
 

 

Výročná správa nadácie 

Rozum a Cit za rok 2009 
 

 

 

Každé dieťa patrí do rodiny.... 
 
 
 

 

 
 

 

                                          

 

 

 

 

                                               

               
                                     

 



 

Motto:  
„Rozum nás privedie k úspechu, cit k človeku.“ 

 

 

 

 
 Pozerám na fotky rodín a detí, ktoré sme tento rok podporili. Je ich 

veľa a preto spomeniem len niektoré. Martinka, Milanko, Janka, Zuzka, Tibor, 

Maroš, Renátka, Nikolka, Adam, Marián, Ingrid, Lucka.....stovky mien, ktoré by 

sa stratili v anonymite detských domovov.  

 

 Našli sa ale ľudia, ktorí si ich vzali do svojich rodín. A táto rodina sa 

stala ich vlastnou. Mnoho našich pestúnskych rodín po celom Slovensku 

otvorilo svoju náruč a pomohlo opusteným deťom najsť lásku, pochopenie, 

pomoc, nájsť si svoju rodinu. Ich materiálne možnosti na zabezpečenie rodiny 

sú často obmedzené. Preto sú závislí na pochopení a podpore všetkých ľudí 

dobrej vôle, sponzorov, darcov, a dobrodincov, ktorým osud detí nie je 

ľahostajní. Viem, každý má svoje malé bolesti alebo trápenia. Pomoc však 

môže mať tisíc tvárí. 

 

 Zmyslom nadácie Rozum a Cit je osloviť všetkých tých, ktorí v sebe 

našli pochopenie a chcú pomôcť opusteným deťom. Aj v tomto čase ťažkého 

obdobia  ste tu boli Vy naši darcovia. Nezabudli ste na tých, ktorí Vašu pomoc 

potrebujú najviac a to sú deti v pestúnskych rodinách. 

 

 

Zo srdca Vám ďakujem za každú podporu.   

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

         

                  Nadežda Janušová 

        Správca Nadácie Rozum a Cit 

  

 



 

Myslím si, že detstvo je najdôležitejšia časť 

nášho života. Detstvo nás formuje a predznamenáva 

smer, akým sa náš vývoj bude uberať v budúcnosti.  

Na to, aby sme sa stali zdravými, schopnými, 

sebavedomými a najmä šťastnými dospelými ľuďmi, 

potrebujeme v detstve veľa lásky, porozumenia a 

pozornosti.  

   Ak vyrastáme v šťastnej harmonickej rodine, 

tieto veci sú pre nás samozrejmosťou. Sú však medzi 

nami ľudia, ktorým osud túto "samozrejmosť" 

nedoprial. Opustené deti. 

V detských domovoch ich sestričky zahŕňajú 

pozornosťou a láskou a všemožne sa snažia 

vynahradiť im újmu, že vyrastajú bez otca a bez  

mamy.  

 

 

    Ani najláskavejšia starostlivosť v umelom, skleníkovom prostredí detského 

domova však nenahradí prirodzené prostredie rodiny, kde každý jej člen má 

nielen práva, ale aj povinnosti.  Život v rodine vedie k samostatnosti, suverenite, 

ale aj k altruizmu a  solidarite so slabšími. 

 

    Našťastie, je u nás čoraz viac ľudí, mužov a žien, ktorí sa rozhodli život 

opustených detí zmeniť. Sú to  dvojice, ktorým príroda odoprela šancu mať 

vlastné dieťa. Ale aj slobodné ženy, ktoré po dieťati túžili a nemali možnosť ho 

mať. Dokonca sú u nás i rodičia, ktorí majú v srdci toľko lásky, že k 

svojmu vlastnému potomstvu vzali za svoje ďalšie, "cudzie" deti. 

     Všetkým týmto ľuďom chcem  vyjadriť svoju úcta a obdiv. A samozrejme, 

ponúkam pomoc prostredníctvom našej nadácie Rozum a cit, ktorá sa venuje 

podpore pestúnskych a profesionálnych rodín. 

 

     V dnešných časoch sa usilovne hľadajú recepty na to, aby bolo na svete 

menej zloby,agresivity,kriminality.   

