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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 - 20 

 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 8. do 14. februára sme sa pripojili k celoslovensky organizovanému podujatiu  na 
tému :  "Recept na dobré manželstvo" Odštartovali sme ho už v nedeľu tradičným  
zábavným podujatím pre celé rodiny  "V maske radšej na karneval ako do manželstva" v  
Dome Matice Slovenskej na Čermáni. V pondelok sme ponúkli zaujímavú prednášku Veroniky 
Géciovej o hľadaní a spoznávaní seba samého ako základu dobrého vzťahu s manželským 
partnerom a inými ľuďmi. V utorok  manželia Jenisoví predstavili a pozvali manželov na kurz 
Manželské večery, ktorý začal nasledujúci týždeň. Štvrtok mohli manželia využiť na svätú 
omšu za rodiny s adoráciou a na stretnutie a načerpanie povzbudzujúcich myšlienok od 
kresťanského rečníka a zároveň poslanca NR SR a jeho priateľov - v tom čase 
spolukandidátov do NR SR - Eduarda Hegera a Marka Krajčího, ktorý už momentálne sú 
poslancami NR SR. V piatok  sa prišli podeliť so svojimi myšlienkami na tému NTM  "Recept 
na šťastné manželstvo"  manželia Michalčíkoví,  ktorí sú známi prolife aktivisti. No a v 
sobotu sme sa mohli zoznámiť s ďalšou kandidátkou do NR SR Renátou Ocilkovou, ktorá sa 
venuje rodinnej tematike ako aj téme gender ideológie a jej vplyvu na rodiny. V nedeľu sa 
manželské páry mohli stretnúť a spoznať aj navzájom na športovom podujatí: Manželský 
bowlingový zápas v Bowling Clube na Klokočine. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA  
 
V rámci  tejto pravidelnej každoročnej kampane  za život s mottom „ Slovensko za život“ sme 
pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa rozdali 1500 bielych stužiek – symbolov úcty k životu.  

 PODEĽME SA 2015! 

Podstatou podujatia je pomôcť blížnym v ich krízových životných situáciách a prispieť k formovaniu 
povedomia ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci a to spôsobom:  nedávam almužnu, ale 
podelím sa s tým, čo si odopriem. Výťažok 9. ročníka sa použil na podporu Poradne ALEXIS, n.o. 
s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá pomáha ľuďom v prípade neželaného tehotenstva, psychických 
problémov po spontánnom či umelom potrate a je jedinou pro-life poradňou svojho druhu na 
Slovensku.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEŇ RODINY 2015  
 
Dňa 24. 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. Svätú omšu celebroval vdp. Juraj Sedláček, 
kaplán Univerzitného pastoračného centra v Trenčíne, ktorý sa prioritne  venuje téme otcovstva. 
Potom  v Parku na Sihoti nasledoval hlavný kultúrny program, veľká rodinná súťaž určená rodinkám 
(úplným aj neúplným), ktoré prechádzali stanovišťami a plnili rôzne tradičné i menej tradičné úlohy. 
Každý rodinný tím na konci okrem zaujímavých odmien, či atrakcií získal aj písmenko do veľkej 
vyplňovačky, z ktorej sa poskladaním vykľulo posolstvo Veľkej rodinnej hry. Stanovištia pripravili 
a predstavili sa na nich prorodinné neziskové organizácie. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LETNÝ RODINNÝ POBYT 2015, Luhačovice, hotel Adamantino 

 

Na Morave, neďaleko mesta Zlín, leží kúpeľné mestečko Luhačovice, ktoré sa stalo dejiskom 
5 dňového letného rodinného pobytu s rekordnou účasťou (200 osôb) od bábätiek až 
po dedkov. Spolu 44 rodín prežilo týždeň plný nezabudnuteľných zážitkov zábavného, 
športového, kultúrneho, vzdelávacieho ako aj poznávacieho charakteru. Pre deti pripravili 
program animátori, aby sa rodičia mohli venovať aj sebe navzájom. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 CHARITATÍVNA BURZA ŠATSTVA A VECÍ 

sa konala na jar a jeseň v hale na Klokočine v trvaní 2 týždeň. Umožnili sme záujemcom 
priniesť nepotrebné oblečenie i veci ako aj si vybrať ošatenie či veci do domácnosti  za 
symbolický príspevok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VITAMÍNY PRE SENIOROV 

