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Centrum pre rodinu – Nitra je občianskym 

združením, ktoré vzniklo v roku 2001. 

V roku 2007 sa v centre začali angažovať 

viacerí noví dobrovoľníci, z ktorých v roku 

2009 vzišlo nové predsedníctvo 

a zamestnanci.  

Hlavným cieľom Centra pre rodinu Nitra je 

podpora harmonickej rodiny, postavenej na 

celoživotnom manželskom zväzku muža a 

ženy. Takúto rodinu chápeme ako 

najvhodnejšie prostredie pre život človeka, 

ako najlepšie miesto pre odovzdávanie 

hodnôt, akými sú úcta a láska. Veríme, že 

zdravá rodina je najzákladnejšou hodnotou 

pre zdravú spoločnosť. Venujeme sa 

snúbencom,  mamičkám na materskej 

dovolenke, ženám, mužom, rodinám, 

osamelým rodičom, mládeži, sociálne 

slabším. Túžime týmto cieľovým skupinám 

napomôcť zorientovať sa v etických 

i praktických  otázkach každodenného 

života, aby porozumeli poslaniu manželstva 

a rodiny a dokázali ho v láske a radosti aj žiť 

napriek problémom, ktoré život prináša. 

Hlavnými partnermi OZ Centrum pre rodinu 

Nitra sú: 

Biskupstvo Nitra, Farnosť Nitra Klokočina, 

Mesto Nitra, fyzické i právnické osoby.  

 

 

 



 

PREHĽAD AKTIVÍT. 
 

 
  
Pravidelné  týždenné/ mesačné aktivity: 
 

 Krúžok SVETIELKO  - stretnutia pre  mamičky na materskej dovolenke s katechézkami 
pre 2-3 ročné deti (september - jún). Počet detí v skupinke - 14. Počet mamičiek v 
skupinke - 12. 

 STRETKÁ OTCOV - dva krát do mesiaca -   chvály, modlitby, zdieľania, diskusie  

 MODLITBY ZA RODINY V KRÍZE - Prvé stredy v mesiaci v kostole na Klokočine  prebiehajú 
modlitby za rodiny, najmä tie, ktoré sa ocitli  v kríze  

  „OTEC A SYN“ – futbalové zápasy pre otcov a ich synov  na umelom trávniku v 
Pastoračnom centre na Klokočine sa konajú nepravidelne v závislosti od počasia 

 
Pravidelné  polročné/ročné aktivity: 
 

 Národný týždeň manželstva 

 
 



V  týždni od 10. do 16. februára sme sa pripojili k celoslovensky organizovanému podujatiu  
na tému : „Manželstvo - viac ako papier“.  Zorganizovali sme bohatý program. V utorok  sme 
pripravili sv. omšu s prednáškou pre rozvedených kresťanov (Roz)VEDENÍ  s prof. ThDr. 
Ladislavom Csontosom SJ, PhD. V stredu sa mohli manželia zúčastniť ukážkovej prednášky z 
kurzu Manželské večery a prihlásiť sa na celý kurz. Vo štvrtok sa prišiel podeliť so svojimi 
myšlienkami na tému NTM  "Manželstvo viac ako papier"  don ThLic. Marián  Valábek SDB - 
riaditeľ Centra pre rodinu v Bratislave. Na piatok sme pripravili prednášku pre záujemcov 
" To keby sme vedeli pred svadbou! " z kurzu Príprava na manželstvo v Pastoračnom centre 
na Klokočine. V sobotu si manželské páry mohli zašportovať a nadviazať vzájomné kontakty 
na športovom podujatí: Manželský bowlingový zápas OC Mlyny. 

 

Večer bol program na tému " Sv. Maximilián Mária Kolbe a jeho obeta za záchranu rodiny" 
na Klokočine. Najprv sa manželia mohli zúčastniť sv. omše, ktorú celebroval o. Grzegorz M. 
Bartosik, OFMConv., rektor Kolbeanum a profesor Univerzity kard. Wyszyńskeho vo Varšave. 
Po sv. omši bola možnosť uctiť si relikvie sv. Maximiliána a na záver duchovne aj kultúrne 
načerpať skrze divadelné predstavenie Utrpenie sv. Maximiliána podľa dokumentov, 
výpovedí a svedectiev v podaní rehoľných spolubratov sv. Maximiliána. Na nedeľu sme 
pripravili tradičné  zábavné podujatie pre celé rodiny  "V maske radšej na karneval ako do 
manželstva" v  Dome Matice Slovenskej na Čermáni. 

 DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA  
 
V rámci  tejto pravidelnej každoročnej kampane  za život s mottom „ Slovensko za život“ sme 
v nedeľu pred 25.3. rozdali 1500 bielych stužiek – symbolov úcty k životu a  letáky, ktoré 
pripravilo OZ Fórum života s cieľom šíriť ochranu a úctu k životu od počatia po prirodzenú 
smrť.  



 PODEĽME SA 2014! 

„NEDÁVAM ALMUŽNU, ALE DÁVAM TO, ČO SI ODOPRIEM.“ 

 
V tohtoročnom pôstnom období sa  podujatie organizované na 
celom Slovensku Hnutím katolíckych žien  Podeľme sa!  
uskutočnilo v Nitre na Kvetnú nedeľu 13.4.2014 v hale starého 
kostola na Klokočine od 10:00 do 18:00 hod.  Výťažok za 
ponúkanú pôstnu polievku a pagáče poputoval materiálne 
prostriedky, zlepšenie bývania, hygieny a vytvorenie 
nízkoprahového denného centra pre matky s deťmi v hmotnej 

núdzi v Lučenci. 

 CHARITATÍVNA  JARNÁ A JESENNÁ BURZA ŠATSTVA 

sa teší veľkej obľube, keďže ponúkame možnosť  nepotrebné šatstvo odovzdať a následne si 
prísť „nakúpiť“ za symbolické ceny.  Burza prebiehala v  hale pri Klokočinskom kostole v máji  
a potom v októbri. Výťažok 1038,60  bol použitý na prevádzku  CPR a na podporu sociálne 
slabších a viacdetných rodín. 

 

 DEŇ RODINY 2014    
Dňa 25. mája sme sa pripojili k 
celoslovenskej akcii Deň rodiny a 
zorganizovali sme verejné 
podujatie pre celé rodiny s cieľom 
poukázať na celospoločenský 
význam zdravej prirodzenej rodiny, 
ktorú tvorí otec, mama a deti. 
Zúčastnilo sa ho okolo 5000 ľudí. 
Svätá omša, ktorú celebroval 
Mons. Marián Dragúň, sa konala 
v katedrále sv. Emeráma na hrade. 
Po nej nasledoval hlavný kultúrny 
program, veľká rodinná súťaž 
a predstavenie neziskových 
organizácií v mestskom parku na 

Sihoti. Podujatie sa mohlo uskutočniť vďaka  podpore Biskupstva Nitra, mesta Nitra, VÚC a iných 
sponzorov, ako aj množstva dobrovoľníkov. 

 

http://vitaz.rimkat.sk/temp/download/ostatne/2011%20Podelme%20sa.pdf
http://vitaz.rimkat.sk/temp/download/ostatne/2011%20Podelme%20sa.pdf
http://vitaz.rimkat.sk/temp/download/ostatne/2011 Podelme sa.pdf


 LETNÝ RODINNÝ POBYT 2014, Monkova dolina hotel MAGURA 

V Ždiari v Belianskych Tatrách sa nás zišlo požehnane: 82 detí malo jasnú  decibelovú 
prevahu nad  79 rodičmi, 12 animátormi a kňazom – Martinom Michalíčkom. Celkovo nás 
bolo 178. Ako vždy aj tento rok sme zázrakom uspokojili všetkých, ktorí chceli a mohli ísť. Po 
rannom duchovnom pokrme a výborných raňajkách formou švédskych stolov sa každá 
rodinka mohla pridať k spoločnému programu, alebo si urobiť program podľa vlastných 
chúťok. Možností spoznávania krás Slovenska bolo v Tatrách neúrekom. Užili sme si krásnu 
prírodu na túrach, kúpanie, wellness, splav  a najmä seba navzájom. Niektorí možno aj otlaky 
a svalovku, ale to už k tomu patrí. Dunajec sa vybralo splavovať 40 z nás na pltiach a 60 na 
raftoch a člnoch. Navštívili sme v Bachledovú dolinu, chatu Plesnivec, zdatnejší turisti Jahňací 
štít či Brnčalku, Ľubovniansky hrad a skanzen, Beliansku jaskyňu, Červený kláštor, Morské 
oko, Tatralandiu. Niektorí sa s kaplánom vybrali aj do Krakowa, kde navštívili Kláštor Božieho 

milosrdenstva. Mali sme aj špeciálny večer 
zvlášť pre mužov a pre ženy na tému - Ako 
sa stať pre svojho manžela(ku) 
neodolateľnou(ým). Posledný večer  bol 
maškarný ples a diskotéka s karaoke. V 
deň odchodu sme sa stretli na Valnom 
zhromaždení, kde sme sa oboznámili so 
správou o činnosti a financiách CPR za 
minulý rok a v diskusii okrem iného 
prebrali možnosti neformálnho stretávania 
sa rodín na spoločných akciách 
a využívania ponúk Rodinkova. 

