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“Každý tak, ako si umienil v srdci; 
nie zo žiaľu ani z donútenia, 

lebo veselého darcu Boh miluje. 
A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, 
aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok 

a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok,...” 

2 Kor 9, 7- 8
 



 
Milí priatelia  a dobrodinci.

 Rád by som vám  porozprával o pucliach. Ale-
bo o puzzle, ako sa tomu odborne hovorí, ale asi bude 
lepšie po slovensky :-). Isto ste sa všetci už stretli s 
touto hrou a tak vysvetľovať asi veľa nemusím a tak 
prejdem rovno k popisu pucličiek, o ktorých chcem 
hovoriť.
 Prvá puclička je tvorená troma ľuďmi, ktorí 
stáli v roku 2001 pri vzniku Centra pre rodinu (ďalej 
len CPR) a napriek všetkým problémom, ktoré s 
tým boli spojené, sa nevzdali a pustili sa do toho. 
Urobili všetku administratívnu prácu potrebnú na 
založenie občianskeho združenia, navrhli logo, ktoré 
do dnešného dňa zdobí všetky dokumenty CPR a nas-
tavili veci tak, ako bolo potrebné. No a keď ich už 
iné povinnosti donútili venovať sa bežným veciam, 
postupne ich aktivita klesala a centrum odovzdali 
iným, ktorí v tom čase pocítili poslanie venovať sa 
rodinám. A aby sa nástupcom začínalo ľahšie, nechali 
im v kasičke celkom peknú sumičku, vďaka ktorej sa 
podarilo hneď začať - prvou akciou bol rodinný pobyt 
v roku 2007.
 Druhá puclička je tvorená už viacerými ľuďmi. 
Sú to tí, o ktorých som už vravel vyššie a teda hovo-
rím o ľuďoch, ktorí videli v CPR zmysel a neváhali 
a pustili sa do tohto diela. Nebolo to celkom jedno-
duché a bez dobrodružstiev, lebo nevedeli do čoho 
idú, či ich táto práca bude baviť, či táto práca nebude 
prekážať ich rodinným príslušníkom, či ich táto práca 
aj uživí.... Nevedeli, riskli to, sú v centre doteraz  a 
vďaka tomu môžem písať aj o ďalších pucličkách.
 Treťou pucličkou sú akcie, ktoré CPR or-
ganizuje. Táto pucla je už puclou, ktorá má viac 
častí a verím, že ešte nie je celkom dokončená. Je 

tvorená rôznymi duchovnými akciami, charitatívny-
mi, športovými, voľnočasovými, vzdelávacími, 
kampaňami, sociálnou pomocou, poradenstvom a 
inými, na ktoré si momentálne nespomínam. Sú to 
krásne pucle, ktoré v sebe zahŕňajú veľa ľudí, ich 
vzťahy, osudy, trápenia a radosti a vďaka ktorým prá-
ca v CPR dostáva punc zmysluplnosti.
 Štvrtou pucličkou sú členovia a dobrovoľníci 
CPR. Tu by sa možno patrilo už písať nie v takej 
zdrobnenine, lebo veď až tak málo nás už nie je, ale 
k 2000-kam pucliam ešte stále máme čo dopĺňať 
:-). No i napriek tomu je toto veľmi dôležité puclo-
visko. Vďaka týmto dielikom sme v CPR schopní 
organizovať akcie veľkého rozsahu, ako napr. char-
itatívne jarmoky, Dni rodiny, Manželské večery, 
rodinné pobyty a iné. Keby nebolo vás, členov a 
dobrovoľníkov CPR, nikdy by sme to sami nezvládli 
a robiť dačo iba pre seba by nemalo žiadny zmysel. A 
tak ste to práve vy, kto ten zmysel našej práci dodá-
vate. A nie len zmysel, ale aj samých seba. A za to 
sme vám veľmi vďační.
 Poslednou pucle hrou je hra, ktorá má 19 
dielikov. Sú tvorené rokmi, počas ktorých je CPR tu 
medzi Vami. Nevieme, koľko dielikov ešte pribudne, 
to vie iba Pán Boh, ale viem, aké tie predošlé boli. 
Boli také ako život. Aj pekné, aj menej pekné, aj 
ľahké, aj menej ľahké, aj radostné, ale aj menej ra-
dostné. Ale isto vieme, že keď sme ich prežívali 
spoločne, bolo oveľa ľahšie, krajšie a radostnejšie. A 
tak sa ešte nelúčime, ale naberáme nové sily, aby sme 
vládali ešte zopár dielikov doplniť.  A keďže k 20 už 
veľa nechýba, vydržíme! :-)  

predseda Julo Jenis
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Správa o činnosti 2020
Občianske združenie Centrum pre rodinu – Nitra

 Centrum pre rodinu – Nitra je občianskym 
združením, ktoré vzniklo v roku 2001. 

 V roku 2007 sa v  ňom začala angažovať 
skupina zapálených mamičiek a dobrovoľníkov, 
ktorým ležala  na srdci téma podpory rodín a začali 
organizovať prvé aktivity. V roku 2009 vzišlo z tejto 
skupiny nové predsedníctvo i zamestnankyne. 

