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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, seniorom, 

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, VÚC, donori 

projektov,  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 troch skupinách - 27. 

 STRETKÁ OTCOV - raz 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 
 
Vtýždni od 8. do 14. februára sme sa 
pripojili k celoslovensky organizovanému 
podujatiu  na tému :  "Recept na dobré 
manželstvo"Odštartovali sme ho už 
v nedeľu tradičnýmzábavným 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 samanželské páry 
mohli stretnúť a spoznať aj navzájom na 
športovom podujatí: Manželský bowlingový 
zápas v BowlingClube na Klokočine

 
 



 DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA2016 
 
V rámci  tejto pravidelnej každoročnej kampane  za život s mottom „ Slovensko za život“ sme pri 
príležitosti Dňa počatého dieťaťa rozdali cca 1000 bielych stužiek, symbolov úcty k životu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PODEĽME SA 2016! 

Vo Svätom roku milosrdenstva sa uskutočnil 10. ročník podujatia Podeľme sa! v starom kostole na 
Klokočine. Opäť tu bola možnosťpomôcť blížnym v ich krízových životných situáciách a prispieť 
k formovaniu povedomia ľudí k solidarite a vzájomnej pomoci a to netradičným spôsobom:  
nedávam almužnu, ale podelím sa s tým, čo si odopriem. Podávala sa cesnaková polievka a mastný 
chlieb s cibuľou. Výťažok sa použil na zriadenie Centra pre obnovu rodiny v Bratislavskom regióne, 
ktoré bude poskytovať odbornú pomoc a prístrešie tehotným ženám, ženám s nechceným 
tehotenstvom, matkám s malými deťmi a rodinám v krajnej životnej núdzi. 
 
 

 

 

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


 DEŇ RODINY 2016 
 
Nedeľa  22. mája 2016 v Nitre v parku na Sihoti  patrila oslave Medzinárodného dňa rodiny.  
Dopoludnia sme slávili svätú omšu. Kázeň otca biskupa Judáka medzi približne 300 prítomnými 
zarezonovala a dotkla sa i sŕdc mladých ľudí. Popoludní  sme okolo 5000 návštevníkom mohli 
ponúknuť mnoho pozitívnych podnetov na zmysluplné trávenie voľného času v rodinách. Do Veľkej 
rodinnej hry, ktorú pripravilo 13 organizácií z Nitry i okolia,  sa zapojilo rekordných 375 rodinných 
tímov, ktoré získali milé odmeny s prispením firemných i súkromných darcov.  POSOLSTVOM 
Veľkej rodinnej hry sa stal výrok: „Dobrá rodina by mala byť stálym zdrojom podpory, uistenia a 
citového dobitia. Budovanie radostnej rodiny vyžaduje mnoho od všetkých - od rodičov aj od detí. 
Každý člen sa musí určitým spôsobom stať služobníkom ostatných. Iba tak sa v rodine každý bude 
cítiť PRIJATÝ a MILOVANÝ.“ Deň rodiny opäť najmä nezištne pripravil organizačný tím spolu 
s takmer 200 dobrovoľníkmi, účinkujúcimi i poskytovateľmi sprievodných aktivít. Z toho 50 bolo 
študentov z Gymnázia Cyrila a Metoda v Nitre. 
Deň rodiny v Nitre mediálne, resp. svojimi finančnými i vecnými darmi podporilo do 20  
právnických subjektov a niekoľko súkromných darcov.  Partnermi podujatia boli okrem biskupstva 
Nitra i mesto Nitra. Hymnou Dňa rodiny sa stala  pieseň „Sen o rodine“ od kresťanskej kapely 
S.I.L.A, ktorú už ľudia poznajú z Pochodu za život.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LETNÝ RODINNÝ POBYT 2016, Jeseníky, hotel Kamzík 

Počas tohtoročného pobytu zažili účastníci kopec zábavy a nadýchali sme sa čerstvého 
horského vzduchu v malebnej krajine pohoria Jeseníky v blízkosti rozľahlých skiareálov a 
turistických chodníkov. V hoteli si užili kúpanie v bazéne, športové zápolenia na ihriskách, či 
lezenie v lanovom centre. Využili sa aj telocvičňa, kde sa hral futbal či konal karneval. Svoje 



talenty predviedli účastníci na akcii CPR má talent a v orientačnej hre. Svojou prítomnosťou nás 
poctil aj otecHegglin, MSC.Boli sme mu vďační zadenné sväté omše, duchovnú službu ako aj 
prednášku na mužskom a ženskom večeri na tému "Hnev a odpustenie". Deťom sa venovali 
animátori a všetci dokopy sme vytvorili super tím spolu 186 duší:) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHARITATÍVNA BURZA ŠATSTVA A VECÍ 

sa konala na jar a jeseň v hale na Klokočine počas spolu 4 týždňov. Umožnili sme záujemcom 
priniesť nepotrebné oblečenie i veci ako aj si vybrať ošatenie či veci do domácnosti  za 
symbolický príspevok. 