Mesiac október je už tradične spätý s úctou k starším ľuďom. Pozvali sme ich na poldenný 
výlet  “Vitamíny pre seniorov ” s kultúrnym, duchovným i zábavným programom. Najskôr 
 sme zavítali do neďalekých Oponíc, kde sme navštívili  renesančný kaštieľ šľachtického rodu 
Apponyiovcov so slávnou barokovou knižnicou tohto starobylého rodu. Potom sme sa 
pomodlili  vo farskom kostole v Horných Lefantovciach – je tu umiestených až 7 relikvií 
známych svätcov. Po občerstvení na obecnom úrade zahrala a zaspievala nielen našim, ale aj 
miestnym seniorom skupina Duo Rytmus – manželia Maňoví z Oslian. 

   

 

 

 

 

 

 

 SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI 2015 



Aj tento rok sa v novembri 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 
4300 sviečok. 

 

 TVORIVÉ DIELNE – VÝROBA ADVENTNÝCH VENCOV 

Pred Adventom 2015 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHARITATÍVNY VIANOČNÝ JARMOK 



sa konal 13.12.2015 v starom kostole na Klokočine. Pre návštevníkov bola pripravená 
tradičná kapustnica, punč, langoše a rôzne iné dobroty  ale tiež aj rôzne vianočné výrobky - 
svietniky, Výťažok z ponúkaných výrobkov a občerstvenia bol určený na to, aby rodiny v 
nepriaznivej situácii mohli prežiť krajšie Vianoce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJEKTY 
 

  SÁRA – projekt dobrovoľníckych uľahčujúcich  služieb pre rodiny s deťmi. V minulom 
školskom roku pracovalo v Sáre 7  dobrovoľníkov. Venovali sa deťom priamo v rodinách. 

  Príprava snúbencov –Trikrát sme zrealizovali 8 - večerové kurzy prípravy snúbencov na 
manželstvo (január -február, máj -  jún a september - október) v  pastoračnom centre 
na Klokočine. Kurzov sa celkovo zúčastnilo 33 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 – 500 € (Deň rodiny, Charitatívny vianočný jarmok) 
o  Nitriansky samosprávny kraj – 400 € (  bezkontaktný vstup v hale) 

 
 

Ďalšie nepravidelné aktivity:  
 

 Národný pochod za život - V nedeľu 20. septembra 2015  sme organizačne zabezpečili 
účasť cca 200 záujemcov z Nitry a okolia, ktorí chceli vyjadriť prolife postoj k životu 
v Bratislave.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Konkrétna pomoc ľuďom v núdzi  

 

 znovuzaradeniu znevýhodnených občanov do aktívneho pracovného života a to 
formou: 

 
 personálneho poradenstva (životopisy, identifikácia možností, hľadanie práce, 

príprava na pohovor, v prípade potreby sprevádzanie na pohovor, súvisiaca 
korešpondencia.. ) 

 
 umožnenia prístupu k vzdelávaniu, právne poradenstvo  

 
 umožnenia zapojenia sa do dobrovoľníckej činnosti  

 
 umožnenia cieľovej skupine pohybovať sa v prostredí a na aktivitách, kde 

zakúsia  prijatie, vypočutie a pochopenie 
 

 



 budovanie komunity vzájomnej pomoci, iná sociálna pomoc( charitatívne aktivity, 
cca 5x do roka) 

 sprostredkovávame ľuďom výmeny, predaje, kúpy, hľadanie či ponuku práce, 
prorodinné aktivity, podujatia, poradenstvo  formou internetovej burzy, mailov 

 podľa potreby zháňame spotrebiče, nábytok, zariadenia ľuďom v núdzi 

 Financie – podali sme daňové priznanie a urobili sme  zúčtovanie a vyhodnotenie  roka 
2016, ktoré sme zverejnili na našom valnom zhromaždení počas letného pobytu  v 
Luhačoviciach a na našej www stránke 

 Databáza kontaktov – pravidelne minimálne raz do mesiaca informujeme mailom 
našich sympatizantov (850 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 5 študenti z odboru 
Sociálna práca UKF. Podrobne sa dozvedeli o našich aktivitách a zapojili sa aj do ich 
organizovania.  

