. 2021 

Počet klientok: 31 

Počet detí: 37 

Počet ukončených pobytov: 22 žien a 22 detí 

Plná kapacita zariadenia je 34 osôb. 
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2.5. Poradňa Krízového centra Brána do života – Bezpečného ženského 

domu. 

 

       

projekt: Rozvoj poradenských služieb Bezpečného ženského domu Brána do života 

 

Poradňa Krízového  centra/Bezpečného ženského domu Brána do života 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 štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy Poradenstvo a osveta 

v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II operačného programu Ľudské zdroje. 

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 sociálnoprávnej ochrany 

maloletých detí. Právne poradenstvo zahŕňa pomoc s právnymi službami. Vytváraním 

rôznych návrhov a súdnych podaní v občianskoprávnych a majetkových sporoch, v prípade 

potreby sprevádzaním na policajné vyšetrovania a súdne pojednávania. 

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 sociálnoprávneho môže požiadať každá žena, ktorá potrebuje pomoc, ktorá sa ocitla 

v ťažkej životnej situácii, alebo sú pre ňu z rôznych dôvodov nedostupné služby 

advokátskych kancelárií. 
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V roku 2021 sme poskytli ambulantné poradenstvo 71 ženám. 
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Poskytovanie ambulantného poradenstvo bolo zasiahnuté vzniknutou pandémiou. 

Napriek tomu, že mnohé ženy sa ocitli „zatvorené“ v spoločnej domácnosti s násilným 

partnerom, tak ich možnosť fyzicky prísť, resp. nahlas telefonovať doma bolo pre ne vysoko 

ohrozujúce. Na tieto nové skutočnosti v živote žien ohrozených násilím museli kolegyne 

myslieť pri práci so ženami. 

 

Od začiatku projektu 9/2018 naše poradkyne poskytli poradenstvo 245 ženám. 
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2.6. Personálne obsadenie 
 

Odborný tím: 

 

• 1 riaditeľka – Mgr. Daniela Gáliková 

• 2 sociálne pracovníčky – Mgr. Bronislava Korec-Terenová, Mgr. Klaudia 

Schneiderová 

• 1 psychologička pre ženy – Mgr. Judita Majerová 

• 1 psychologička pre deti – od 6/2021 ukončila pracovný pomer Mgr. 

Denisa Chorváthová, bola na obdobie zastupovania kolegyni na MD,  

• od 09/2021 nová kolegyňa Mgr. Šidíková – sociálna pracovníčka 

 

Prevádzkový tím: 

 

Zabezpečuje 24 hodinový službu 

• 1 kolega TPP – Mgr. Juraj Müncner 

• 7 študentiek ukončení prvý stupeň VŠ na DOBPŠ 

• 2 kolegyne na DoVP 

• Vrátnica + upratovanie -od 1.10.2021 jedna pracovníčka na DOVP 

na 4 hod./denne 

 

 

 

 

 

ĎAKUJEME ZA ROK 2021! 
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Domov na polceste 

a 

Zariadenie núdzového bývania 

 

Medveďovej 2, 851 04 Bratislava 

 

 

Vypracovali: 

Mgr. Jana Bahulová, riaditeľka 

Mgr. Paulína Dedíková, sociálna pracovníčka 

PhDr. Bibiana Hlavačová, sociálna pracovníčka 

Rudolf Cserge, asistent sociálnej práce 
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3. Domov na polceste a Zariadenie núdzového bývania 

 

3.1. Domov na polceste 

 

3.1.1. O nás 

 

Domov na polceste vznikol v roku 2019, po ukončení poskytovania sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej kurately plnoletej fyzickej osobe v Krízovom stredisku DOM, ktorý 

bol jedným z projektov Občianskeho združenia Brána do života. Samotný vznik Domova 

na polceste 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. Domov na polceste poskytuje sociálnu službu na určitý čas osobe v nepriaznivej 

sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej 

služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej 

výchovy. 

Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením 

alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje 

problémy a to z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 

základných životných potrieb, alebo z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou 

bývania. 

 

3.1.2. Predmet činnosti 

 

Domov na polceste vykonáva: 

 

• sociálnu prácu, sociálnu prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, alebo jej 

zmiernenie, formou individuálnej a skupinovej terapie 

• sociálne poradenstvo: 

• riešenie krízovej situácie - plánovanie a realizácia krokov spolu s klientom, ktoré 

sú potrebné na riešenie vzniknutého problému 
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• zachovanie, obnovu, alebo rozvoj schopností viesť samostatný život a začleniť sa 

do spoločnosti, prevencia sociálneho vylúčenia 

• zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných 

potrieb 

• 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 

 

Domov na polceste poskytuje: 

 

• ubytovanie na určitý čas 

• sociálne poradenstvo 

• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

 

Domov na polceste utvára podmienky: 

 

• na prípravu stravy 

• klienti sa stravujú individuálne, pričom každá bunka má svoju vlastnú kuchyňu, 

• okrem toho je zriadená kuchyňa pre spoločné varenie v rámci osvojovania si 

zručností 

• vykonávanie základnej osobnej hygieny 

• upratovanie 

• pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 

• záujmovú činnosť 

 

Domov na polceste zabezpečuje: 

 

• rozvoj pracovných zručností 

• poradenstvo a pomoc pri vyhľadávaní zamestnania 

• poradenstvo a pomoc pri absolvovaní rekvalifikačných kurzov a zvyšovania si 

odbornosti, či ďalšieho štúdia 

• pomoc pri pracovnom uplatnení 
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Domov na polceste vykonáva svoju činnosť: 

 

pobytovou formou – s kapacitou 12 miest 

 

Domov na polceste je: 

 

• projekt Občianskeho združenia Brána do života, ktorý poskytuje sociálne služby 

plnoletej fyzickej osobe 

• poskytovateľom  sociálnej služby podľa platnej legislatívy (Zákon č. 448/2008 Z. z. 

Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní - živnostenský zákon - v znení neskorších predpisov) 

 

OZ Brána do života prostredníctvom svojich prevádzok spolupracuje najmä s: 

 

• orgánmi miestnej štátnej správy 

• samosprávnymi orgánmi 

• políciou 

• zariadeniami sociálnych služieb 

• centrami pre deti a rodinu a reedukačnými centrami 

• zdravotníckymi zariadeniami 

• ďalšími mimovládnymi organizáciami 

 

3.1.3. Naša činnosť 

 

Terapeutická skupina pre abstinujúcich drogovo závislých 

 

V rámci zariadenia pracujeme 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. Je zameraná na dosiahnutie zmeny myslenia a 
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správania závislého človeka, dosiahnutie dlhodobej abstinencie a pomôcť získať zručnosti 

na zvládanie kríz a recidív. Skupina je dobrovoľná, koná sa každú stredu od 18:00 

do 19:30, je otvorená pre všetkých klientov, ktorí chcú abstinovať. 

Počas tohto roku sa konalo 49 skupín, na ktorých sa zúčastnilo 45 klientov. Počas 

pandémie Covid 19 sa mnohé skupiny uskutočňovali online formou. 

 

Skupina sociálno-psychologického výcviku 

 

Tento rok sme spustili v rámci nášho zariadenia sociálno-psychologický výcvik 

zameraný na rozvoj sociálnych zručností, hlavne komunikáciu a nácvik jednotlivých 

foriem správania. Rozvíjaním týchto sociálnych spôsobilostí je podporovaná účinná 

adaptácia a komunikácia klienta v sociálnom prostredí, formovanie jeho sociálnych a 

emočných vzťahov, dosahovanie osobných cieľov a v konečnom dôsledku aj celkové 

psychosociálne fungovanie klienta v spoločnosti. 

Skupina je určená pre klientov zariadenia, koná sa každý týždeň v utorok, v čase 

od 18.00 – 20.00 hod. Počas tohto roku sa konalo 5 skupín, na ktorých sa zúčastnilo 8 

klientov. 

 

Rozvoj pracovných zručností 

 

Je jedna z najvýznamnejších a najúčinnejších rehabilitačných činností, ktorá má 

vplyv na udržanie a zlepšenie manuálnej zdatnosti klientov, pozitívne ovplyvňuje  sociálne 

väzby, stimuluje psychické funkcie, vedie klientov k spolupráci a zvyšuje ich sebavedomie 

a sebahodnotenie. 