 
 

 SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI 2014 

Aj tento rok sa uskutočnila 
celoslovenská akcia Sviečka za 
nenarodené deti, ktorú organizuje pro-
life hnutie Fórum života. Hlavnou 
myšlienkou tejto akcie je spojiť Pamiatku 
na všetkých zosnulých so spomienkou na 
deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo 
zomreli pri spontánnom alebo umelom 
potrate. Spomienku na tieto deti je 
možné vyjadriť symbolicky večer 
2.novembra zapálením sviečky a 
modlitbou alebo pietnym stíšením 
v kruhu rodiny. Do tejto akcie sme 
zapojili viaceré farnosti v Nitre a okolí – 
rozdistribuovali sme okolo 4000 sviečok. 
Fóru života sme poslali od darcov 2179€. 

 



 TVORIVÉ DIELNE – VÝROBA ADVENTNÝCH VENCOV 

V adventnom období  od 23.novembra sme ponúkli rodičom adolescentov možnosť prehĺbiť si svoje 

 vedomosti na kurze o výchove tínedžerov počas piatich nedeľných popoludní v Pastoračnom centre  

na Klokočine. Cieľom kurzu bolo naučiť sa ako  rozvíjať zdravé vzťahy s deťmi a viesť ich k  

dospelosti. Kurz absolvovalo cca 30  účastníkov. Kurz prostredníctvom DVD viedli Nicky a Sila  

Leeoví (autori kurzu Manželské večery)  Motto:  Dobre vychovávať znamená vychovávať najprv seba! 

 

Pred Adventom 2014 sme zorganizovali 
tvorivé dielne pre celé rodiny, 

na ktorých si každý mohol vyrobiť vlastný 
adventný veniec. 

Niektorí vyrobili vence aj pre iných 
a ponúkali sme ich za dobrovoľný 
príspevok. 

Výťažok z predaja išiel na vianočnú pomoc 
rodinám v núdzi. 
 

 KURZ   VÝCHOVA  TÍNEDŽEROV 

 

 CHARITATÍVNY VIANOČNÝ JARMOK 

sa konal 14.12.2014 v starom kostole na Klokočine. Predchádzali mu tvorivé dielne, na ktorých sa 
vyrábali ikebany a iné výrobky, ktoré sa potom na jarmoku ponúkali za dobrovoľný príspevok. Celkovo 
sa na podporu rodín vyzbierala suma 9024,69€. Tvorila ju suma z VCHJ spolu s darom  otca biskupa  
8812,93,- € , a výťažok za adventné vence 211,76. Po odrátaní nákladov sme mohli  pomôcť 59 
rodinám v núdzi z Nitry i okolia, ktoré nám nahlásili jednotlivci a rodiny  citliví na potreby druhých. 

http://old.centrumprerodinu.sk/cpr/images/stories/plagaty/adventn veniec2014.jpg


Venovali sme im väčšinou stravné lístky, ktorých časť budeme distribuovať aj priebežne v roku 2015 
podľa potrieb ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. 

 

 
 

 PRÍPRAVA BIRMOVANCOV – sa uskutočnila vo farnosti Klokočina. Pripravili sme 

prednášky pre rodičov i birmovancov so zameraním na posilnenie ich vzájomných 
vzťahov.  

 
 
 

 

PROJEKTY 
 



  SÁRA – projekt dobrovoľníckych uľahčujúcich  služieb pre rodiny s deťmi. V minulom 
školskom roku pracovalo v Sáre do 20 dobrovoľníkov. Venovali sa deťom buď priamo 
v rodine alebo ich odprevádzali na krúžky. 

  Príprava snúbencov –Dvakrát sme zrealizovali večerné kurzy prípravy snúbencov na 
manželstvo (7 večerov v januári, februári a v máji, júni) v  pastoračnom centre na 
Klokočine. Kurzov sa celkovo zúčastnilo 24  párov. 

 Manželské večery – zúčastnilo sa do 10 manželských párov. 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?  

 

 Podané úspešné projekty 
o Mesto Nitra – 1360 € (Deň rodiny, Charitatívny vianočný jarmok) 
o  Nitriansky samosprávny kraj – 400 € (  bezkontaktný vstup v hale) 

 
 

Ďalšie nepravidelné aktivity:  

 OPERA JE ZÁBAVA – kultúra pre rodiny 

V sobotu  22. februára 2014 h sme zorganizovali 
celodenný autobusový zájazd pre rodiny do hlavného 
mesta SR na divadelné podujatie Opera je zábava. 
Cieľom akcie bolo vytvoriť priestor na spoznávanie sa 
rodín a rozšíriť kultúrne povedomie detí. 