“Šťastná rodina nie je samozrejmosť.”

 Hlavným cieľom Centra pre rodinu Ni-
tra 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 odovz-
dávanie 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, senio-
rom, osamelým rodičom, mládeži, sociálne slabším 
rodinám i jednotlivcom. Túžime týmto cieľovým sku-
pinám pomôcť zorientovať sa v etických i praktick-
ých otázkach každodenného života, aby porozumeli 
poslaniu manželstva a rodiny a dokázali ho v láske a 
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radosti aj žiť napriek problémom, ktoré život prináša. 
 
 Združenie sídli v kancelárii prvého kontaktu 
na Pribinovom námestí č.3 v Nitre a spravuje halu pri 
kostole na Klokočine.  Aktivity sa konajú na rôznych 
miestach v rámci mesta Nitra, či Nitrianskeho samo-
správneho kraja, domovskou farnosťou je najväčšia 
nitrianska sídlisková farnosť Klokočina. V rámci 
činnosti sa centrum sieťuje s inými organizáciami a 
združeniami. Združenie je financovaná viaczdrojovo: 
príspevkami od partnerov, 2%, fyzických  i firem-
ných  darcov. Aktivity môžu byť vykonávané len 
vďaka veľkej pomoci dobrovoľníkov a priaznivcov 
združenia. Centrum pre rodinu je komunitnou orga-
nizáciou založenou na kresťanských hodnotách ot-
vorenou pre každého. 

 Partnermi OZ Centrum pre rodinu Nitra sú: 
Biskupstvo Nitra, Farnosť Nitra Klokočina, Mesto 
Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, donori projektov, 
právnickí i fyzickí prispievatelia uvedení na www.
centrumprerodinu.sk. Ďakujeme! 
V CPR pracujú priemerne 2 - 3 osoby, ktoré spolu  
čiastkovými úväzkami vykryjú približne dve plné 
pracovné miesta. 



Prehľad aktivít 2020
 Rok 2020 bol pre generáciu dnešných ľudí, 
ktorá nič podobné nezažila, veľmi náročný. Epidémia 
skrížila plány mnohým. Bolo potrebné sa vysporiadať 
s aktuálnou situáciou. V  rámci roka 2020 sme ne-
organizovali našu najmasovejšiu akciu Deň rodiny 
a taktiež sa neuskutočnil výlet seniorov. Podporo-
vali sme však iniciatívy, kde bolo treba pomôcť a 
upozorňovali na  rôzne novovzniknuté iniciatívy ma-
teriálnej, psychickej i duchovnej  podpory. 
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10.- 16.február 
Národný týždeň manželstva
Téma roka 2020 znela  „Náš príbeh“.

 Zorganizovali sme večer príbehov  s 
kresťanskými koučmi, sv. omšu s homíliou na tému 
manželstva, prednášku Richarda Vašečku na tému 
manželského príbehu a vzťahov v manželstve, ako aj 
rodinný karneval. Celková účasť bola do 500 ľudí.

Svetielko
 Pravidelné týždenné STRETNUTIA rodičov 
na MD “ SVETIELKO” s interaktívnym programom 
pre detičky sa konali v prvom polroku, keď to bolo 
možné, návštevnosť v priemere 12 mamičiek s deťmi.

Príprava snúbencov
 Naši členovia sa podieľali na príprave snúben-
cov na sobáš vo farnosti Klokočina a Kalvária pre 
približne  40 párov. 
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Podujatia
30.január  
Oceňovanie dobrovoľníkov 
“Srdce na dlani”
 Zapojili sme sa do tradičnej aktivity Nitri-
anskeho centra dobrovoľníctva  a v rámci kategórie 
dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti sme za rok 2019  
nominovali dvoch nitrianskych aktivistov iniciatívy 
Zastavme hazard Martina a Matúša. 
 Prišli sme ich nomináciu podporiť do nitri-
anskej synagógy, kde sa zišla komunita tých, čo radi 
nezištne pomáhajú rôznych oblastiach života.  
 Kvôli pandemickým opatreniam prebehla táto 
istá udalosť, ale za rok 2020 5. decembra, a to online. 
Tentokrát sme nominovali našu burzovú “ úderku”, 
žienky, ktoré  robia po celý rok veľmi veľa rôznoro-
dých dobrých skutkov. 
 Mužskému i ženskému tímu srdečne 
blahoželáme :).



február -  september 
Manželské večery
 Kurz Manželské večery (pre každé 
manželstvo), ktorý vytvorili Nicky a Sila Leeovi v 
roku 1996 pomáhajú mnohým párom budovať silné 
manželstvá. Aj vy si môžete prehĺbiť svoj vzťah. 
Môžete zmeniť rutinu na oživenie vášho vzťahu v 
manželstve. Môžete investovať do vášho vzťahu, či 
už máte harmonické manželstvo alebo nie. Môže sa 
otočiť chrbtom k separácii či rozvodu. Mnohí to zv-
ládli – vy môžete tiež. 
 Kurz v Nitre absolvovalo 9 manželských 
párov. Sprevádzal ich náš predsednícky pár - manželia 
Jenisovci. Trval trošku dlhšie, keďže mal vynútenú 
prestávku. 
 Kurz je určený pre všetky manželské  páry, 
ktoré si chcú vybudovať pevný a trvalý  vzťah, 
chcú svoje manželstvo zlepšiť, alebo prechádza-
jú  náročným obdobím. Je to dobrá investícia do 
manželstva, ktoré je vystavené mnohým útokom tejto 
doby. Kurz je určený pre manželské páry, ktoré sa ro-
zhodli svoje manželstvo nielen nejako prežiť, ale žiť 
ho naplno.

