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V Nitre, 12. apríl 2013  

 

Správa o činnosti OZ Centrum pre rodinu – Nitra za rok 2012 

 

 Pravidelné  týždenné/ mesačné aktivity: 

 

 2 krát týždenne stretnutia pre  mamičky na materskej dovolenke s katechézkami pre 2-3 ročné 

deti (krúžky Svetielko, Modlitby matiek) 

 Piatkové večerné stretká otcov (chvály, modlitby, zdieľania)  

 Prvé stredy v mesiaci v kostole na Klokočine sa modlíme za rodiny, najmä tie, ktoré sa ocitli   

v kríze  

 Futbalové zápasy „Otec a syn“ – pre otcov a ich synov futbalové stretnutia každý pondelok večer 

na umelom trávniku v Pastoračnom centre na Klokočine 

 

Pravidelné  polročné/ročné aktivity: 

 

 Národný týždeň manželstva – v týždni od 13. do 19. februára sme sa pripojili k celoslovensky 

organizovanému podujatiu a  zorganizovali sme zaujímavý program. Od pondelka do stredy to boli 

prednášky manželských párov na tému Reštartuj svoju lásku: Kto tu velí, Kríza uprostred 

manželstva a Tajomstvo šťastného manželstva. Vo štvrtok sme naše manželstvá zverili Ježišovi pri  

eucharistickej poklone v spolupráci so Spoločenstvom Krvi Baránkovej. V piatok sme ponúkli 

manželom športový podvečer, v sobotu prednášku o kurze o výchove detí a v nedeľu sa celé rodiny 

mohli zabaviť na karnevale s názvom: „V maske radšej na karneval ako do manželstva“.  

 

 „Deň počatého dieťaťa“ –v rámci  tejto kampane  za život sme v nedeľu pred sviatkom 

Zvestovania Pána rozdali 1500 bielych stužiek – symbolov úcty k životu a  letáky, ktoré pripravilo 

Fórum života. 

 

 „Podeľme sa“ – 6. ročník tohto celoslovenského podujatia na podporu žien v krajnej životnej 

núdzi sa konal na kvetnú nedeľu 1.4. 2012 v hale starého kostola na Klokočine. Vyzbieralo sa 700 

€. Výťažok bol  určený na podporu OZ Magis so sídlom v Prešove. Poskytuje služby zamerané na 

pomoc ľuďom v núdzi: matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia, sirotám a polosirotám, deťom 

bezdomovcov, dospelým odchovancom detských domovov, sociálne slabým rodinám. Poskytuje 

právnické, sociálne a psychologické poradenstvo. 

 

 „Deň rodiny 2012“ -  dňa 20. mája sme v parku na Sihoti zorganizovali  podujatie – Deň rodiny 

2012. Zúčastnilo sa ho okolo 5000 ľudí. Svätá omša, ktorú celebroval otec biskup Judák, sa konala 

v katedrále sv. Emeráma na hrade. Hlavný kultúrny program, rodinná súťaž a predstavenie 

neziskových organizácií sa konalo v mestskom parku. Podujatie sa mohlo uskutočniť vďaka  

podpore Biskupstva Nitra, mesta Nitra, VÚC a iných sponzorov. Do organizácie sa zapojilo veľa 

dobrovoľníkov, najmä mladých. 

 

 „Kočíková svätá omša“ – 3. júna sme zorganizovali svätú omšu spojenú s posvätením kočíkov, 

ktorá sa každoročne koná pred kaplnkou na Murániho ulici. Zúčastnilo sa jej okolo 300 veriacich.   

 

http://www.centrumprerodinu.sk/


 Letný rodinný pobyt  - 29. júla – 3. augusta sme zorganizovali 6. ročník letného rodinného 

pobytu v hoteli Lomnistá neďaleko Brezna. Zúčastnilo sa ho viac ako 40 rodín spolu s kňazom – 

tentokrát d.p. Ladislavom Kováčom. 

 

   Burza vecí a šatstva – v máji a v októbri sme za pomoci dobrovoľníkov organizovali burzu 

ošatenia, z ktorej výťažok bol použitý na podporu sociálne slabších rodín a našich aktivít. 

 

   Sviečka za nenarodené deti – V období pred 2. novembrom sme do viacerých farností v Nitre a 

okolí (približne 24 miest) rozdistribuovali viac ako 3700 kusov sviečok. Výťažok 1736,03 € sme 

zaslali do Fóra života, hlavného organizátora tejto akcie, na podporu prolife a prorodinných 

aktivít. 

 

 Charitatívny vianočný jarmok 2012 - sa konal 16.12.2012 v starom kostole na Kolokočine. 

Výťažok z jarmoku a predaja adventných vencov bol 1.863,-€. Vďaka štedrosti darcov a 

príspevku z Biskupstva Nitra sme mohli pomôcť 37 rodinám, ktoré nám nahlásili farníci- a to 

nielen finančne, ale aj prejavením lásky a spolupatričnosti pri osobnom stretnutí. 

 

 Príprava birmovancov – pripravili sme prednášky pre rodičov i birmovancov so zameraním na 

posilnenie ich vzájomných vzťahov. 

Projekty 

 

  SÁRA – projekt dobrovoľníckych odbremeňovacích služieb pre rodiny. V minulom školskom roku 

pracovalo v Sáre 30 dobrovoľníkov. 

  Príprava snúbencov – 2 krát sme zrealizovali večerné kurzy prípravy snúbencov na manželstvo (9 

večerov v januári a v máji) na pastoračnom centre na Klokočine. Kurzov sa celkovo zúčastnilo 

19 párov. 