V našom zariadení vnímame rozvoj pracovných zručností ako aktivitu, ktorá má 

klienta naučiť k zodpovednosti za kvalitu svojho života. Nejde nám iba o udržiavanie už 

získaných zručností a návykov, ale aj o rozširovanie ich spektra. Vychádzame z potrieb a 

záujmov jednotlivých klientov, zohľadňujúc ich možnosti a schopnosti. Prihliadame 

na danosti a potenciál klienta. 

Aktivity, súvisiace s rozvojom pracovných zručností, prebiehajú v priestoroch 

zariadenia a v jeho areáli, individuálnou alebo skupinovou formou. 

Aktivity súvisiace s rozvojom pracovných zručností majú klienta naučiť 

k zodpovednosti za kvalitu svojho života. 
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Na jar a na jeseň absolvovali klienti brigádu na záhrade, ostatné dni absolvovali 

rozvoj pracovných zručností priebežne v rámci zariadenia a v jeho areáli individuálnou 

formou. 

 

Záujmová činnosť 

 

Cieľom je poskytnúť klientom plnohodnotné využívanie voľného času, 

zabezpečenie kultúrnych, športových a sociálnych potrieb. Všetky aktivity sú dobrovoľné. 

Klientov motivujeme, aby využívali rôzne kultúrne a športové aktivity samostatne. 

V zariadení je spoločenská miestnosť, stolný tenis, športové náčinie, spoločenské hry. 

V záhrade je multifunkčné ihrisko, altánok a bylinková záhrada. Momentálne prebieha 

v zariadení maliarsky krúžok pod vedením dobrovoľníčky. 

Počas roka sme uskutočnili: deň otvorených dverí, v rámci ktorého sme privítali 

rodinných príslušníkov a priateľov klientov, dvojdňový splav Malého Dunaja a terénnu 

terapiu v Lazoch pod Makytou. 

 

3.1.4. Štatistika 

 

Počet klientov v zariadení v roku 2021 

 

V období od 1.1.2021 do 31.12.2021 sme poskytli sociálne služby pobytovou 

formou 20 klientom. 
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Priemerné využite kapacity zariadenia bolo 100%. 

Priemerný vek klientov v zariadení: 34,8 
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3.2. Zariadenie núdzového bývania 

 

3.2.1. O nás 

 

Zariadenie núdzového bývania vzniklo 1.1.2020 ako rozšírenie poskytovaných 

služieb popri domove na polceste. Sociálne služby poskytuje zariadenie núdzového 

bývania na určitý čas osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácií, 

pre ohrozenie sociálnym vylúčením, alebo obmedzenou schopnosťou sa spoločensky 

začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. A to z dôvodu, pre ohrozenie správaním iných 

fyzických osôb alebo ak sa stali obeťou správania iných osôb. 

 

3.2.2. Predmet činnosti 

 

Zariadenie núdzového bývania vykonáva: 

 

• sociálnu prácu, sociálnu prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, alebo jej 

zmiernenie, formou individuálnej a skupinovej terapie 

• sociálne poradenstvo: 

• riešenie krízovej situácie - plánovanie a realizácia krokov spolu s klientom, ktoré 

sú potrebné na riešenie vzniknutého problému 
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• zachovanie, obnovu, alebo rozvoj schopností viesť samostatný život a začleniť sa 

do spoločnosti, prevencia sociálneho vylúčenia 

• zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných 

potrieb 

• 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 

 

Zariadenie núdzového bývania poskytuje: 

 

• ubytovanie na určitý čas 

• sociálne poradenstvo 

• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

 

Zariadenie núdzového bývania utvára podmienky: 

 

• na prípravu stravy 

• klienti sa stravujú individuálne, pričom každá bunka má svoju vlastnú kuchyňu, 

okrem 

• toho je zriadená kuchyňa pre spoločné varenie v rámci osvojovania si zručností 

• vykonávanie základnej osobnej hygieny 

• upratovanie 

• pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 

• záujmovú činnosť 

 

Zariadenie núdzového bývania vykonáva svoju činnosť: 

 

pobytovou formou – kapacita 12 miest 
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Zariadenie núdzového bývania je: 

 

• projekt Občianskeho združenia Brána do života, ktorý poskytuje sociálne služby 

plnoletej fyzickej osobe 

• poskytovateľom sociálnej služby podľa platnej legislatívy (Zákon č. 448/2008 Z. z. 

Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní - živnostenský zákon - v znení neskorších predpisov) 

 

OZ Brána do života prostredníctvom svojich prevádzok spolupracuje najmä s: 

 

• orgánmi miestnej štátnej správy 

• samosprávnymi orgánmi 

• políciou 

• zariadeniami sociálnych služieb 

• centrami pre deti a rodinu a reedukačnými centrami 

• zdravotníckymi zariadeniami 

• ďalšími mimovládnymi organizáciami 

 

3.2.3. Naša činnosť 

 

Terapeutická skupina pre abstinujúcich drogovo závislých 

 

V rámci zariadenia pracujeme 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. Je zameraná na dosiahnutie zmeny myslenia a 

správania závislého človeka, dosiahnutie dlhodobej abstinencie a pomôcť získať zručnosti 

na zvládanie kríz a recidív. Skupina je dobrovoľná, koná sa každú stredu od 18:00 

do 19:30, je otvorená pre všetkých klientov, ktorí chcú abstinovať. 
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Počas tohto roku sa konalo 49 skupín, na ktorých sa zúčastnilo 45 klientov. Počas 

pandémie Covid 19 sa mnohé skupiny uskutočňovali online formou. 

 

Skupina sociálno-psychologického výcviku 

 

Tento rok sme spustili v rámci nášho zariadenia sociálno-psychologický výcvik 

zameraný na rozvoj sociálnych zručností, hlavne komunikáciu a nácvik jednotlivých 

foriem správania. Rozvíjaním týchto sociálnych spôsobilostí je podporovaná účinná 

adaptácia a komunikácia klienta v sociálnom prostredí, formovanie jeho sociálnych a 

emočných vzťahov, dosahovanie osobných cieľov a v konečnom dôsledku aj celkové 

psychosociálne fungovanie klienta v spoločnosti. 

Skupina je určená pre klientov zariadenia, koná  sa každý týždeň v utorok, v čase 

od 18.00 – 20.00 hod. Počas tohto roku sa konalo 5 skupín, na ktorých sa zúčastnilo 8 

klientov. 

 

Záujmová činnosť 

 

Cieľom je poskytnúť klientom plnohodnotné využívanie voľného času, 

zabezpečenie kultúrnych, športových a sociálnych potrieb. Všetky aktivity sú dobrovoľné. 

Klientov motivujeme, aby využívali rôzne kultúrne a športové aktivity samostatne. 

V zariadení je spoločenská miestnosť, stolný tenis, športové náčinie, spoločenské hry. 

V záhrade je multifunkčné ihrisko, altánok a bylinková záhrada. Momentálne prebieha 

v zariadení maliarsky krúžok pod vedením dobrovoľníčky. 

Počas roka sme uskutočnili: deň otvorených dverí v rámci ktorého sme privítali 

rodinných príslušníkov a priateľov klientov, dvojdňový splav Malého Dunaja a terénnu 

terapiu v Lazoch pod Makytou. 

 

3.2.4. Štatistika 

 

Počet klientov v zariadení v roku 2021 

 

V období od 1.1.2021 do 31.12.2021 sme poskytli sociálne služby pobytovou 

formou 18 klientom. 
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Priemerné využite kapacity zariadenia bolo 99,8%. 

Priemerný vek klientov bol 31,4 rokov. 
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3.3. Prehľad činnosti Domova na polceste a Zariadenia núdzového bývania 

 

Na začiatku roka sme prijali do nášho tímu novú sociálnu pracovníčku a spustili sme 

systém nastavených štandardov kvality, ich monitorovanie a aktualizovanie. 