 

 

 

 

 

 

 



 SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI 2016 

Pre november je typická spomienka na duše, ktoré sú už vo večnosti ale v tomto čase už 
tradične rezonuje aj celoslovenská akcia Sviečka za nenarodené deti. Hlavným organizátorom 
jepro-life hnutie Fórum života. Spomienku na deti, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom 
potrate,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 cca 4000 sviečok. 

 

 TVORIVÉ DIELNE – VÝROBA ADVENTNÝCH VENCOV 

Pred Adventom 2016 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 bol použitý na vianočnú pomoc rodinám v  núdzi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 CHARITATÍVNY VIANOČNÝ JARMOK 
 

sa konal tradične na tretiu adventnú nedeľu11.12.2016 v starom kostole na Klokočine. Pre 
návštevníkov bola pripravená kapustnica, punč, langoše a rôzne iné dobroty ako aj rôzne 
vianočné výrobky - svietniky, ozdoby, dobroty. Výťažok z ponúkaných výrobkov a občerstvenia 
bol určený na to, aby 110 rodín v nepriaznivej situácii mohli prežiť krajšie Vianoce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
PROJEKTY 
 

 SÁRA – projekt dobrovoľníckych uľahčujúcich služieb pre rodiny s deťmi. V minulom školskom 
roku pracovalo v Sáre 9 dobrovoľníkov. Venovali sa deťom v rodinách a tak ich odbremenili 
aspoň raz do týždňa na 2-3 hodinky. 

 Príprava snúbencov Zrealizovali sme 8 - večerový kurzprípravy snúbencov na manželstvo  vo 
februári a marci v  pastoračnom centre na Klokočine pre 21 párov. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 Manželské večery – v priebehu februára až apríla sa uskutočnilo osem cca 3 hodinových 
večerov pre 8 manželských párov. Viedli ho manželia Jenisoví a konal sa v Agroinštitúte v 
Nitre.  
 

 Podané úspešné projekty na ČINNOSŤ 
o Mesto Nitra – 500 € (Deň rodiny, Tvorivé dielne, Charitatívny vianočný jarmok) 
o Nitriansky samosprávny kraj – 380 € (technické vybavenie haly) 
o Nitrianska komunitná nadácia – 2000 € (Charitatívny vianočný jarmok, mzdy 

zamestnancov, teambuilding) 
 

 
INÉ ČINNOSTI, aktivity: 
 
 Konkrétna pomoc ľuďom v núdzi 

 

 ponuka personálneho poradenstva 

 umožnenie zapojenia sa do dobrovoľníckej činnosti  

 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, zháňame prepravu 
 

 Financie – podali sme daňové priznanie a urobili sme  zúčtovanie a vyhodnotenie  roka 
2015, ktoré sme zverejnili na našom valnom zhromaždení počas letného pobytu v 
Jeseníkoch a na našej www stránke 

 Databáza kontaktov – pravidelne minimálne raz do mesiaca informujeme mailom našich 
sympatizantov (840 kontaktov) nielen o našich akciách, ale aj množstve ďalších aktivít, 
petícií, prednášok a kurzov, ktoré propagujú prorodinný životný štýl 

 Správa haly na Klokočine  - zabezpečili sme chod, údržbu a aktivity v starom kostole 
(bedminton, skákanie na trampolíne, lezecká stena, burzy šatsva a vecí, charitatívny 
jarmok a pod.) a priebežný sklad vecí pre burzy a obchodík 

 Prax študentov  – počas letného semestra boli u nás na praxi2 študenti z odboru Sociálna 
práca UKF. Podrobne sa dozvedeli o našich aktivitách a zapojili sa do ich organizovania. 