  Som presvedčená, že svet bude omnoho lepší, keď bude viac šťastných 

detí.   

 
 

                                                       Zuzana Krónerová 

                                              Patrónka Nadácie Rozum a Cit 

 

 

 

 

 



Poslanie nadácie Rozum a Cit 
 

Každé dieťa má prežiť svoje detstvo v bezpečí, obklopené láskou 

a porozumením. K tomu potrebuje predovšetkým rodinu – mamu a otca.  Nie 

všetky deti majú takéto šťastie. Sú tu však náhradné rodiny, ktoré nechceným 

deťom dokážu otvoriť svoju náruč a prijímajú ich za vlastné.  

Každý mesiac, keď deti vyrastajú bez domova, je navždy premárneným 

časom, ktorý ich vzďaľuje od normálneho života, na ktorý majú právo. Deti 

v náhradných rodinách zostávajú členmi rodiny aj v dospelosti. Už z rodín 

neodchádzajú, pretože puto, ktoré vznikne, je naozaj puto rodinné. 

 Hlavným poslaním Nadácie Rozum a Cit je preto pomáhať opusteným 

deťom a umožniť im prežiť normálne detstvo uprostred rodiny. Vychádzame 

pritom z presvedčenia, že detský domov nie je a ani nemôže byť pre žiadne 

dieťa ozajstným domovom. 

 

 

Orgány nadácie  
 

Správna rada nadácie 

Mgr. Juraj Málik 

Mgr. Jaroslava Máliková 

Januš Peter 

 

Revízor nadácie 

Žideková Zoja 

 

Správca nadácie 

Nadežda Janušová  

 

 



Prehľad činností nadácie 

...........pomáhame tam, kde našu pomoc potrebujú. 
 

 

1. Pomoc pestúnskym a profesionálnym rodinám 

a zdravotne postihnutým.  

 

Nadácia pomáha náhradným rodinám, ktoré si berú do 

náhradnej rodinnej výchovy deti z detských domovov alebo 

ústavov sociálnej starostlivosti. Väčšina aktivít preto smeruje na 

zbieranie finančných prostriedkov, ktoré dávame náhradným 

rodinám ako finančnú podporu. Všetky požiadavky o finančnú 

výpomoc preverujeme priamo v konkrétnej rodine. Je pre nás 

dôležité, aby sme realizovali konkrétnu pomoc konkrétnym 

ľuďom. Preto podporujeme aj zdravotne postihnutých občanov, 

ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na skvalitnenie 

svojho osobného života.   

   

Suma:  29.044,38 eur                                                   

           

 

2. Realizácia aktivít pre deti z náhradných rodín a podpora 

voľnočasových aktivít. 

 

Nadácia pri príležitosti detských sviatkov prispieva na 

aktivity pre deti z náhradných rodín. Pri príležitosti Mikuláša sa 

uskutočnilo posedenie s rodinami a deťmi, ktoré si pripravili 

bohatý program pre Mikuláša, za čo boli odmenené 

sladkosťami.  

V letných mesiacoch sme podporili futbalový turnaj 

občianskeho združenia Semerčatá, ktorého sa zúčastnili deti 

z náhradných rodín i deti z detských domovov. Počas zápasov 

mladšie deti kreslili, maľovali, súťažili za čo boli odmenené. Po 

športových výkonoch si všetci pochutnali na výbornom guláši.  

Nadácia tiež organizovala počas dvoch víkendov Tvorivé 

dielne pre 3 náhradné rodiny ako formu sociálnej práce 

s náhradnými rodinami. Deti formou arteterapie s pomocou 

arteterapeuta hľadali cesty ako identifikovať problémy spojené 

s adaptáciou a životom v náhradnej rodine a spôsob ako ich 

riešiť. Využili niekoľko zaujímavých arteterapeutických techník. 

Program pre rodičov bol zameraný na sociálno-psychologický 

výcvik a voľnú i cielenú diskusiu. Vo voľnom čase mali deti so 

svojimi náhradnými rodičmi možnosť navštíviť zoologickú 

záhradu v Bojniciach.  