V čase odovzdávania daňových priznaní sme oslovovali firmy a jednotlivcov 

o možnosti  poukázania 2% dane pre naše zariadenie. 
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V rámci výzvy sme podali projekt so žiadosťou o finančnú podporu na Magistrát 

hlavného mesta Bratislava. Projekt bol zameraný na prevenciu pre abstinujúcich drogovo 

závislých a bol úspešne podporený. 

Nakoľko pandémia Covid 19 pokračovala už druhý rok, karantény, izolácie, neustále 

testovanie, ochranné a dezinfekčné prostriedky sa stali našou každodennou súčasťou. 

Dôležité pre klientov boli aj usmernenia, krízové intervencie, či dlhé rozhovory, ktoré im 

zabezpečovali psychickú pohodu. 

Aj v týchto ťažkých časoch sme sa stretli s pochopením a ochotou pomôcť. Bratislavský 

samosprávny kraj  nám distribuoval ochranné pomôcky. 

 

Dobrovoľníčka Eva spustila v rámci záujmovej činnosti krúžok maľovania pre našich 

klientov, čo v týchto neľahkých časoch pôsobilo na psychickú pohodu veľmi pozitívne. 

 

Na jar sme zrevitalizovali záhradu za pomoci resocializačného zariadenia Retest a 

postupne sme začali rekonštruovať izby klientov. 

Tradične sa konal celoslovenský projekt Naše Mesto – podujatie firemných 

dobrovoľníkov. Tak ako aj po minulé roky, aj tento rok sme sa za zapojili s cieľom 

podporiť vytváranie vzťahov dobrovoľníkov k danej lokalite, preberať zodpovednosť 

firiem za prostredie, v ktorom pôsobia ale aj pomáhať mimovládnym organizáciám. 

Leto sme zahájili pilotným projektom Deň otvorených dverí, kedy sme privítali 

rodinných príslušníkov našich klientov, kamarátov a podporovateľov nášho zariadenia. 

Strávili sme spolu slnečný deň plný dobrej nálady a športu, ochutnali sme výborný guláš. 

Ukázali sme im naše zariadenie a predstavili naše plány a vízie. 
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Počas horúcich letných dní sme sa s klientmi vybrali na splav Malého Dunaja. Dva 

dni sme strávili v príjemnom prostredí s výbornou náladou a skvelými ľuďmi. 
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Na jeseň sme zorganizovali s klientmi terénnu terapiu na Lazoch pod Makytou. 

Počas štyroch dní sme v rámci terapeutickej skupiny intenzívne riešili dopad pandemickej 

situácie na psychiku, hovorili sme o širokom spektre nových pocitov, o nepoznaných 

situáciách, o obavách a zmenách, ktoré pandémia priniesla. Vďaka výletom do prírody, 

hľadaniu hríbov, relaxácii v bazéne sa nám podarilo vzájomne sa povzbudiť, podporiť a 

načerpať nové sily. 

 

 

Na jeseň sa nám podarilo vytvoriť nový archív pre občianske združenie a miestnosť 

pre psychológa. V rámci rekonštrukcií sme kompletne vynovili spoločenskú miestnosť, 

ktorú môžu klienti všestranne využívať. 

Navštívili nás aj influenceri – Martin Klinčuch, Matuš Kolarovsky a Mirka 

Lubertová, ktorí nám v spolupráci s Bear agency darovali nové matrace. 
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Koniec roka sme ukončili jesennou brigádou na záhrade a tvorivými dielňami, kde 

sme vyrábali vianočné darčeky pre našich sponzorov a fanúšikov nášho zariadenia. 

 

Obdaroval nás aj náš dlhoročný partner, firma Mary Kay. Krásne a hodnotné darčeky 

venovali našim klientkam ale aj zamestnancom, v podobe dekoratívnej a pleťovej 

kozmetiky. 

A ako každý rok, aj tento sme ukončili spoločným stretnutím pri tradičnej vianočnej 

večeri. 
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Aj počas tohto roku sme sa zúčastnili na interných a externých vzdelávaniach, 

absolvovali sme supervízie. Zapojili sme sa do pracovných skupín venovaných drogovej 

politike a bezdomovectvu, ktoré zastrešuje Magistrát hlavného mesta Bratislava a tiež sme 

reprezentovali naše občianske združenie na kultúrnom podujatí „Fashion Event Show“, 

kde sa prostredníctvom prezentácie novej módnej značky za účasti známych celebrít, 

influencerov a športovcov navrhla možná budúca spolupráca. 

 

3.4. Personálne obsadenie 

 

Prevádzkoví zamestnanci: 

 

• riaditeľka (1) 

 

Odborní zamestnanci: 

 

• sociálny pracovník (2) 

• asistent sociálnej práce (1) 

• psychológ – psychoterapeut (1) - externe 

• psychoterapeut (1) - externe 

 

 

Ďakujeme sponzorom za celoročnú podporu a pomoc! 
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4. 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: 

riaditeľka, 

štatutárna zástupkyňa 
Mgr.Viera Stráňavová / interná zamestnankyňa 

ekonomicko-administratívna 

asistentka 
Ing. Zuzana Kotrady Jesenská/ interná zamestnankyňa 

účtovníctvo Impuestos , s.r.o. 

  
Krízové centrum Brána do života / Zariadenie núdzového bývania / Bezpečný 

ženský dom Medveďovej 4 

Riaditeľka, odborný garant: 

 Mgr. Daniela Gáliková / interná zamestnankyňa 

  
Sociálno – psychologický úsek:  

sociálna pracovníčka Mgr. Klaudia Schneiderová, PhD. / interná zamestnankyňa 

sociálna pracovníčka Mgr. Bronislava Korec Terenová / interná zamestnankyňa 

sociálna pracovníčka Mgr. Adriana Šidíková / int. zam. od 09/2021 do 11/2021 

psychologička – pre ženy Mgr. Zuzana Klepanec, t.č. MD 

psychologička – pre ženy Mgr. Romana Hébortová, t.č. MD 

psychologička – pre ženy Mgr. Judita Majerová / interná zamestnankyňa 

psychologička – deti Mgr. Denisa Chorváthová, / interná zamest. do 06/2021 

  
Odborný dohľad/ nočný, víkendový:  

 Mgr. Juraj Müncner / interný zamestnanec 

 7 študentov / DoBPŠ 

  
Domov na polceste a Zariadenie núdzového bývania, Medveďovej 2 

  
Riaditeľka:  

 Mgr. Jana Bahulová / interná zamestnankyňa 

  
Sociálno – psychologický úsek: 

Vedúca sociálneho úseku 

sociálna pracovníčka 
Mgr. Paulína Dedíková / interná zamestnankyňa 

sociálna pracovníčka PhDr. Bibiana Hlavačová / interná zamestnankyňa 

asistent sociálnej práce Rudolf Cserge / interný zamestnanec 

psychológ Mgr. David Lupták / externý zamestnanec 

psychologička, terapeutka Mgr. Marta Špaleková / externá zamestnankyňa 
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5. Ekonomika 
 

5.1. Informácie zo súvahy za rok 2021 

Strana aktív Brutto Korekcia Netto 

Neobežný majetok 44 835,00 38 876,00 5 959,00 

1. Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 

2. Dlhodobý hmotný majetok 44 835,00 38 876,00 5 959,00 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí 39 856,00 27 245,00 12 611,00 

Dopravné prostriedky 4 979,00 4 979,00 0,00 

Ostatný DHM - opravné položky 0,00 6 652,00 -6 652,00 

3. Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 0,00 

Obežný majetok 89 540,00 0,00 89 540,00 

1. Zásoby 0,00 0,00 0,00 

2. Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 

3. Krátkodobé pohľadávky 5 511,00 0,00 5 511,00 

Pohľadávky z obchodného styku 0,00 0,00 0,00 

Pohľadávky zo štátneho rozpočtu 0,00 0,00 0,00 

Ostatné pohľadávky - preplatky faktúr z r. 