 
 

 

 Nitra za život 

o V rámci akcie Slovensko za život, ako pokračovanie košického Národného 
pochodu za život zo septembra 2013, sme v Nitre pomohli zorganizovať verejné 
zhromaždenie podporujúce kultúru života a to dňa 12. apríla 2014 na nitrianskej 
Kalvárii. Akcia vyvrcholila sv. omšou, ktorú celebroval generálny vikár Mons. Peter 
Brodek. Súčasťou programu bolo svedectvo ženy, ktorá sa rozhodla neísť na 
potrat vďaka pomoci, ktorú jej poskytli organizácie venujúce sa pomoci ženám 
v núdzi.  

 
 

 Konkrétna pomoc ľuďom v núdzi  
o  sprostredkovávame ľuďom výmeny, predaje, kúpy, hľadanie či ponuku práce, 

prorodinné aktivity, podujatia, poradenstvo  formou internetovej burzy, mailov 
o vytvárame na našej stránke databázu kresťanských poskytovateľov rôznych 

služieb 
o  podľa potreby zháňame spotrebiče, nábytok, zariadenia ľuďom v núdzi 

http://www.snd.sk/?opera&predstavenie=37_opera&termin=6050


 Financie – podali sme daňové priznanie a urobili sme  zúčtovanie a vyhodnotenie 
minulého roka 2013, ktoré sme zverejnili na našom valnom zhromaždení počas letného 
pobytu  v Ždiari. 

 Databáza kontaktov – pravidelne minimálne raz do mesiaca informujeme mailom 
našich sympatizantov (730 kontaktov) nielen o našich akciách, ale aj množstve ďalších 
aktivít, petícií, prednášok a kurzov, ktoré propagujú prorodinný 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  – počas letného semestra boli u nás na praxi 2 študentky z odboru 
Sociálna práca UKF a 1 študentky z Trnavskej univerzity sv. Cyrila a Metoda. Podrobne 
sa dozvedeli o našich aktivitách a zapojili sa aj do ich organizovania.  

 

 
FINANCIE rok 2014: 
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262,00 €
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2,06 €

4 644,42 €

79 090,12 €

-32 885,69 €

Centrum pre rodinu Nitra 2014
ZAÚČTOVANÉ PRÍJMY 46 204,43€

2% z daní

Príspevky právnické osoby

Členské príspevky

Projekty,dotácie

Príspevky fyzické osoby

Kreditné úroky

Prijaté 2% z roku 2013

Celkovém príjmy v roku 2014

Nespotrebované príjmy



 
 

Centrum pre rodinu Nitra týmto ďakuje všetkým podporovateľom, ktorí akoukoľvek formou 
pomohli, aby sme mohli vykonávať našu činnosť pre rodiny lepšie a zmysluplnejšie. 
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1 430,00 €

2 179,00 €667,90 €

613,00 €

13 344,00 €

Centrum pre rodinu Nitra 2014
Príspevky  od fyzických osôb  spolu 30 682,50€

Vianočný charitatívny jarmok

Kurzy snúbenci

Adventné vence

Burza šatstva

Kurzy  manželské večery

Pravidelné príspevky

Sviečka za nenarodené deti

Nitra za život

Podeľme sa

Letný rodinný pobyt



 
 

 

6 469,71 €

1 965,24 €

10 810,16 €

548,73 €

12 484,59 €

13 926,00 €

Centrum pre rodinu Nitra 2014
Výdaje spolu 46 204,43€

Náklady na aktivity, podujatia

Režijné náklady, poplatky

Cena práce a cestovné náklady

Spotreba e.energie / hala

Príspevky rodinám, organizáciám

Letný rodinný pobyt faktúra

1 578,14 €

545,72 €

121,96 €

169,62 €

12,94 €

463,97 €

524,01 €

2 025,21 €

269,17 €

47,95 €

57,67 €

525,00 €

111,29 € 17,06 €

Centrum pre rodinu Nitra 2014
Náklady na aktivity, podujatia spolu 6469,71€

Charit.jarmok, advent.vence

Kurz manželské večery

Národný týždeň manželstva

Kurz príprava na manželstvo

Projekt Sára

Letný rodinný pobyt MTZ

Hala, detské ihrisko

Deň rodiny

Kurzy teenegerov

Prolife aktivity

Seniori

Divadelné predstavenie

krúžok  Svetielko



 
 

2 179,00 €

667,90 €

613,00 €

9 024,69 €

Centrum pre rodinu Nitra 2014
Výdavky - príspevky rodinám a organizáciám 

spolu 12 484,59€

Sviečka -  Fórum života

Nitra za život

Podeľme sa -  Katolícke hnutie
žien

Poskytnuté príspevky soc.slabším