 



 

V mesiaci august sme sa zúčastnili akcie Parník v Prahe, 

ktorú organizovala sesterská nadácia - Nadace Rozum a Cit. 

Jedná sa o každoročné stretnutie náhradných rodín na rieke 

Vltava, s príjemnými ľuďmi a mnoho deťmi. Podujatia sa 

zúčastnila aj patrónka  českej nadácie,  Naďa Konvalinková. 

 

 

Suma: 966,00  eur  

 

 

 
                                     

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

                                                                             
 

 

                            

 



 

 

 3. Poradenské služby 
 Odborné psychologické a sociálne poradenstvo. 

   Cieľom odborného poradenstva je zmierniť ťažkosti a vylepšiť vzájomné 

vzťahy v náhradnej rodine a poskytnúť náhradným rodinám priebežnú 

podporu umožnením konzultácií v krízových i bežných situáciách. Našim cieľom 

je sprevádzať náhradné rodiny a poskytovať im priebežnú i dlhodobú podporu. 

Tento projekt zabezpečujeme sociálnym pracovníkom nadácie 

a v špecifických prípadoch psychológom, ktorí sú  k dispozícii rodinám na 

telefóne a na osobnej konzultácii v priestoroch nadácie alebo priamo v 

rodine. Osobné konzultácie využívajú najmä náhradné rodiny zo žilinského 

kraja, avšak od otvorenia pobočky v Nových Zámkoch aj rodiny 

z bratislavského a nitrianskeho kraja a okolia.  V uplynulom roku 2009 

odpovedali naši pracovníci na  103 e-mailov, poskytli 315 telefonických 

konzultácií a 89 osobných konzultácií na akciách usporiadaných nadáciou.  

  
 

4.  Osveta a propagácia 
 

Nadácia Rozum a Cit sa počas svojej trinásťročnej existencie 

venuje šíreniu myšlienky náhradnej starostlivosti. Raz ročne vydáva 

informačný spravodaj, zúčastňuje sa konferencií a seminárov, uverejňuje 

články na webových stránkach bábätko, mama a ja, ako i v novinách 

a časopisoch akými sú Trend, Zisk, My Nitrianske noviny a v iných 

médiách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finančný súhrn za rok 2009 
 

 

Základné imanie   6.638,78  Eur 

  

Príjmy nadácie  
Príjmy od právnických osôb       0,00 eur 

Príjmy od fyzických osôb              3.790,04 eur 

Príjmy od iných organizácií         31.452,29 eur 

Príspevky z grantov (ESF)                   0,00 eur 

Úroky a ostatné príjmy                      79,05 eur 

Spolu     35.321,38 eur 
  

Výdavky nadácie  

Dary - finančná podpora 29.044,38 eur 

Akcie pre náhradné rodiny                966,00 eur 

Propagácia verejnoprospešného účelu            3.364,89 eur 

Prevádzka nadácie             2.928,78 eur 

Mzdové náklady 8.296,15 eur 

Výkon správcu, audit, ekonomické  služby                                             8.158,44 eur 

Nájomné 1.990,78 eur 

Cestovné náklady               911,21 eur 

Spolu 55.667,25 eur 

 

 

 

Správna rada pre rok 2009 určila výšku výdavkov 

nevyhnutných na zabezpečenie činnosti nadácie v miere max. 

25 % z celkových výdavkov nadácie.  

Na zabezpečenie správy nadácie a jej služieb 

v skutočnosti použila nadácia finančné prostriedky v pomere 

25% z celkových výdavkov nadácie.  

Na marketingové náklady použila nadácia 6% 

z prevádzkových nákladov nadácie, na správu nadácie použila 

94 % z celkových prevádzkových nákladov nadácie. 

Výkon funkcie správcu bol realizovaný na základe 

mandátnej zmluvy.  

 

Zmeny v nadačnej listine a v zložení orgánov počas roka 2009 : 

 Počas roku 2009 podľa § 11 zákona č. 34/2002 Z.z. 

o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka  došlo 

k vykonaniu zápisu premeny nadačného imania zo 

slovenských korún na menu EURO.   