15. máj 
Deň rodiny
 Tradičné verejné podujatie Deň rodiny sa 
nekonalo. Zapojili sme sa do celoslovenského vir-
tuálneho slávenia  s mottom “Každá nedeľa je Deň 
rodiny”. 
 Hneď ako to bolo možné, v nedeľu 7.6., 
sme slávili svätú omšu na Klokočine s úmyslom za 
požehnanie a pokoj v rodinách. 
 Pri príležitosti 27. Medzinárodného dňa rodiny 
sme podporili kampaň Fóra kresťanských inštitúcií 
(FKI) “V nedeľu nenakupujem” a obrátili sme sa 
na najvyšších štátnych predstaviteľov, aby umožnili 
rešpektovanie voľnej nedele aj po koronakríze. 
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Dobročinné burzy šatstva a vecí
 Darované veci, spotrebiče, šatstvo, kočíky 
a iné sme poskytovali za minimálny príspevok ale-
bo zdarma tým, ktorí to potrebujú. V roku 2020 sa 
nekonali veľké burzy - jarná a jesenná burza, ale 
sme miniburzy rozložili v čase na menšie a častejšie 
- niekoľkokrát za týždeň. Burza má sociálny, eko-
logický i ekonomický rozmer. Okrem toho sú 
naše ženy často aj amatérskymi psychologičkami, 
vypočujú,pomôžu...

16.- 22. august 
Letný rodinný pobyt
 V auguste sa nám podarilo po 14. krát 
zabezpečiť rodinnú dovolenku pre 100 osôb - pro-
gram bol pripravený pre celé rodiny, pomohli nám  4 
výborní animátori. Duchovne nás poslednýkrát spre-
vádzal páter Josef Hegglin, MSC. Vytvorili sme pe-
kné spoločenstvo a načerpali do ďalších dní.

16.- 22. september 
Týždeň dobrovoľníctva
 Do tejto celoslovenskej septembrovej ak-
tivity v Nitre koordinovanej Nitrianskym centrom 
dobrovoľníctva sa  pre naše združenie zapojilo 20 
ľudí, ktorí nám poskytli svojich viac ako 120 “dobro-
hodín” pri olepovaní sviečok za nenarodené deti, up-
ratovaní haly i v rámci dobročinnej burzy.
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2. november 
Sviečka za nenarodené deti
 V rámci týždňa dobrovoľníctva sme sviečky 
označili nálepkou a pripravili  ich na  distribúciu do 
celého nitrianskeho kraja -  na rôzne miesta sme pre-
viezli 8 000 sviečok za nenarodené deti. 
 Hoci pandémia zhoršila ich predaj, kampaň 
naplnila svoje poslanie  a to aj prostredníctvom vir-
tuálnej sviečky. 
 Výťažok pomôže fungovaniu Fóra života, 
ktoré pôsobí v oblasti ochrany života od počatia po 
prirodzenú smrť rôznymi projektami osvetovej i 
konkrétnej pomoci ženám. 
 Priamo sme zabezpečili predaj sviečok vo far-
nosti Klokočina.

10.december 
Hazard v Nitre zakázaný! 
 
 Nielen trojhodinová diskusia na mestskom 
zastupiteľstve, ale aj štvorročné úsilie našich aktiv-
istov predchádzali potvrdeniu zákazu herní a kasín 
na území mesta. Veľmi sme vďační mužom z našich 
radov, ktorí sa chytili iniciatívy Zastavme hazard a 
s veľkými obetami ťahali s občasným prestriedaním 
tento ťažký záprah. 
 Tiež sme vďační ženám, ktoré robili mravenčiu 
prácu a taktiež každému jednému dobrovoľníkovi, 
dobrovoľníčke i zástupcom cirkví.  Písali ste poslan-
com, prišli k mestskému úradu a verejne ukázali, čo 
si Nitrania a ich rodiny želajú pod stromček. 
 Ďakujeme 22 poslancom, ktorí vypočuli hlas 
obyvateľov. 
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november - december 
Adventné tvorivé dielne 
a Vianočný charitatívny jarmok