2020 a darovacie zmluvy ešte neinkasované 
5 381,00 0,00 5 381,00 

Iné pohľadávky - preplatky v SP a ZP 130,00 0,00 130,00 

4. Finančné účty 84 029,00 x 84 029,00 

Pokladnica 4 467,00 x 4 467,00 

Bankové účty 79 562,00 x 79 562,00 

Časové rozlíšenie 638,00 0,00 638,00 

Náklady budúcich období 638,00 0,00 638,00 

Príjmy budúcich období 0,00 0,00 0,00 

Majetok spolu 135 013,00 38 876,00 96 137,00 

    
Strana pasív Bežné účtovné obdobie 

Vlastné zdroje krytia 73 809,00 

1. Imanie a peňažné fondy 0,00 

2. Fondy tvorené zo zisku 0,00 

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov 77 973,00 

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - strata -4 164,00 

Cudzie zdroje 22 327,00 

1. Rezervy 13 024,00 

2. Dlhodobé záväzky 4 312,00 

Záväzky zo sociálneho fondu 4 312,00 

3. Krátkodobé záväzky 4 991,00 

Záväzky z obchodného styku 4 445,00 

Daňové záväzky 5,00 

Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k ŠR - nevyčerpaná 

dotácia 
541,00 

4. Bankové výpomoci a pôžičky 0,00 

Vlastné a cudzie zdroje spolu 96 136,00 
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5.2. Informácie z výkazu ziskov a strát za rok 2021 

 

Náklady 
Hlavná nezdaňovaná 

činnosť 

Zdaňovaná 

činnosť 
Spolu 

Spotreba materiálu 43 929,00 0,00 43 929,00 

Spotreba energie 44 762,00 0,00 44 762,00 

Opravy a udržiavanie 13 232,00 0,00 13 232,00 

Cestovné 50,00 0,00 50,00 

Náklady na reprezentáciu 226,00 0,00 226,00 

Ostatné služby 40 140,00 0,00 40 140,00 

Mzdové náklady 244 730,00 0,00 244 730,00 

Zákonn.Soc.poist. a zdrav.poist. 80 305,00 0,00 80 305,00 

Zákonné soc. náklady  7 712,00 0,00 7 712,00 

Ostatné dane a poplatky 2 604,00 0,00 2 604,00 

Kurzové straty 9,00 0,00 9,00 

Dary 2,00 0,00 2,00 

Iné ostatné náklady 2 232,00 0,00 2 232,00 

Odpisy dlhodobého majetku 3 063,00 0,00 3 063,00 

Náklady spolu 482 996,00 0,00 482 996,00 
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Výnosy 

Hlavná 

nezdaňovaná 

činnosť 

Zdaňovaná 

činnosť 
Spolu 

Prijaté dary - hmotné 5 615,00 0,00 5 615,00 

Iné ostatné výnosy 5 237,00 0,00 5 237,00 

Prijaté príspevky od iných organizácií 46 704,00 0,00 46 704,00 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 36 400,00 0,00 36 400,00 

Prijaté členské príspevky 100,00 0,00 100,00 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 24 934,00 0,00 24 934,00 

Dotácie 359 842,00 0,00 359 842,00 

Výnosy spolu 478 832,00 0,00 478 832,00 

Hospodársky výsledok - strata -4 164,00 0,00 -4 164,00 
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5.3. Prehľad o príjmoch a výdavkoch 

Výdavky v členení na zariadenia: 

Výdavky 

Domov na 

polceste/ 
Medveďovej 2 
Dotácia BSK 

Zariadenie 

núdzového 
bývania 

Medveďovej 2 
Dotácia BSK 

Zariadenie 

núdzového 
bývania 

Medveďovej 4 
Dotácia BSK 

Ostatné Spolu 

Spotreba materiálu 0,00 165,23 3 200,94 40 563,02 43 929,19 

Spotreba energie 3 948,49 4 867,60 19 820,55 16 125,73 44 762,37 

Opravy a udržiavanie 334,00 528,00 6 629,60 5 740,62 13 232,22 

Cestovné    49,58 49,58 

Náklady na reprezentáciu    226,16 226,16 

Ostatné služby 657,90 1 485,67 23 077,76 14 918,18 40 139,51 

Mzdové náklady 14 100,00 30 268,73 86 824,69 113 536,95 244 730,37 

Zák. soc. a zdrav. 4 575,61 10 554,69 27 901,91 37 272,58 80 304,79 

Zákonné soc. náklady    7 712,11 7 712,11 

Ostatné dane a poplatky    2 604,04 2 604,04 

Iné ostatné náklady    2 243,10 2 243,10 

Odpisy    3 062,43 3 062,43 

Spolu 23 616,00 47 869,92 167 455,45 244 054,50 482 995,87 
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Príjmy v členení na zariadenia: 

 

Výnosy 

Domov na 

polceste 
Medveďovej 2 
Dotácia BSK 

Zariadenie 
núdzového 

bývania 
Medveďovej 2 
Dotácia BSK 

Zariadenie 
núdzového 

bývania 
Medveďovej 4 
Dotácia BSK 

Ostatné Spolu 

Prijaté dary - hmotné    5 615,40 5 615,40 

Iné ostatné výnosy    4 051,51 4 051,51 

Iné ostatné výnosy- 

refakt. služieb 
   1 185,12 1 185,12 

Prijaté príspevky 

od iných organizácií 
   46 703,92 46 703,92 

Prijaté príspevky 

od fyzic. osôb 
   36 399,80 36 399,80 

Prijaté členské 

príspevky 
   100,00 100,00 

Príspevky z podielu 

zapl. dane 
   24 933,97 24 933,97 

Dotácie 23 616,00 47 869,92 167 455,45 120 900,54 359 841,91 

Výnosy spolu 23 616,00 47 869,92 167 455,45 239 890,26 478 831,63 
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Prijaté príspevky od iných organizácií, granty a dotácie 

 

Dotácie spolu 359 841,91 € 

Bratislavský samosprávny kraj 238 941,37 € 

Dotácia z ESF 19 396,71 € 

Dotácia Hl. mesta SR Bratislava 14 454,00 € 

Dotácia z rezervy predsedu vlády 72 019,43 € 

Dotácia z MPSVaR na vitamíny 1 240,00 € 

Fin. príspevok z ÚPSVaR na podporu zamestnancov 8 112,00 € 

Dotácia z MPSVaR na odmeny zamestnancov 5 678,40 € 

Prijaté príspevky od iných organizácií - spolu 46 703,92 € 

Nadácia pre deti Slovenska 8 000,00 € 

Alza.cz a.s. 6 154,00 € 

Asociácia poskytovateľov soc. služieb 5 000,00 € 

Poisťovňa Generali 4 721,00 € 

DONATION POP OTHER - z USA 3 532,88 € 

ÚPSVaR - aktivačné 3 381,23 € 

simple story s.r.o. 3 015,00 € 

Nadácia PROVIDA 3 000,00 € 

Mary Kay 2 350,00 € 

Global IT Services s.r.o. 2 000,00 € 

NEED MORE s.r.o. 1 299,81 € 

DEV42 s.r.o. 1 000,00 € 

Dámsky klub Jarovce 1 000,00 € 

Súkromná ZŠ, Trnavská cesta, Bratislava 800,00 € 

MD legal s.r.o. 660,00 € 

Nadácia Pontis 280,00 € 

BALLANCE s. r. o. 180,00 € 

Priruz s.r.o. 180,00 € 

m-edu s.r.o. 100,00 € 

Embex s.r.o. 50,00 € 
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Stav a pohyb majetku a záväzkov. 