 Manželské večery – od októbra do decembra sme po prvý krát zorganizovali 8 večerový kurz pre 

9 manželských párov v spolupráci s dp. Milanom Polákom. Témy prednášok boli: Vybudovať 

pevné základy, Umenie komunikácie, Riešenie konfliktov, Sila odpustenia, Rodičia a rodičia 

partnera, Dobrý sex, Láska v akcii, V čom spočíva pekné manželstvo?  

 Kurz Filip – počas júnového víkendu sme v spolupráci s d.p. Štefanom Bukovanom viedli 

duchovné cvičenia pre 30 záujemcov. 

 

 

Ďalšie aktivity:  
 

 Podané úspešné projekty 
 

o Nitriansky samosprávny kraj – 200€ - Vianočný charitatívny jarmok, Národný týždeň 

manželstva, Deň rodiny 

o Mesto Nitra – 200€ - Deň rodiny 

o ČSOB a Nadácia Pontis – „Uzdravme rodiny, uzdravíme spoločnosť“ - 1695 € (Deň 

rodiny, Národný týždeň manželstva, Vianočný charitatívny jarmok) 

o  Nadácia Orange –„Chyť sa šance, vylez z radu“ - 2000 € (Lezecká stena v hale na 

Klokočine) 

o  Nitrianska komunitná nadácia – „Zaktivuj sa a buď fit!“ - 950€ (Minifitnescentrum 

v hale na Klokočine) 

 

 Spolupráca s inými organizáciami a združeniami  

o Stali sme sa riadnym členom Fóra kresťanských inštitúcií a zúčastnili sme sa Valného 

zhromaždenia. 

o  Zúčastnili sme sa stretnutia centier pre rodinu v Banskej Bystrici 

o Zúčastnili sme sa stretnutia organizovaného pre neziskový sektor Občianskym 

parlamentom 



o Zúčastnili sme sa stretnutí tvorby komunitného plánu v meste Nitra 

 Konkrétna pomoc ľuďom v núdzi  
– pomáhame ľuďom vymeniť si ošatenie, nábytok, kočíky a pod. formou internetovej burzy 

– vytvárame na našej stránke databázu kresťanských poskytovateľov rôznych služieb 

 Financie – podali sme daňové priznanie a urobili sme  zúčtovanie a vyhodnotenie minulého roka 

2011, ktoré sme zverejnili na našom valnom zhromaždení počas letného pobytu  v Jasenií. 

 Databáza kontaktov – pravidelne raz do týždňa informujeme mailom našich sympatizantov 

(500 kontaktov) nielen o našich akciách, ale aj množstve ďalších aktivít, petícií, prednášok 

a kurzov, ktoré propagujú kresťanský životný štýl. 

 Správa haly na Klokočine  - zabezpečujeme chod, údržbu a aktivity v starom kostole 

(bedminton, skákanie na trampolíne, lezecká stena, minifitnescentrum, mládežnícke kapely) 

 Prax študentov UKF – počas letného i zimného semestra boli u nás na praxi 6 študenti z odboru 

Sociálna práca. Podrobne sa dozvedeli o našich aktivitách a zapojili sa aj do ich organizovania.  

 

 

Grafické znázornenie použitia finančných prostriedkov 

 
 

Zdroje príjmov 2012 

  2% z daní našich priaznivcov 4376,58 

Biskupský úrad - mzdy 4000 

Príspevky od právnických osôb 2750,52 

Fyzický darcovia 1226,72 

Členské príspevky 190 

Projekty 4305,69 

Zbierky pre soc. slabšie rodiny 5363,93 

Letný rodinný pobyt 10016 

Sviečka za nenarodené deti 2016,97 

Kurz Filip – duchovné cvičenia 500 

Spolu 34746,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbierky pre soc. slabšie rodiny   

Adventné vence 657,65 

Charitatívny jarmok + príspevok BÚ 3992,9 

Burza šatstva 713,38 

 Spolu 5363,93 

  Projekty   

Mesto Nitra 250 

Nitrianska komunitná nadácia 665 

ČSOB 1190,69 

Orange 2000 

Nitriansky samosprávny kraj 200 

 Spolu 4305,69 



 

 

 

 

Náklady 2012 

  Kancelária 2181,78 

Aktivity CPR 18967,94 

Mzdy zamestnancov 9761,2 

Finančná pomoc soc. slabším rodinám 5379,85 

Hala, detské ihrisko Klokočina 1007,05 

Spolu 37297,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelária 
 telefonické poplatky 848,22 

prevádzka portálu 139,08 

poplatky (pošta, notár, fotky)  254,8 

cestovné náklady 94,15 

bankové poplatky 85,49 

notebok, tlačiareň 620,56 

spotrebný materiál 139,48 

Kancelária spolu 2181,78 

 

Mzdy 9761,2 

Finančná pomoc rodinám 5379,85 

Hala, detské ihrisko Klokočina   

elektrická energia  871,4 

opravy 135,65 

Hala+detské ihrisko spolu 1007,05 

 

Aktivity CPR 
 Svetielko-krúžok 40,61 

Snúbenci-občerstvenie 18,07 

Letný rodinný pobyt 10 016 

Filip - duchovné cvičenia 618 

Sviečka za nenarodené  deti 2016,97 

Manželské večery 885,46 

Deň rodiny 1830,83 

Mediotéka 114,8 

Príspevky iným účtovným jednotkám 235,5 

Vianočný charitatívny jarmok 838,13 

Projekt Sára 14,01 

Lezecká stena v hale 2060,6 

Národný týždeń manželstva 278,96 

Aktivity spolu 18967,94 