 Adventné dielne s výrobou vencov sme zor-
ganizovali v domácnostiach, kde dobrovoľníci a na-
jmä dobrovoľníčky v domácom prostredí vyrobili 
138 adventných vencov, ktoré bolo možné v rámci 
uvoľnenejších opatrení ponúkať pred prvou advent-
nou nedeľou pri kostole na Klokočine. 
 Netradičnou formou charitatívneho jarmoku 
(príspevok za symbolickú drobnosť pred kostolom 
na Klokočine 14.12., alebo na účet nášho centra) sme 
podporil približne 90 rodín z Nitry a okolia v nepri-
aznivej životnej situácii. 
 Hoci sme nezažili príjemné adventné 
spoločenstvo v hale pri kostole našla sa možnosť, ako 
mohli prispieť i tí, ktorí osobne neboli v čase konania 
“ jarmoku” prítomní.
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Priebežná činnosť
Priebežná sociálna pomoc 
a solidarita
 V priebehu roka sme pomáhali desiatkam 
rodín a jednotlivcov, vyplňovali žiadosti do charít, 
nadácií, rozvážali materiálnu pomoc, pomáhali 
stravnými lístkami, šatstvom, spotrebičmi, sprostred-
kovávali  prosby o rôzne materiálne veci a zabezpečili 
ich distribúciu. Taktiež sme zverejňovali pracovné 
ponuky, či žiadosti o prácu. 
 Priebežne sme v rámci komunity požičiavali 
párty stany, pivné sety našim priaznivcom pre 
ich rodinné záležitosti, resp. organizáciám, ktoré 
potrebovali vypomôcť. Telefonovali, počúvali, 
pokúšali sa nasmerovať, ak sme vedeli, kam.
 Podporovali sme rôzne iniciatívy, ktoré vz-
budzovali solidaritu, vzájomné prepojenie, vyzývali 
sme k spojeniu sa v modlitbách na konkrétne úmysly.

Športovanie a voľnočasové 
vyžitie v hale

 V hale pri kostole sa v rámci opatrení 
športovalo, kedy to bolo možné. Hrával sa bedmin-
ton a taktiež sa našli dobrovoľníci, ktorí opravili a 
skutočne oživili  lezeckú stenu tak, aby bola bezpečne 
prevádzkyschopná. 
 Investovali sme do nového osvetlenia i jeho 
obsluhy formou mincomatu.

Doučovanie detí
Pomoc v rodinách s deťmi
 Venovali sme sa online doučovaniu detí v spo-
lupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a 
ich študentmi, niektorí si u nás vykonávali touto for-
mou povinnú prax. 
 Činnosť nášho OZ v rámci praxe v súlade s 
pandemickými možnosťami spoznali ďalší 4 študenti 
sociálnej práce UKF v Nitre a 2 študenti univerzity 
zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave.
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Konto sociálnej pomoci
 Takzvaný “ účet zázrakov” slúži na spros-
tredkovanie pravidelnej diskrétnej finančnej po-
moci od rodín iným konkrétnym rodinám cez účet 
zriadený naším predsedom Julom Jenisom. V roku 
2020 pravidelne mesačne sumou medzi 50€ - 100€ 
podporovalo 12-tich prijímateľov pomoci  19 darcov 
V tomto roku sme nadviazali spoluprácu s aktívnou 

mamičkou Kristínou - obchodík KIKIS, ktorá svoje 
krásne háčkované produkty poskytuje klientom tak, 
že zaplatia na toto konto a tým prispejú na dobrú vec.. 
Pridali sa k nej aj ďalšie zručné mamičky s veľkým 
srdcom a tak vytvorili pomáhajúcu mikrokomunitu 
šikovných rúk :).

Projekty a dotácie

 Keďže sme sa pustili do dobrodružstva, v 
ktorom nikdy nevieme, ako to vypáli a pracujeme v 
občianskom združení, za ktorý nestojí žiaden veľký 
mecenáš :), riešenie  grantov je prirodzenou, navo-
nok neviditeľnou  súčasťou toho, aby sme mohli 
realizovať našu činnosť. Kto projekty píše, realizuje a 
zúčtováva, vie. 
 Pre rok 2020 sme podali 7 projektov na rôzne 
oblasti našej činnosti, zrealizovať bolo možné 3:

Nitriansky samosprávny kraj: 
2 projekty -   šport, kultúra, úspešné, nezrealizované 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: 
1 projekt - podpora zamestnávania,  úspešný, zamest-
nanie 1 osoby na čiastkový úväzok, realizovaný s pre-
sahom do roku 2021

Nitrianska komunitná nadácia:
1 projekt - integrácia dobrovoľníkov cudzincov - 
úspešný, zrealizovaný

Mesto Nitra:
2 projekty: sociálna oblasť - úspešný zrealizovaný

Deň rodiny:
úspešný nezrealizovaný

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie:
1 projekt  -  MTZ, mzdy, ocitli sme sa v zásobníku 
projektov, ktoré prešli, ale sa neušli peniaze :)
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Prierezové  aktivity v rámci 
mesta Nitra a Slovenska
 Centrum pre rodinu - Nitra je členom celo-
slovenských neziskových organizácií: 
Fórum kresťanských inštitúcií a Fórum života. 
 Prispeli sme materiálom k analýze chudoby 
pre Európsku sieť proti chudobe  - Powerty watch 
(Pozorovanie stavu chudoby na Slovensku). 
 Uzavreli sme dohody/memorandá o spoluprá-
ci so Slovenskou katolíckou charitou v Nitre a projek-
tom Fóra života Medzigeneračná solidarita a ochrana 
ľudskej dôstojnosti. 
 Dobroslava Baranová je členka rady KBS pre 
rodinu. Viera Čanigová je garantka subkomisie Fam-
ily friendly v rámci členstva v komisii Mestského 
zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a 
podporu verejného zdravia.