 

Inv. číslo Názov Obstarávacia cena € 
Zostatková 

hodnota € 

20100002 Altánok 1 500,00 0,00 

20130001 Altánok DPC – proj. Pontis 1 160,00 335,66 

201900001 Bezpečnostné dvere 8 008,98 5 616,14 

20120004 Detská herňa 1 234,94 0,00 

20120003 Detské ihrisko 20 000,00 4 302,66 

20080001 Osob. auto Škoda Fabia 4 979,09 0,00 

20140001 Volejbalové ihrisko 5 952,00 2 356,00 

2015001 Vstavaná skriňa 2 000,00 0,00 

Spolu  44 835,01 12 610,46 

 

Oprávky k dlhodobému majetku = 32 224,55 €    

Opravná položka k dlhodobému majetku = 6 652,10 € 

    



EKONOMICKY OPRAVNENE NAKLADY ZA ROK 2021
N6zov organiz6cie Obcianske zdruZenie Br6na do Zivota

Dru h poskytovanej soci6lnej sluiby
(Sz, DSS, RS, zPB, utulok, DpG, lc, ZNB)

Zariadenie nIdzov6ho b;ivania
Medved'ovei 4

Forma poskytovanej socidlnej sluZby
[am bulantn6, tfidenn6, celorodn6) celorodn6

Pocet mesiacov poslqltovania uvedenej soci6lnej slu2by v roku 12

Kapacita podl'a registra 34

Skutoin6 obsadenost' - priemernf podet klientov
(prepodet osobodni na 2 desatinn6 miesta) 27,83

Poloiky

Celkove EON

uvedenej
soci6lnej slu2by

za rok

EON na mesiac na
klienta podl'a

kapacity

EON na mesiac na

klienta podl'a
skutodnej

obsadenosti
a) mzdy, platy a ostatne osobne vyrovnania vo v1iSke, ktord zodpovedd vfske
platu a ostatnyich osobnyTch vyrovnanIpodl'a osobitneho predpisu (t. j. ZSkona c.
553/2003 Z. z. o odmeriovani niektoryich zamestnancov pri vyTkone prace vo
verejnom zdujme a o zmene a doplneneni niektorlTch zakonov v znenI
neskorSlch predpisov)

162 045,52 397,17 485,22

b) poistn6 na verejn6 zdravotne poistenie, poistne na socialne poistenie a
povinn6 prlspevky na starobne ddchodkov6 sporenie platne zamestndvatel'om v
rozsahu urdenom podl'a pismena a)

53 399,77 130,99 159,9C

c) tuzemske cestovne ndhrady 0,00 0,00

d) vfdavky na energie, vodu a komunikdcie 22 998,35 56,37 68,97

e) vldavky na mateddl okrem reprezentadn6ho vybavenia novfch interi6rov 24 134,52 59,1 5 72,27

t) dopravne 49,58 0,12 0,15

g) vyTdavky na rutinnu udr2bu a Standardn[ tidr2bu okrem jednorazovej 0driby
objektov alebo ich 6asti a rie5enia havarijnich stavov I284,51 22,76 27,90

h) ndjomne za pren5jom nehnutel'nostialebo inej veci okrem dopravnfch
prostriedkov a 5peci6lnych strojov, pristrojov, zariadeni, techniky, n6radia
a materi6lu najviac vo vi5ke obykl6ho ndjomn6ho, za ak6 sa v tom dase a
na tom mieste prenech6vajf do nijmu na dohodnutf udel veci toho ist6ho
druhu alebo porovnatel'n6 veci

0,00 0,00 0,00

i) vfdavky na sluZby 32 817,09 80,43 98,27

i) vldavky na be2n6 transfery v rozsahu vreckoveho, odstupn6ho, odchodn6ho
ndhrady prijmu pri docasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 292,51 0,72 0,89

<) odpisy hmotn6ho majetku a nehmotneho majetku podl'a [dtovnfch predpisov I 020,81 2,50 3,06

EON niklady spolu 306 042,66 750,10 916,41

Prepoeet EoN na 1 klienta na mesiac = cerkov6 E@ OV nra soci6lnei slui k e
registra/resp. skutodn6 obsadenost,

Ddtum: 31.1.2022
Vypracoval (meno, priezvisko, telefon, e-mail)
Verifikoval (meno, priezvisko, telefon, e-mail):

poskytova

lng.Janka Doczyovd, +421 121544 12 0A1, fatykova@bifa.sk
Mgr.Viera str6navov6, +4211905 581 g50, stranavova@branadozivota.sk

by pa

@--f,Kfi'ff#
Merdvedovei4, g5l

ICo: 31S04713, DI
PoStovii banka. C.ri.:

1I



EKONOMICKY OPRAVNENE NAKLADY ZA, ROK 2021
N6zov organiz6cie Obcianske zdrulenie Brdna do Zivota

Druh poskytovanej soci6lnej sluiby
(Sz, DSS, RS, zPB, Utulok, Dpc, lc, ZNB) Domov na polceste Medved'ovej 2
Form a poskytovanej soci6lnej sluiby
(am bulantnd, tfidenn6, celorodn6) celorocnd

Podet mesiacov poskytovania uvedenej soci6lnej slu2by v roku 12

Kapacita podl'a registra 12

Skutodnd obsadenost' - priemernf pocet klientov
[prepocet osobodni na 2 desatinn6 miesta) 12

PoloZky

Celkove EON

uvedenej
soci5lnej slu2by

za rok

EON na mesiac na
klienta podl'a

kapacity

EON na mesiac na

klienta podl'a

skutodnej
obsadenosti

a) mzdy, platy a ostatne osobn6 vyrovnania vo vf5ke, ktord zodpovedd vl5ke
platu a ostatnfch osobnfch vyrovnanI podl'a osobitneho predpisu (t. j. Zdkona d.
553/2003 Z. z. o odmeriovanI niektoryTch zamestnancov pri vyTkone prace vo
verejnom zAujme a o zmene a doplneneni niektonich zakonov v znenI
neskorS[ch predpisov)

22 174,00 153,99 153,99

b) poistn6 na verejn6 zdravotn6 poistenie, poistn6 na soci6lne poistenie a
povinn6 prlspevky na starobn6 dochodkov6 sporenie platne zamestnavatel'om v
rozsahu urcenom podl'a pismena a)

7 205,25 50,04 50,04

c) tuzemsk6 cestovn6 n6hrady 0,00 0,00 0,00

d) vldavky na energie, vodu a komunikdcie 5 127,23 35,61 35,61

e) vyidavky na materi5l okrem reprezentadn6ho vybavenia novfch interi6rov I923,55 68,91 68,91

[) dopravn6 0,00 0,00 0,00

g) 4idavky na rutinnu 0drZbu a Standardnf t]dr2bu okrem jednorazovej ridrZby
objektov alebo ich 6asti a rie6enia havarijnfch stavov

'1 951,85 13,55 13,55

h) n6jomne za pren5jom nehnutel'nostr alebo inej veci okrem dopravnfch
prostriedkov a SpeciSlnych strojov, pristrojov, zariadeni, techniky, ndradia
a materi6lu najviac vo vf5ke obykl6ho n6jomn6ho, za ak6 sa v tom dase a
na tom mieste prenech6vaju do n6jmu na dohodnutli fdel veci toho ist6ho
druhu alebo porovnatel'n6 veci

0,00 0,00 0,00

i) vfdavky na sluZby 5179,92 35,97 35,97

i) vfdavky na beZne transfery v rozsahu vreckoveho, odstupneho, odchodn6ho,
ndhrady prljmu pri dodasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00 0,00 0,00

<) odpisy hmotn6ho majetku a nehmotneho majetku podl,a [ctovnlTch predpisov 510,40 3,54 3,54

EON niklady spolu 52 072,20 361,61 361,61

ON na l klienta n cov a soci6lnej sluZby : kapacitaposkytov
registra/resp. skutodnS obsadenost,

Ddtum: 31.1.2022
Vypracoval (meno, priezvisko, telefon, e-mail): lng.Janka Doczyovd, +421121544 12001, fatykova@bifa.sk
Verifikoval (meno, priezvisko, telefon, e-mail): Mgr.Viera Strdnavovd , +421/905 581 g50, stranavova@branadozivota.sk

by pa podl'a

BITANA
Medvedovej 4,

ICo: :tSoalt:. 1547737
Poitovd banka. i.ri! 81 291 1650r;



EKONOMICKY OPRAVNENE NAKLADY ZA ROK 2021
N6zov organizdcie Obcianske zdruZenie Brdna do Zivota

Druh poskytovanej soci6lnej sluiby
(Sz, DSS, RS, zpB, Utulok, Dpc, lc, ZNB)

Zariadenie nudzov6ho bfvania
Medved'ovei 2

Forma poskytovanej soci6!nej slu2by
(am bulantn6, tfidenn6, celorodn6) celoro6nd

Pocet mesiacov poskytovania uvedenej soci6lnej sluiby v roku 12

Kapacita podl'a registra 12

Skutocn6 obsadenost' - priemernf pocet klientov
(prepodet osobodni na 2 desatinn6 miesta) 12