 
 

Financie 2015 
 
 

PRÍJMY   

    

2% z daní naších priaznivcov 5 346,75 € 

Príspevky – Biskupský úrad 4 000,00 € 

Príspevky – Hnutie Kresťan. Rodín 300,00 € 

Členské príspevky 150,00 € 

Projekty: 8 758,82 € 

- Implementačná agentúra 4 934,90 € 

- Úrad práce 133,92 € 

- Nitriansky samosprávny kraj 900,00 € 

- Mesto Nitra 2 790,00 € 

Príspevky od fyzických osôb : 16 733,13 € 

- Vianočný charitatívny jarmok 6 568,95 € 

- Snúbenci 176,70 € 

- Adventné vence 1 935,53 € 

- Burza šatstva 2 174,70 € 

- Manželské večery 690,00 € 

Dobrovoľné  príspevky 5 187,25 € 

Kreditné úroky 2,61 € 

Nepoužitá časť príjmov z roku 2014 32 885,69 € 

Príjmy : 68 177,00 € 

 
 
 

 
 



 

VÝDAVKY   

    

Poskytnuté príspevky soc.slabším 8 965,90 € 

Poskytnuté príspevky iným učto.jednotkám 750,00 € 

Náklady - VCHJ 1 612,89 € 

Náklady na kanceláriu 368,71 € 

Náklady – manželské večery 825,02 € 

Náklady – národný týždeň manželstva 119,91 € 

Náklady – snúbenci 311,77 € 

Náklad – Sára 14,00 € 

Náklady – letný rodinný pobyt 2 277,18 € 

Náklady – hala, detské ihrisko 1 075,99 € 

Náklad – deň rodiny 2 437,63 € 

Náklady – prolife 61,55 € 

Majetok do 1700 EUR 2 860,37 € 

Cestovné 2 014,68 € 

Náklady – Noc kostolov 19,04 € 

Náklad – aktivačné práce 144,68 € 

Náklady – burza 57,03 € 

Telefónne poplatky 701,36 € 

Prevádzka portálu 100,80 € 

Seniori 718,68 € 

Poštovné 24,05 € 

Prolife 30,00 € 

Bankové poplatky 98,96 € 

Poplatky notár, kopírovanie 13,15 € 

Svetielko 176,44 € 

Mediotéka 261,26 € 

Inzercia 108,00 € 

Ostatné služby 129,97 € 

Mzdy + Odvody 22 297,32 € 

Spracovanie účtovníctva 565,44 € 

Sociálny fond 1 049,62 € 

Spotreba ele.energie hala 549,56 € 

Výdavky : 50 740,96 € 

 
 
 
Prijaté pre iné organizácie : 22 315,54 € 

- Sviečka za nenarodené deti (Fórum života) 2 774,56 € 

- Národný pochod za život (Autobusový dopravcovia) 1 424,60 € 

- Podelme sa (Hnutie katolíckých žien) 778,50 € 

- Letný rodinný pobyt (hotel Kamzík) 17 337,88 € 

    

P R Í J M Y     CELKOM : 90 492,54 € 
    

    

SPOLU 90 492,54 € 
 
 



 
Vydané iným organizáciam : 22 315,54 € 

- Sviečka za nenarodené deti (Fórum života) 2 774,56 € 

- Národný pochod za život (Autobusový 
dopravcovia) 1 424,60 € 

- Podeľme sa (Hnutie katolíckých žien) 778,50 € 

- Letný rodinný pobyt (hotel Kamzík) 17 337,88 € 

    

V Ý D A J E  CELKOM : 73 056,50 € 
    

    

SPOLU 73 056,50 € 
 
 

90 492,54 – 17 436,04 = 73 056,50 
 
 
Nepoužitá časť príjmov (časové rozlíšenie do 
roku 2016) :   

príjmy - Biskupský úrad 3 000,00 € 

prijaté od fyzických osôb 9 089,29 € 

2% z daní naších priaznivcov 5 346,75 € 

SPOLU 17 436,04 € 

    

    

Príjmy celkom 
73 056,50 

€ 

Výdaje celkom 
73 056,50 

€ 

Výsledok hospodárenia 0,00 € 
 
 