 

 

 
 



Prehľad o fyzických osobách, ktorým nadácia poskytla finančný 

dar v roku 2009 
 

 
MENO MESTO SUMA ÚČEL DARU 

Andrášiová  Trebišov      995,82 eur Umelecké krúžky 

Bartošová Banská Bystrica   1.327,76 eur Umelecký krúžok-cimbal, hud.vých. 

Bakšiová Ždaňa      150,00 eur Posteľ 

Bajáková Kolta       100,00 eur Chladnička 

Belanyiová Dvory nad Žitavou         150,00 eur  Automatická práčka 

Blichárová Prešov        165,96 eur Elektrický sporák 

Brežná Spišská Nová Ves        166,00 eur Liečenie 

Bridišová  Komjatice        200,00 eur Na uhlie 

Blšáková Dlhá nad Oravou        300,00 eur Rekonštrukcia 

Brndiarová Poltár        150,00 eur  Automatická práčka 

Cáboczká Trebišov        150,00 eur Oblečenie, maturitný večierok 

Ciroková Komjatice         200,00 eur Automatická práčka 

Csicsóvá Komjatice        130,00 eur Školské potreby, oblečenie  

Dobiašová Dolný Kubín        120,00 eur Školské potreby, oblečenie 

Fanbanová Slanec        165,00 eur Dvojposteľ 

Fedorová Pohronská Polhora        995,82 eur Umelecké krúžky 

Furdeková Ružomberok        497,91 eur Športový krúžok, korčule 

Flajsová Dolný Kubín        200,00 eur  Postele 

Galandová  Žilina-Budatín        150,00 eur Bicykel 

Gapčová Bratislava        150,00 eur Rozťahovací gauč 

Gašperanová Brezno        200,00 eur     Šport.gymnázium-školné 

Gubricová Kolta        150,00 eur Stoličky 

Halánová Šúrovce        200,00 eur  Automatická práčka 

Hírešová Sučany        150,00 eur Hudobná výchova-syntetizátor 

Horňáková  Hnojné        200,00 eur Sporák 

Hritzová Gelnica        250,00 eur Rekonštrukcia 

Chomisteková Lučenec        100,00 eur Sociálna výpomoc-korčule 

Keblušková Bytča                                            100,00 eur Soc.výpomoc-okuliare 

Kecerová Kolta        300,00 eur Rekonštrukcia 

Kováčová Trenčín        829,85 eur Umelecké krúžky 

Koudelová Hlohovec        332,00 eur Bytové zariadenie 

Kraicová Bratislava        331,94 eur    Umelecká škola 

Krchňáková Bratislava        150,00 eur Elektrický sporák 

Krajčovčová Komjatice        200,00 eur Automatická práčka 

Kulková Žilina        331,94 eur Umelecké krúžky 

Kunová Martin        332,00 eur  Zariadenie izby 

Lakatošová Mojmírovce         50,00 eur Soc.výpomoc-oblečenie,stravné 

Lazová Bratislava        100,00 eur Prijatie dieťaťa do PS 

Levaiová Nové Zámky        200,00 eur  Automatická práčka 

Liptáková Vlková        995,82 eur Umelecké krúžky 

Litavská  Semerovo       332,00 eur Rekonštrukcia 

Meritum Žilina    2.800,00 eur Ukončenie ústavnej str.-začlenenie 

Mikulová Zlaté Moravce       200,00 eur Výmena okien 

Mikulová Mudroňovo       150,00 eur Prijatie detí do PS 

Mikulcová Semerovo       200,00 eur     Chladnička 

Mochňacká Veľký Šariš        663,88 eur Rekonštrukcia detskej izby 

Morháčová Banská Bystrica        150,00 eur Zimné oblečenie 

Nováková Horná Seč        100,00 eur Soc,výpomoc-plavecký kurz 

Oršulová Veľké Uherce        120,00 eur   Škola v prírode 

Olejčíková Kolta        200,00 eur Rekonštrukcia 



Oravcová Banská Bystrica        150,00 eur  Zimné oblečenie 

Ondríšková Žilina        335,00 eur ZŤP-fyzioterapia, baby plávanie 

Oláhová Selice okr.Komárno        160,00 eur Postele 

Ondráčková Martin        150,00 eur   Prijatie dieťaťa do PS 

Paljesková Beluša        166,00 eur  Liečenie 

Palugová Hájske        300,00 eur  Výmena okien 

Palovičová Vrútky                                            250,00 eur Rekonštrukcia podlahy, skrine 