Dobrovoľníctvo

 Naša organizácia má komunitný rozmer, v 
rámci ktorého podporujeme v ľuďoch zmysel pre 
dobrovoľníctvo, občiansky aktivizmus i citlivosť k 
potrebám ľudí. Bez dobrovoľníkov by naša činnosť 
nebola možná. Pravidelne sa zapájame i do Týždňa 
dobrovoľníctva. Dúfame, že sa nám v tom bude dariť 
a budeme môcť  naďalej svojou troškou prispieť k 
stabilite rodín. 
 Zmysel pre nezištné dobrovoľníctvo sa stá-
va veľmi vzácnou vlastnosťou a preto si vážime 
všetkých, ktorý v svojom živote vidia aj priestor pre 
službu a dobrovoľníctvo, najlepšie u nás :).
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Registrácia MV: VVS/1-900/90-19221-2

nitrianskerodiny@gmail.com
facebook Centrum pre rodinu – Nitra
www.centrumprerodinu.sk

Predseda: Július Jenis
Členka predsedníctva: Dobroslava Baranová

Členka predsedníctva: Viera Čanigová
Revízorka: Darina Šmitalová

Počet oficiálnych členov:55
Počet registrovaných dobrovoľníkov: 43

Dosah infomailov: do 1000 osôb
Fb fanúšikov:: 750

OZ  Centrum pre rodinu - Nitra

Predsedníctvo v roku 2020:

Ďalšie informácie, stanovy združenia, možnosti 
členstva, dobrovoľnícva, ako aj zoznam 

podporovateľov sa nachádza na 

www.centrumprerodinu.sk
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Financie za rok 2020
V roku 2020  výnosy združenia predstavovali 39 283,33 €, náklady 39 057,57 €. 
Hospodársky výsledok činil 225,76 €. 

Financie CPR rok 2020 - VÝNOSY Financie CPR rok 2020 - NÁKLADY
Výnosy Náklady
Členské príspevky 872,00 € Poskytnuté príspevky soc. slabším priebežne 404,98 €

Príspevky - Biskupský úrad 8 000,00 € Poskytnuté príspevky soc. slabším - jarmok, 
adventné vence

6 445,78 €

2% z daní našich priaznivcov 0,00 € Príspevky organizáciam: FKI, FŽ, NKN klub darcov 103,00 €
PHM Dácia 198,52 €

Projekt NKN - integrácia cudzincov 800,00 € Náklady - Dácia údržba, poistné 687,64 €
Projekt ÚPsVar - mzda 1 235,25 € Kancelária/čist. prostriedky, materiál, občerstvenie 391,01 €
Mesto Nitra - sociálna oblasť 1 400,00 € Cestovné 213,33 €
Spolu projekty 3 435,25 € Bankové poplatky, nájom kancelária 50,00 €
Spolu príspevky od fyzických osôb 20 339,12 € Ostatné služby/poplatky, osvedčenia, parkovné, 

reklama/
104,14 €

Adventné príspevky - jarmok, vence 9 848,00 € Vianočný charitatívny jarmok a adventné vence 375,11 €
Príspevky hala na Klokočine 794,50 € Náklady - hala, detské ihrisko 197,36 €

Spotreba el. energie - hala 343,21 €
Dobročinná burza šatstva a vecí 3 613,62 € Týždeň dobrovoľníctva 33,67 €
Krúžok Svetielko 125,00 € Deň rodiny 12,82 €
Pravidelné príspevky od fyzických osôb 2 562,00 € Zastavme hazard 60,00 €
Nepravidelné príspevky od fyzických osôb 2 566,00 € Náklady - Národný týždeň manželstva 106,32 €
Manželské večery 830,00 € Manželské večery 924,00 €
Letný rodinný pobyt - príjem od rodín 9 395,50 € Letný rodinný pobyt 76,66 €
Príspevky od právnických osôb - UKF Nitra 95,67 € Letný rodinný pobyt - RELAX ČERTOV, s.r.o. 5 648,00 €
Projekt Nadácia Granvia 1/4 grant Dácia Dokker 2 781,00 € Odpis Dácia Dokker 2 781,00 €
Celkové príjmy 44 918,54 € Mediotéka 99,82 €
Z toho príjmy spotrebované v roku 2020 39 283,33 € Telefónne poplatky 555,07 €
Z toho príjmy, ktorésa použijú v roku 2021 5 635,21 € Prevádzka portálu 84,96 €

Služba, administratíva, účtovníctvo, mzdy 827,46 €
Software, údržba aoftware 55,50 €
Mzdové náklady, zákonné sociálne náklady 13 766,58 €