Poloiky

Celkove EON

uvedenej
soci6lnej slu2by

za rok

EON na mesiac na

klienta podl'a
kapacity

EON na mesiac na

klienta podl'a
skutoinej

obsadenosti
a) mzdy, platy a ostatne osobn6 vyrovnania vo v1i6ke, ktorA zodpovedd v175ke
platu a ostatnfch osobnfch vyrovnani podl'a osobitneho predpisu (t. j. Zakona 6.
553/2003 Z. z. o odmefiovani niektonich zamestnancov pri vlikone prace vo
verejnom zSujme a o zmene a doplneneni niektonich zakonov v zneni
neskorSlch predpisov)

50 851,00 353,13 353,1 3

b) poistne na verejne zdravotn6 poistenie, poistn6 na socidlne poistenie a
povinn6 prispevky na starobn6 dochodkov6 sporenie platne zamestnavatel'om v
'ozsahu urdenom podl'a plsmena a)

16 299,55 1 1 3,19 1 13,19

c) tuzemsk6 cestovne ndhrady 0,00 0,00 0,00

d) vldavky na energie, vodu a komunik6cie 12 406,93 86,1 6 86,1 6

e) vfdavky na materi6l okrem reprezentadn6ho vybavenia novfch interi6rov 8 959,1 1 62,22 62,22

f) dopravne 0,00 0,00 0,00

g) vlidavky na rutinnu ridrzbu a Standardnu udrzbu okrem jednorazovej rldrzby
objektov alebo ich 6asti a rie5enia havarijnich stavov 2145,95 14,90 14,90

h) ndjomn6 za prendjom nehnutel'nostialebo inej veci okrem dopravnfch
prostriedkov a Speci6lnych strojov, pristrojov, zariadeni, techniky, n6radia
a materidlu najviac vo vi5ke obykl6ho n6jomn6ho , za ak6 sa v tom dase a
na tom mieste prenechdvajri do n6jmu na dohodnutf ri6el veci toho ist6ho
druhu alebo porovnatel'n6 veci

0,00 0,00 0,00

i) vfdavky na sluZby 6 026,47 41,95 41,95

i) vldavky na be2n6 transfery v rozsahu vreckov6ho, odstupneho, odchodn6ho,
nahrady prijmu pri docasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 0,00 0,00 0,00

k) odpisy hmotn6ho majetku a nehmotn6ho majetku podl,a [ctovnlich predpisov 510,40 3,54 3,54

EON n6klady spolu 97 199,31 675,00 675,00

na 1 klienta na mesiac = Celkov6 E@ ov poskytovania sociSlnej sluiby : kEFaEitE poclih=
registra/resp. skuto6n6 obsadenost,

Ddtum: 31.1.2022
Vypracoval (meno, priezvisko, telefon, e-mail):
Verifikoval (meno, priezvisko, telefon, e-mail):

lng.Janka Doczyovd, +421t21544 12 OO1,
Mgr.Viera Strdnavovd, +421i905 581 950,

fatykova@bifa.sk
stranavova@**ffiftt$d IZei

w
Medvedovej 4,851

rCC: tt80+713. DI
PoStovd banka. C.ti.:

tibl*{a
547/3

81291t6st
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5.5. Účty a ich stav k 31.12.2021 

 

Občianske združenie Brána do života má zriadené účty v Poštovej banke a.s. 

 

Bežný účet (B1): prijímajú sa na neho  finančné prostriedky, ktoré nemajú účelové 

čerpanie. Hradia sa z neho výdavky na bežnú prevádzku zariadení Občianske združenia 

Brána do života. 

SK76 6500 0000 0000 2018 1291 

• Zostatok k 31.12.2021 je 71 036,43 € 

 

Účelovo viazané  účty: hradia sa z neho výdavky, ktoré sú v zmysle uzavretých zmlúv 

vyúčtované a predkladané poskytovateľovi. 

 

SK60 6500 0000 0000 2020 6508  

• pre dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja (B5) 

• Zostatok k 31.12.2021 je 11,04 € 

 

SK66 6500 0000 0000 2057 2575 

• ESF grant - účelovo viazané prostriedky (B4) 

• Zostatok k 31.12.2021 je 2 850,42 € 

 

SK79 6500 0000 8600 2018 1291  

• grantový účet pre Finančné prostriedky z rôznych grantov, ktoré sú účelovo 

viazané (B2) 

• Zostatok k 31.12.2021 je 4 713,64 € 

 

SK90 6500 0000 7800 2018 1291 

• grantový účet pre Finančné prostriedky z rôznych grantov, ktoré sú účelovo 

viazané (B3) 

• Zostatok k 31.12.2021 je 950,29 € 
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5.6. Rozpočet na príslušný rozpočtový rok a jeho skutočné čerpanie podľa 

rozpočtových položiek. 

Príjmy 

 

Ekonomická 

klasifikácia 
Názov 

Rozpočet na rok 

2021 v € 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 v € 
% 

292027 Iné 77 700,00 87 920,61 113,15 

312001 Zo štátneho rozpočtu 108 776,64 124 281,77 114,25 

312008 Z VÚC 239 769,54 238 941,37 99,65 

321 Granty 21 000,00 27 687,88 131,85 

Spolu   447 246,18 478 831,63 107,06 

 

Výdavky 

 

Ekonomická 

klasifikácia 
Názov 

Rozpočet na rok 

2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 
% 

610 
Mzdy, platy, služ. príjmy a 

ostat. osobné vyrovnania 
185 809,86 206 422,61 111,09 

614 Odmeny 0 28 674,55 - 

621 Poistné do VšZP 15 771,00 11 159,36 70,76 

623 Poistné do ostatných ZP 12 903,36 9 173,08 71,09 

625 Na sociálne poistenie 72 259,38 55 881,46 77,33 

631 Cestovné náhrady tuzemské 0 49,58 - 

632 Energie, voda, komunikácie 43 000,00 46 894,73 109,06 

633 Materiál 19 520,00 43 929,19 225,05 

634 Dopravné 0 0 - 

635 Rutinná a štandardná údržba 9 100,00 13 232,22 145,41 

637 Služby 20 700,00 38 007,15 183,61 

640 
Bežné transfery (vrátane 

odpisov a tvorby rezerv) 
2 500,00 29 571,94 1 182,88 

Spolu  381 563,60 482 995,87 126,58 
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Stav záväzkov a pohľadávok 

 

Záväzky(dodávatelia, zamestnanci, sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne, 

sociálny fond, iné záv.) 

 

k 31.03.2021 k 30.06.2021 k 30.09.2021 k 31.12.2021 

28 279,63 € 29 727,62 € 36 179,44 € 9 302,75 € 

 

Pohľadávky (preplatky faktúr, rôzne zmluvy) 

 

k 31.03.2021 k 30.06.2021 k 30.09.2021 k 31.12.2021 

259,96 € 259,26 € 2 039,96 € 5 510,62 € 
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Podporili nás 
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ĎAKUJEME všetkým sponzorom, nadáciám, dobrovoľníkom, 

priateľom a podporovateľom, ktorí nám boli oporou aj v roku 2021. 

Nevýslovne si vážime vašu empatiu, všímavosť a ochotu pomôcť. 

ĎAKUJEME, že robíte tento svet krajší. 
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Ďakujeme reštaurácii Umami za donášku 

obedov počas celej pandémie, Bears Agency 

za materiálny dar pre naše zariadenie. 

Rovnako ďakujeme aj Lady up, Farmhouse, 

Lucron, fraela.sk, Škole pre mimoriadne 

nadané deti 

a 

darcom 2% dane z príjmu 
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Prílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Účtovná závierka 

2. Poznámky k účtovnej závierke 

3. Prehlásenie vedenia OZ Brána do života 

4. Správa nezávislého audítora 



rmq uerovNA z.AvtERKA llllllllllllilllllllillllllllneziskovej 0dtovnej jednotky
v sustave podvojneho frctovnlctva

zostavendk 31.12.2 021
eiseln6 0d+ sa zarovnSvaji vpravo, ostatn6 idaje aa pilu zfavi, t'tevyJfnene rtadky sa ponechevart p6.an6'-
Udaje sa vyplfiai'i palidkovrm pismom (podfa tohto vzoru), pisaclm strojom aiebo fladiarfou, a to diemou alebo tmavomodrou farbou.