 
NITRA PROTI HAZARDU 
 
V sobotu 5.3. 2016 sme zabezpečili zber podpisov na petíciu za zastavenie hazardu v 
Nitre.Vďaka  ochotným dobrovoľníkom, ktorí neúnavne oslovovali ľudí niekoľko hodín v zime a 
nepríjemnom vetre počas parlamentných volieb, petíciu podpísalo  16 700 obyvateľov mesta 
Nitra. 
  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBCHODÍK DORKAS 
 
Zmenili sme stanovy nášho občianskeho združenia a rozšírili sme ich o podnikateľskú činnosť. 
Od 1. mája  sme otvorili na mestskej tržnici charitatívny obchod Dorkas a v spolupráci s Úradom 
práce sme zamestnali na polovičný úväzok 2 nezamestnané osoby.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FINANCIE CPR ROK 2016   
 PRÍJMY VÝDAJE 

2% z daní naších priaznivcov 5 061,24 € Poskytnuté príspevky soc.slabším 

Príspevky – Biskupský úrad 12 000,00 € 
Poskytnuté príspevky soc.slabším -jarmok 
advent.vence 

Členské príspevky 130,00 € Poskytnuté finančné príspevky iným učto.jednotkám 

Spolu projekty  : 2 880,00 € Majetok do 1700 EUR 

Nitrianska komunitná nadácia 2 000,00 € Náklady na kanceláriu 

Nitriansky samosprávny kraj 380,00 € Cestovné, PHM 

Mesto Nitra 500,00 € Náklady – národný týždeň manželstva 

Spolu príspevky od fyzických osôb : 17 404,38 € Náklady – letný rodinný pobyt 

Vianočný charitatívny jarmok 6 912,24 € Náklady - Vianočný charitatívny jarmok a vence 

Adventné vence 1 377,17 € Náklady Prolife 

Príspevky šport hala na Klokočine 417,50 € Náklady – hala, detské ihrisko 

 
  Spotreba elektr. energie - hala 

Burza šatstva 4 080,00 € Náklady – burza šatstva 

Manželské večery 21,47 € Náklady – manželské večery 

Krúžok Svetielko 480,00 € Náklady krúžok Svetielko 

Snúbenci 366,00 € Náklady – snúbenci 

Deň rodiny 213,00 € Náklad – Deň rodiny 

Pravidelné príspevky od fyzických osôb 1 211,00 € Bankové poplatky, nájom kancelária 

Nepravidelné príspevky od fyzických osôb 2 326,00 € Telefónne poplatky 

Kreditné úroky 0,38 € Prevádzka portálu 

Nepoužitá časť príjmov z roku 2015 17 436,04 € Poštovné 

Príjmy : 54 912,04 € Mzdové náklady 

  
Odvody 

Príjmy bez prenášanej  rezervy: 37 476,00 Sociálne náklady - stravné lístky 55% 

    Mediotéka 

    Ostatné služby /poplatky, osvedčenia, parkovné/ 

    Účtovníctvo 

    Hmotná pomoc soc. slabším 

    Výdaje : 

      

Prijaté pre iné organizácie : 24 300,13 € Vydané iným organizáciam : 

Sviečka za nenarodené deti (Fórum života) 2 595,60 € Sviečka za nenarodené deti (Fórum života) 

Manželské večery 718,53 € Manželské večery 

Podelme sa (Hnutie katolíckých žien) 700,00 € Podelme sa (Hnutie katolíckých žien) 

Letný rodinný pobyt  20 286,00 € Letný rodinný pobyt 

   
P R Í J M Y   CELKOM : 79 212,17 € V Ý D A J E  CELKOM : 

      

SPOLU príjem vrátane príjmov z 
Dorkas: 88 994,74 € Spolu výdaj vrátane výdajov z Dorkas : 
      

    
 Nepoužitá časť príjmov z roku 2016 prechádza do roku 2017 : 
 príjmy - Biskupský úrad 2 806,24 € 
 prijaté od fyzických osôb 9 089,29 € 
 2% z daní naších priaznivcov 5 061,24 € 
 prijaté príspevky Charitatívny jarmok 222,21 € 
 projekt Nitrianska komunitná nadácia 1 230,00 € 
 SPOLU 18 408,98 € 
 

   



   Príjmy spotrebované v roku 2016 70 585,76 € 
 Výdaje celkom za rok 2016 71 317,02 € 
 Výsledok hospodárenia  -731,26 € 
 

   STAV k 31.12.2016 
  Stravné lístky 58 ks po 3,6 EUR 208,80 € 

 Pokladňa CPR 2 006,81 € 
 Pokladňa Dorkas 388,63 € 
 Banka PRIMA 17 530,45 € 
 Banka Dorkas 669,64 € 
     
  