Sociálne a zdravotné odvody poisťovniam 4 511,63 €  

Výnosy rok 2020 39 283,33 € Výdaje rok 2020 39 057,57 €
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Povedali o nás ľudia zvonka i zvnútra

 Burzu robíme už asi 12 rokov. Začiatok bol 
niekde na úplne inej úrovni, ako funguje burza teraz. 
My sme si už dávno medzi sebou v spoločenstvách 
posúvali oblečenie a v podstate sme si tým veľmi 
pomáhali, aj keď sme si to vtedy ani neuvedo-
movali. Raz  ma oslovila Marika Sarvašová, ktorá 
už takéto niečo robila, že či by sme do toho nešli. 
Veľa sme nerozmýšľali a dali sme sa na to. Začiatky 
boli také jednoduché. Vyložili sme veci za pomoci 
dobrovoľníkov a ľudia začali postupne prichádzať. 
Keď som videla reakcie tých ľudí, tak ma to veľmi 
potešilo a povzbudilo do ďalších podobných ak-
cií. Naši návštevníci “zákazníci”  si veľmi chválili 
jednak prostredie - veľký priestor, v ktorom mohli 
vyberať, a jednak aj usporiadanie pretože vedeli, 
kde čo majú hľadať. Snažili sme sa vždy oblečenie 
podeliť  tematicky. Myslím, že burza je prínosom 
predovšetkým pre tých, ktorí tu “nakupujú” za sym-

bolické minimum a pomôžu si finančne. No a najviac 
si burzu chvália maminky malých detí, ktoré si tu tie 
deti dokážu kompletne poobliekať a sú neskutočne 
za to vďačné. Ďalším plusom je, že trochu finančne 
pomôžeme získanými peniazmi aj sociálne slabším 
rodinám. A isto to má veľký prínos aj pre tých, ktorí 
sa chcú recyklovať oblečenie a nie ho vyhodiť do 
kontajnera. Prinesú ho k nám a my ho za pomoci 
veľkého množstva dobrovoľníkov vieme ponúknuť 
ďalej. Iba vďaka súhre ochotných ľudí to všetko takto 
môže fungovať.
A čo to dalo mne? No vždy to bolo takým príjemným 
osviežením pre mňa, že som mohla vypnúť z pra-
covných povinností a toto som brala ako relax. Baví 
ma pomáhať druhým a mám rada aktívny oddych. A 
popri tom som si tam našla vždy aj čo to pre seba, čo 
mi urobilo radosť:)

Darinka Šmitalová, koordinátorka Burzy šatstva a vecí: 
Ako to začalo a prečo má z toho radosť

Evka Šmitalová
V počiatkoch ma ku CPR doviedol Boh - Jeho plán.... 
a ten sa ma  tak dotkol, že nie a nie to vymazať... 
a nielen že nechcem, ale ani to nejde :))). Takže sa 
CPR stalo mojou srdcovkou....  Tobôž, keď vidím, 
aký zmysel má CéPeeRková práca - pretože rodina 

je živná pôda pre rast ďalších generácii... Ak tam 
chýbajú živiny, ak je ochudobnená, nedostatočne 
zavlažovaná, potom tým trpia jej výrastky, a tým aj 
celá spoločnosť, takže aj ja :)))).
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Peter Dlhý
Je nám s vami dobre :) hlavne tie rodinné letné chaty 
sú cool ;)

Zuzka Dlhá
 Jednak významná praktická podpora pre fun-
govanie našej rodiny (napr. plienky pre Jonatánka, 
vrece zemiakov a pod.) a letné dovolenkové vyžitie 
pre všetkých členov rodiny (CPR pobyt), ale aj ra-
dostné priateľstvá/atmosféra a prijatie našej rodiny 
takej, aká je :)
SPZKJ Dlhani :)

Manželia Majka a Ivan Hasproví
 Nuž prečo som vaším členom? Skôr by som 
to nazval -  prečo som vaším priateľom a prečo ste 
vy moji priatelia. Keď som bol malý, tak som musel 
byť nasilu členom pionierskej organizacie, aj s preu-
kazom. Ale byť dobrovoľne a s radosťou nablízku 
niekomu/niečomu - to je už o inom. Vaša činnosť je 
milá Bohu a prospešná ľuďom. A byť aspoň trošku 
pri tom si považujem za česť. Boh dal každému z 
nás nejaké talenty=schopnosti. A možnosť využiť ich 
možno aj cez CPR je určite fajn. Takže dost bolo filo-
zofovania. :-) Podme širiť Božie Kráľovstvo ( aj cez 
CPR). Máme vás radi,  Hasprovi

Adriana Bokrosová 
 Nekonečná vďaka za moje dieťa, veľmi si 
vážim pomoc od vás všetkých. Pomáhate mi vždy, 
keď to potrebujem - vždy si ma vypočujete a poradíte. 
Poznám vás odkedy som v  Nitre, teda asi tak 9 rokov. 
Po tie roky ste mne a mojim deťom boli vždy na po-
moci - materiálne, finančne a hlavne po ľudskej strán-
ke. Nikdy ste nám nepovedali nie, čo si nesmierne 