A i B i D i F 0 H i l K t ti N a p 0 R i T A v x i Z 0 r 2 J 4 s 6 T I g

Dafiov6 identifikadn6 dislo

2021547737
reo

3 1 B 0 47 1 3
SID SK NACE

B 7.9 0.0

Udtovn6 z6vierka

X riadna X zostavend

mimoriadna schv6lend

(vyznaif sa x)

Mesiac Rok

od 1 2 A21
Za obdobie

do 12 2021
Bezprostredne od 1 2 0 2 0
predch6dzajIce
obdobie do 1Z 2 0Z 0

Prilo2en6 srldasti 06tovnej zAvierky

X S0vaha (Ud NUJ 1-01)

X Ylkazziskov a str6t 1Ue ruU; 2-01)

X Pozn6mky (U6 NUJ 3-01)

(vyznadi sa x)

Zinnamy dafioveho uradu

Miesto pre evidendn6 dislo Od tladok preze ntadnej pediatky dariov6ho 0radu

Obchodne meno alebo nAzov tidtovnejjednotky

obianske zdruzenie Brana do zi vota

Sidlo 06tovnej jednotky

Ulica 
e isn

MEDVEOVEJ 157 914
PSC obec

85104 BRATISLAVA MESTSKA tAST pETRZALKA
eislo telef6nu eislo faxu

02 154412001 0 t
E-mailovd adresa

FATYKOVA@B tFA. SK
Zostaven6 df,a:

25.05.2A22
Podpisovf z1znam osoby
zodpovednej za vedenie
06tovnfctva:

Gl"r-|

Podpisoui z6znam osoby
zodpovednej za zostavenie
idtovnej zdvierky:

(At
@-

Podpisovli zAznam
Statut6rneho org6nu alebo
dlena Statutdrneho orgdnu
0etovnej

Schv6len6 dfla:

. .2 0

MF SR 2013 Tlaivo vyrtaend z partatu FS Stfanal

eOSfo



IČO 3 1 8 0 4 7 1 3 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

A. aNeobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001  44 835,01  38 876,65  5 958,36  4 969,00

1. aDlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002

 
aNehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 

012 - (072 + 091 AÚ)

003

 
aSoftvér 013 - (073 + 091 AÚ)

004

 
aOceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)

005

 
aOstatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 

AÚ)

006

 
aObstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)

007

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 

AÚ)

008

2. aDlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009  44 835,01  38 876,65  5 958,36  4 969,00

 
aPozemky (031)

010 x

 
aUmelecké diela a zbierky (032)

011 x

 
aStavby 021 - (081 - 092 AÚ)

012

 
aSamostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

022 - (082 + 092 AÚ)

013  39 855,92  27 245,46  12 610,46  4 969,00

 
aDopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)

014  4 979,09  4 979,09

 
aPestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)

015

 
aZákladné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)

016

 
aDrobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)

017

 
aOstatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)

018  6 652,10 -6 652,10

 
aObstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

019

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)

020

3. aDlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 

ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 

podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

 
aDlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

024

 
aPôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ

025

 
aOstatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)

026

 
aObstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028

2Strana :



IČO 3 1 8 0 4 7 1 3 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

B. aObežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029  89 539,21  89 539,21  77 536,00

1. aZásoby r. 031 až r. 036 030

 
aMateriál (112+119) - 191

031

 
a

a 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 

193)

032

 
aVýrobky (123 - 194)

033

 
aZvieratá (124 - 195)

034

 
aTovar (132+139) - 196

035

 
aPoskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)

036

2. aDlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

 
aPohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

039

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

040

 
a

a 

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)
041

3. aKrátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042  5 510,62  5 510,62  260,00

 
aPohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)

043

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

044  5 380,96  5 380,96  260,00

 
a

a 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)

045  129,66 x  129,66

 
aDaňové pohľadávky (341 až 345)

046 x

 
a

a 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047 x

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

048

 
aSpojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)

049

 
aIné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ

050

4. aFinančné účty r. 052 až r. 056 051  84 028,59  84 028,59  77 276,00

 
aPokladnica (211 + 213)

052  4 466,77 x  4 466,77  7 287,00

 
aBankové účty (221 AÚ + 261)

053  79 561,82 x  79 561,82  69 989,00

 
a

a 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
054 x

 
a

a 

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 

AÚ

055

 
aObstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)

056

C. aČasové rozlíšenie spolu  r. 058 až r. 059 057  637,91  637,91

1. aNáklady budúcich období (381) 058  637,91  637,91

 
aPríjmy budúcich období (385)

059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  135 012,13  38 876,65  96 135,48  82 505,00
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IČO 3 1 8 0 4 7 1 3 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana pasív

b 5a 6

 

č.r. 

 

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne

obdobie

predchádzajúce účtovné

 

A.  Vlastné zdroje krytia majetku spolu 

r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

061  73 808,63  77 972,00

1.  Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062

Základné imanie (411) 063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2.  Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071

3.  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

(+;- 428)

072  77 972,87  20 648,00

4.  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 

+ r.072 + r.074 + r.101)

073 -4 164,24  57 324,00

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  22 326,85  4 533,00

1.  Rezervy r. 076 až r. 078 075  13 024,10

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

 13 024,10Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079  4 312,16  4 328,00

 4 312,16  4 328,00Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3.  Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087  4 990,59  205,00

 4 444,79  205,00Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)
 090

 5,23Daňové záväzky (341 až 345) 091

 540,57Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy  (346 + 348)
 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

(367)
 093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4.  Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100

C.  Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101

Výdavky budúcich období (383) 102

Výnosy budúcich období (384) 103

 82 505,00 96 135,48Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101  104
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 3 1 8 0 4 7 1 3 / SID

 

Náklady

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

 43 929,19 43 929,19  27 939,00501 01Spotreba materiálu

 44 762,37 44 762,37  40 598,00502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar

 13 232,22 13 232,22  23 381,00511 04Opravy a udržiavanie

 49,58 49,58  5,00512 05Cestovné

 226,16 226,16  236,00513 06Náklady na reprezentáciu

 40 139,51 40 139,51  39 335,00518 07Ostatné služby

 244 730,37 244 730,37  190 342,00521 08Mzdové náklady

 80 304,79 80 304,79  63 165,00524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie

525 010Ostatné sociálne poistenie

 7 712,11 7 712,11  7 194,00527 011Zákonné sociálne náklady

528 012Ostatné sociálne náklady

531 013Daň z motorových vozidiel

532 014Daň z nehnuteľností

 2 604,04 2 604,04  2 963,00538 015Ostatné dane a poplatky

541 016Zmluvné pokuty a penále

542 017Ostatné pokuty a penále

543 018Odpísanie pohľadávky

544 019Úroky

 9,15 9,15545 020Kurzové straty

 2,00 2,00546 021Dary

547 022Osobitné náklady

548 023Manká a škody

 2 231,95 2 231,95  3 235,00549 024Iné ostatné náklady

 3 062,43 3 062,43  2 517,00551 025Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku

552 026Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku

553 027Predané cenné papiere

554 028Predaný materiál

555 029Náklady na krátkodobý finančný majetok

556 030Tvorba fondov

557 031Náklady na precenenie cenných papierov

558 032Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

561 033Poskytnuté príspevky organizačným 

zložkám

562 034Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám

563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565 036Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  400 910,00 482 995,87 482 995,87038Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 3 1 8 0 4 7 1 3 / SID

 

Výnosy

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

601 039Tržby za vlastné výrobky

602 040Tržby z predaja služieb

604 041Tržby za predaný tovar

611 042Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 043Zmena stavu zásob polotovarov

613 044Zmena stavu zásob výrobkov

614 045Zmena stavu zásob zvierat

621 046Aktivácia materiálu a tovaru

622 047Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 048Aktivácia dlhodobého nehmotného 

majetku

624 049Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 050Zmluvné pokuty a penále