Piacková Podbranč        500,00 eur   Rekonštrukcia elektriky 

Prchalová Prievidza        331,94 eur Šachový turnaj 

Koníková Bzince pod Javorinou        260,00 eur  Rekonštrukcia izieb 

Roštášová Bratislava     1.327,73 eur  Tanečná škola a oblečenie 

Rybárová Rajec        220,00 eur Rozťahovací gauč 

Jenisová Zlaté Moravce        165,00 eur Šatníková skriňa 

Slobodníková Nový Ruskov        200,00 eur   Palivo na kúrenie 

Szollosyová Kolta          200,00 eur  Umývačka 

Šedinárová  Trenčianske Teplice        200,00 eur  Poschodová posteľ 

Šemlová Vrútky        331,94 eur Umelecká škola 

Šibíková Považská Bystrica        331,94 eur  Umelecká škola 

Šubertová Krásno nad Kysucou        200,00 eur  Terapeutické liečenie 

Tančáková Stará Ľubovňa        332,00 eur Zariadenie domácnosti-sporák 

Vitalošová Malinovo      200,00 eur Psychologické sedenie 

Vološinová Stretava okr.Michalovce       332,00 eur   Príspevok na počítač 

Voštenáková Rudina okr.Žilina    4.651,13 eur         ZŤP-kúpa auta – doplatok 

Zichová Obišovce okr.Prešov       150,00 eur   Bicykel 

Zajacová Trebišov        166,00 eur Prijatie diaťaťa do PS 

Žideková  Rajec         500,00 eur  Rekonštrukcia elektriky 

 

SUMA DARY   29.044,38 eur  

 

 

 

 

Nadácia poskytla prenájom  automobilov  fyzickým  osobám na 

základe Rámcovej zmluvy o nájme motorových vozidiel 

a poskytovaní technických a asistenčných služieb medzi Nadáciou 

Rozum a Cit  a  LMC s.r.o zo dňa 22.07.2009   
 

 
MENO MESTO  Prenájom 

Kováčová Trenčín  Osobný automobil Škoda Fábia 1,4 TDI    BA 068 SM 

Sádovská Nové Zámky  Osobný automobil Škoda Fábia 1,4 TDI   BA 229 SF 

Ivančíková Neded       Osobný automobil Škoda Fábia 1,4 TDI   BA 061 SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poďakovanie darcom 
 

Prehľad o darcoch, ktorých hodnota daru presiahla sumu 10 000 Sk.  

 

 Poradca podnikateľa spol. s r.o. 

 SEPI spol. s. r. o. 

 LMC s. r. o.  

 DHL Expres Slovakia spol. s. r. o.  

 Centrum pre filantropiu, n.o. 

 Axon pro s r.o. 

 Arton  s.r.o. 

 Pentimex 

 Mesto Nové Zámky  

 Čulenová Katarína 

 Benčúriková Anna 

 Matuščinová Martina 

 JUDr.Polák 

 

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa rozhodli v roku 2009 prispieť 

na činnosť nadácie. Pomáhajú nám nielen podnikatelia, ale najmä 

stovky súkromných osôb, ktorým nie je ľahostajný osud opustených detí.  

                
 

Nadácia Rozum a Cit - sídlo                                  pobočka                        

M. Rázusa 23                                                            M. R. Štefánika 4  

010 01 Žilina                                                              940 01 Nové Zámky 

Mobil:  0905 325 621           Mobil: 0911 389 138 
 

 

e-mail: nadacia@rozumacit.sk 

         www.rozumacit.sk 

č. účtu: 2666150020/1100 

                                                    IČO: 36135658 
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