Zuzana Kuželová Kubičáková
“Srdce mi plesá v mojom Bohu”
 To je to, čo cítim práve v tejto chvíli. Je večer 
- Sviatok svätého Jozefa, patróna a ochrancu rodiny. 
A myslím, že to nie je náhoda.
Volám sa Zuzana Kuželová a chcela by som vás 
srdečne pozdraviť. Už dlhší čas sa chystám nejak vás 

vážim. Vaša práca je dar pre ľudí ako som ja, ľudí, 
ktorí sú v neľahkej životnej situácii. Je pre nás dobré, 
že vieme, že je tu niekto, kto vie pomôcť. Vážim si, že 
viete vypočuť si toho druhého, viete ukázať cestu ako 
ísť ďalej. Ste príkladom pre mnohé nadácie. Posielam 
vám Srdiečko a slovíčko Ďakujem. 
S pozdravom Bokrosová.

vyhľadať alebo zistiť niečo o vás -  nieto od koho. 
Kto vlastne ste, ako a prečo? A bolo to celkom jed-
noduché. Stačilo použiť internet. Tam som našla vašu 
adresu a dúfam, že sa tento list dostane do správnych 
rúk.
Ja...len...túžim vám zo srdca poďakovať. Ďakujem!!! 
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Za celú našu rodinku. Ste nám na pomoci už 3 roky. 
A ďakujem Bohu za vás. Nech vás On odmení tým 
najvzácnejším pokladom a nech vás požehnáva. Nev-
iem, ako ste sa o nás dozvedeli, ale určite sa o to On 
postaral. Ďakujem, že napriek týmto časom a ľuďom, 
mnohým ľuďom, ktorým treba pomáhať, ste si našli 
kúsok aj pre nás.Hlavne kvôli deťom. Keď manžel 
(volá sa tiež Jozef:) zomrel, bolo to naozaj ťažké ob-
dobie. A našlo sa veľa dobrých ľudí, ktorí nám po-
mohli, a to nielen finančne, ale sa hlavne vzchopiť a 
žiť. A napĺňať dni láskou. S Božou pomocou sa nám 
to darí. Detičky sú zdravé a úžasné. Najmenšia Es-
ter má o chvíľku už 4 rôčky, Jožko 6, Viliam 19 a 
Laura 21. Veľkí študujú a maličkí sú škôlkari. Ja som 
sa po materskej rozhodla pokračovať v tom, čo robil 
manžel - mal čistiacu firmu. Upratujem a starám sa 
o apartmány tu u nás v Lomnici.To je teraz ako na 

hojdačke kvôli Covidu, ale zvládame to nejak. 
Chcela by som ešte povedať jednu vec. Uvedomujem 
si, že máme veľké šťastie, že nás Pán tak požehnáva 
dobrými ľuďmi. A preto, ak by bolo možno treba 
pomôcť finančne nejakej rodine, ktorá sa ocitla v 
ťažkostiach, pomôžte jej miesto nás, ak to tak cítite. 
My to skúsime zvládnuť nejak. Verím, že Pán sa o nás 
postará a dopraje nám zdravie i dostatok práce.
Ešte raz ďakujeme a prajeme veľa sily vo vašej 
náročnej práci.
S pozdravom Zuzana Kuželová s deťmi
Svätý Jozef, oroduj za nás!
Ty si už pri Bohu. Vyprosuj nám ochranu a pomoc, 
ktorú potrebujeme. Zverujeme Ti všetkých dobrodin-
cov a ľudí, čo sa starajú o rodiny. Všetkých otcov, 
mamky a deti. Nie je to náhoda, že som sa dostala k 
písaniu tohto listu práve dnes. A som za to rada…

Dobroslava Baranová -  koordinátorka Dňa rodiny 
v Nitre o Dni rodiny
 Medzinárodný deň  rodiny bol v prvom rade 
pre mňa prekvapením, v roku 2009 som ešte netušila, 
že okrem rôznych iných dní má aj rodina ten svoj :).
Myslím si, že rodina si určite zaslúži verejnú osla-
vu. Keď sa začal Deň rodiny sláviť na Slovensku, 
bola som už súčasťou CPR a preto som mohla byť v 
Bratislave  pri tom, ako sa Deň rodiny rodil celoslov-
ensky  a veľmi ma to oslovilo.
Deň rodiny je pre mňa príležitosťou na spájanie 
všetkých tých, ktorým na rodine záleží a možnosťou 
prinášať dobrú zvesť o rodine svetu. Je to deň, keď sa 
za rodinu modlíme, dávame jej  radostnú príležitosť 
na spoločne strávený čas, ukazujeme možnosti pod-