642 051Ostatné pokuty a penále

643 052Platby za odpísané pohľadávky

644 053Úroky

645 054Kurzové zisky

 5 615,40 5 615,40646 055Prijaté dary

647 056Osobitné výnosy

648 057Zákonné poplatky

 5 236,63 5 236,63  1 143,00649 058Iné ostatné výnosy

651 059Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 060Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 061Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov

654 062Tržby z predaja materiálu

655 063Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku

656 064Výnosy z použitia fondu

657 065Výnosy z precenenia cenných papierov

658 066Výnosy z nájmu majetku

661 067Prijaté príspevky od organizačných 

zložiek

 46 703,92 46 703,92  150 804,00662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

 36 399,80 36 399,80  49 192,00663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

 100,00 100,00664 070Prijaté členské príspevky

 24 933,97 24 933,97  5 526,00665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

 359 841,91 359 841,91  251 569,00691 073Dotácie

  458 234,00 478 831,63 478 831,63074Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

  57 324,00-4 164,24-4 164,24075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 

74 - r. 38

591 076Daň z príjmov

595 077Dodatočné odvody dane z príjmov

  57 324,00-4 164,24-4 164,24078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 

- (r.76 + r.77)) (+/-)
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IČO 3 1 8 0 4 7 1 3 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Sociálna práca a poradenstvo v ubytovacom zariadení: Zariadenie núdzového bývania na Medveďovej 2 v Bratislae, Domov na pol ceste na Medveďovej 2 v Bratislave,
Zariadenie núdzového bývania na Medveďovej 4 v Bratislave.

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia
účtovnej jednotky

Mária Prieložná

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

17.02.2020

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Názov orgánu (meno a priezvisko...) Druh orgánu spoločnosti

Mgr. Branislav Prieložný, predseda Správna rada

MUDr. Stanislav Janota, podpredseda Správna rada

JUDr. Gabriela Janíková, členka správnej rady Správna rada

Mgr. Katarína Štepková, členka správnej rady Správna rada

Martina Bartko Zhromaždenie členov

Branislav Fašung Zhromaždenie členov

Zuzana Kubíčková Zhromaždenie členov

Jordán Bartko Zhromaždenie členov

Miroslav Turan Zhromaždenie členov

Rastislav Mečiar Zhromaždenie členov

Juraj Šujanský Zhromaždenie členov

Iveta Urbanovská Zhromaždenie členov

Richard Reindl Zhromaždenie členov

Patrik Karlík Zhromaždenie členov

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
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IČO 3 1 8 0 4 7 1 3 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 18 23

- z toho počet vedúcich zamestnancov 3 3

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Áno

Nie

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného
imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Druh zmeny zásady alebo metódy Dôvod zmeny
Hodnota vplyvu na príslušnú

položku súvahy

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky Ocenenie majetku a záväzkov Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý finančný majetok

Zásoby obstarané kúpou obstarávacia cena

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Zásoby obstarané iným spôsobom

Pohľadávky menovitá hodnota

Krátkodobý finančný majetok menovitá hodnota

Časové rozlíšenie na strane aktív menovitá hodnota

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov menovitá hodnota

Časové rozlíšenie na strane pasív menovitá hodnota

Deriváty

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý nehmotný majetok:

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku
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IČO 3 1 8 0 4 7 1 3 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok:

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda

Detské ihrisko 12 rokov rovnomerne

Altánok pre DPC 12 rokov rovnomerne

Volejbalové ihrisko 12 rokov rovnomerne

Vstavaná skriňa 6 rokov rovnomerne

Bezpečnostné dvere 12 rokov rovnomerne

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
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IČO 3 1 8 0 4 7 1 3 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Dlhodobý hmotný majetok

 Riadok súvahy:

Pozemky

 010

Umelecké
diela a
zbierky

 011

Stavby

 012

Samostatné
hnuteľné

veci a súbory
hnuteľných

vecí

 013

Dopravné
prostriedky

 014

Pestovateľsk
é celky
trvalých
porastov

 015

Základné
stádo a ťažné

zvieratá

 016

Drobný a
ostatný

dlhodobý
hmotný
majetok

 017,018

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

 019

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
hmotný
majetok

 020

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

39 856 4 979 44 835

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

39 856 4 979 44 835

Oprávky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

28 235 4 979 33 214

Prírastky 3 062 3 062

Úbytky 4 052 4 052

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

27 245 4 979 32 224

Opravné položky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

6 652 6 652

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

6 652 6 652

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

4 969 4 969

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

7 632 7 632

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné
právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlhodobý majetok Spôsob poistenia Hodnota BO Hodnota PO

budovy komerčné poistenie 2 140

osobné auto povinné zmluvné poistenie 117

Čl. III (4) (5) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku
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Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (6) Ocenenie krátkodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (7) Prehľad o vývoji opravných položiek k zásobám

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (9) Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období Riadok súvahy Hodnota BO Hodnota PO

Náklady budúcich období (381) 058 638

Príjmy budúcich období (385) 059

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy
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Opis položky
Riadok
súvahy

Stav na začiatku
bežného účtovného

obdobia

Prírastky
 (+)

Úbytky
 (-)

Presuny
 (+,-)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy

Základné imanie, z toho: 063

- nadačné imanie v nadácii

- vklady zakladateľov

- prioritný majetok

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 064

Fond reprodukcie 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín 067

Fondy zo zisku

Rezervný fond 069

Fondy tvorené zo zisku 070

Ostatné fondy 071

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072 20 648 57 324 77 972

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073 4 164 -4 164

Spolu 20 648 57 324 4 164 73 808

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých
účtovných období

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do základného imania

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prídel do fondu reprodukcie

Prídel do rezervného fondu

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do ostatných fondov

Úhrada straty minulých období

Prevod do sociálneho fondu

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 57 324

Iné

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv
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Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy
Predpokladaný rok

použitia rezervy

Stav na začiatku
bežného účtovného

obdobia
Tvorba rezerv Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv 2022 13 024 13 024

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv

Zákonné rezervy spolu 13 024 13 024

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv

Ostatné rezervy spolu

Rezervy spolu x 13 024 13 024

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 800

Krátkodobé záväzky spolu 800

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 800

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Sociálny fond Hodnota BO Hodnota PO

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 4 328

Tvorba na ťarchu nákladov 1 082

Tvorba zo zisku

Čerpanie 1 098

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 4 312

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (14) g) Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období
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Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (16) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov Hodnota BO Hodnota PO

Prijaté vecné dary 5 615

Osobitný výnos z refakturácie energií 1 185

Prijaté dary od  PO 35 043

Dar Nadácia Pontis 280

Dar Nadácia pre deti Slovenska 8 000

Prijaté dary a príspevky od FO 36 500

Príspevok 2% zo zaplatenej dane 24 934

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Opis dotácie alebo grantu Výška dotácie alebo grantu

Dotácia z ÚPSVaR 3 381

Dotácia z BSK 238 941

Grant z ESF 19 397

Dotácia Hlavného mesta SR Bratislava 14 454

Dotácia z rezervy Predsedu vlády SR 72 019

Dotácia z MPSVaR na vitamíny 1 240

Dotácia z MPSVaR na odmeny pracovníkov 5 678

Dotácia z ÚPSVaR na podporu zamestnancov 8 112

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné
náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov -  náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady
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Významná položka nákladov Hodnota BO Hodnota PO

Ekonomické služby 10 360

Poradenské a psychoterapeutické služby 6 804

Vzdelávacie služby/konferencie 5 197

Informačno-technologické služby 3 341

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane
Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

Čistiace a hyg. prostriedky a iný režijný materiál 5 526

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Opis položky Hodnota BO Hodnota PO

Finančné náklady, z toho:

- Kurzové straty, z toho: 9

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 9

- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Jednotlivé druhy nákladov za Hodnota

overenie účtovnej závierky 1 560

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

Spolu 1 560

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VI Ďalšie informácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VI (1) Opis a hodnota iných aktív

Čl. VI (2) Opis a hodnota iných pasív
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Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VI (3) Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve
a neuvádzajú sa v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VI (4) Nehnuteľné kultúrne pamiatky, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej
jednotky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a dňom jej zostavenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Miesto pre ďalšie záznamy
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