pory, predstavujeme talenty.
Je podujatím, ktoré poteší mnoho rodín a zapojí 
veľa dobrovoľníkov, organizácií, samosprávu. Je to 
zároveň aktivita náročná  a preto je  pre mňa výzvou 
a pozvánkou na vytrvalosť. Myslím si však, že orga-
nizácia verejného podujatia  na podporu manželstva a 
rodiny je agendou, ktorá jednoducho do činnosti Cen-
tra, ktoré má v svojom názve slovo rodina prirodzene 
patrí. Bez spolupráce ochotných ľudí to však nejde, a 
preto som za podporu a pomoc mnohých z nich veľmi 
vďačná. Ak Pán dá, budú aj ďalšie ročníky:)
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Tatiana Straková - dobrovoľníčka o pomoci 
na Vianočnom charitatívnom jarmoku
 Čím Ťa oslovila táto akcia?
“Myšlienka usporiadať Vianočný jarmok, kde sa stret-
nú ľudia dobrej vôle s veľkým srdcom, ktorí spoja 
príjemné s užitočným a pri dobrom punči, koláčiku či 
kapustnici strávia príjemný čas rozhovorov či spomi-
enok a aj takýmto pekným gestom podporia rodiny, 
ktoré to potrebujú - mi pripadá krásna. Myslím si, že 
akcie takého druhu by mali byť v každom meste či 
dedine a ako príklad a motiváciu by som ju dala do 
pozornosti aj iným organizáciám s podobným zam-
eraním”.
Prečo pomáhaš iným?
“Pomáhať iným je pre mňa samozrejmosťou a tak 
povediac aj životným štýlom. Robiť iných šťastnými 
ma napĺňa a robí radosť. Chcem slúžiť Bohu cez dary, 
ktoré mi dal a tými sú empatickosť a túžba pomáhať 
ľuďom.”
Prečo si si ako dobrovoľníčka vybrala práve naše OZ?
“Občianske združenie Centrum pre rodinu som 

spoznala pred vyše 4 rokmi. Táto organizácia mi bola 
doporučená mojou známou v čase, keď sme sa s  rodi-
nou presťahovali do Nitry a  nikoho sme tu nepozna-
li.  Od začiatku sa nám snažili pomôcť a to či už s 
hľadaním bývania, práce či dobrou radou. Poslanie OZ   
ma veľmi oslovilo. Ich práca je najmä v tejto náročnej 
dobe ťažká, ale krásna a veľmi prospešná. Nanajvýš 
výsledky ich práce sú  konkrétne a viditeľné, preto 
som sa rozhodla  stať sa dobrovoľníčkou práve v OZ  
Centrum pre rodinu  a svojou troškou tak prispieť k 
dobrej veci. Oslovilo  ma tiež s akým nasadením a 
s postojom “ako sa veci dajú urobiť” pracovníci OZ 
pracujú. Páči sa mi tiež ich záujem a starostlivosť 
aj o dobrovoľníkov. No a v neposlednom rade toto 
združenie spája ľudí, s rovnakým zámerom a to po-
moc druhým, čoho dôkazom je aj mnoho dobrých 
ľudí, ktorých som ako dobrovoľníčka  na akciách  
združenia  stretla a denne stretám.” 

Otec biskup Viliam Judák
+!

Ďakujem za Vaše info a hlavne za Vašu aktivitu 
a službu.
Pozdravujem všetkých spolupracovníkov.

So želaním Božieho požehnania
V. Judák

„Šťastná rodina nie je ničím iným, 
než predčasným nebom.“

 
G.B. Shaw
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Poďakovanie a prosba

 Všetkým našim podporovateľom veľmi pekne 
ďakujeme za akúkoľvek pomoc a podporu. Úprim-
né poďakovanie patrí všetkým našim partnerom,  
členom, priaznivcom, ktorí nás “držia” nad vodou. 
Ako bolo spomenuté vyššie, naša činnosť je financo-
vaná viaczdrojovo a je potrebné tomu tiež venovať 
energiu a čas. Ľudsky sa snažíme ako vieme, ostatné 
nechávame na nášho Otca. Kto sa cíti našou činnosťou 
oslovený, je pozvaný nás podporiť spôsobom, akým 
to dokáže. Je možnosť stať sa členom, a/alebo pravi-
delne prispievať malou sumou na náš účet, modliť sa 

za dielo Centra pre rodinu, pomáhať ako dobrovoľník, 
prispievať na sociálne “ konto zázrakov”  predsedu... 
Napríklad pravidelným mesačným príspevkom for-
mou trvalého príkazu prejavujete dôveru v našu 
činnosť pre rodiny a zároveň zvyšujete udržateľnosť 
našej existencie. Pomaličky sa približuje aj čas na 
generačnú výmenu a my toto všetko zverujeme Bohu 
- ak má centrum naďalej pôsobiť, nájdu sa i ochotní a 
rozhľadení ľudia, ktorí budú schopní prekročiť svoju 
zónu komfortu a pokračovať ďalej - lepšie po ľudskej 
i odbornej stránke :)

ĎAKUJEME
Július Jenis

Dobroslava Baranová
Viera Čanigová
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„Rodina je miestom lásky a života; 
miestom, kde láska rodí život. 

Rodina, veľké laboratórium lásky, je prvou školou, ba viac, stálou školou, 
v ktorej učenie sa láske prebieha nie suchopárnymi poučkami, 

ale presvedčivou silou vlastnej skúsenosti. 
Kiežby každá rodina objavila svoje povolanie k láske!“ 

sv. Ján Pavol ll.





PODPORILI NÁS:


