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Zmena – to je slovo, ktoré poznačuje celú našu spoločnosť. 

Niektoré zmeny sú pozitívne, iné sú negatívne. Aj v tejto dobe 

sa deje mnoho zmien, ktoré budú negatívne hlavne pre tých, 

ktorým pomáhame. Tým chýbalo už aj bez týchto zmien, s 

nimi to budú mať o to ťažšie. Verím však, že sú aj pozitívne 

zmeny: prichádza nový riaditeľ, nová chuť, nový zápal… 

zmena je priestor na nádej… túto nádej chceme šíriť aj v 

prostredí, v ktorom žijú naši klienti. 




,,

,,

Nadväzujúc na predchádzajúce slová, rád by som doplnil, že 

od začiatku nejakým spôsobom stojím pri diele našej 

neziskovej organizácie a som svedkom toho, ako postupne 

kráčame, získavame nové skúsenosti, stretávame nové 

životné príbehy, učíme sa z vlastných chýb, vstupujeme do 

nových vecí a všetky tieto skutočnosti sú pre mňa 

dynamikou zmeny, ktorá potvrdzuje to, že sme nezastali 

niekde na pol ceste, ale že stále kráčame k nášmu cieľu – 

službe núdznym. Určite sa aj nám niekedy kráča ťažko, sme 

unavení a potrebujeme aj my sami pomoc. Som veľmi vďačný 

za všetkých tých ľudí, ktorí nám na tejto našej ceste služby 

pomáhajú, a bez ktorých si naše dielo nevieme predstaviť. 

Verím, že pri čítaní nasledujúcich strán mi dáte za pravdu.  




,,

,,

Brat Branislav Fabo, odchádzajúci riaditeľ Brat Miroslav Kulich, nový riaditeľ
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Naša cesta s klientom
Ku koncu roka malo 61 klientov nárok na potravinovú pomoc, no celkovo 

sme pracovali s približne 86 klientami.

Celkový počet zaevidovaných klientov/rodín stúpol ku koncu roka 2021 na 

201. Minulý rok sme zaevidovali 29 nových klientov a z rôznych dôvodov sa 

vrátili jedenásti, s ktorými sme v minulosti už ukončili spoluprácu, no opäť 

využívajú potravinovú pomoc alebo sociálne poradenstvo. 

Vývoj počtu zaregistrovaných klientov
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Doma u Kapucínov je priestor, kde pomáhame prevažne rodinám, ale aj 

osamelo žijúcim jednotlivcom v ťažkých životných situáciách z Bratislavy 

a blízkeho okolia. Z rôznych príčin sa dostali na okraj spoločnosti a nie sú 

sami schopní zaradiť sa späť do reálneho života. Chceme im byť 

nápomocní na ceste návratu a zachovania ľudskej dôstojnosti, preto sa 

zameriavame na riešenie problémov človeka v celej jeho integrite.


Doma u Kapucínov je zázemie, ktoré spolu vytvárajú dobrovoľníci, 

darcovia a partneri pre ľudí v núdzi. Pracujeme na princípoch 

diskrétnosti, transparentnosti a adresnosti.


Sociálne služby staviame najmä na týchto hodnotách: 

podpora nezávislosti klientov, aby sme našimi službami 

nezvyšovali ich závislosť; podpora ich začleňovania a 

integrácie; rešpektovanie individuálnych potrieb 

klientov; spolupráca s inými organizáciami, nakoľko 

klienti sú často prijímateľmi služieb aj v iných 

inštitúciách; princíp rovnosti, aby nikto nebol vylúčený 

alebo diskriminovaný zo sociálnych služieb.

otvárame dvere núdznym 
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Ľudia sa najčastejšie dostávajú na okraj spoločnosti kvôli finančným 

problémom, čo často súvisí s nezamestnanosťou či nízkym vzdelaním. 

Situáciu sťažuje aj nevhodné bývanie a sociálne prostredie.

Ubytovanie Klientov

Kto zaklope v núdzi na dvere DOMA, nezostane hladný, dostane prvú 

pomoc v podobe záchranného balíka potravín a postupne spolu s klientom 

zisťujeme, čo je príčinou jeho neľahkej situácie. Následne každý mesiac 

dostáva balík s trvanlivými potravinami a základnými hygienickými 

potrebami na odľahčenie finančnej záťaže. Veľkosť balíka zohľadňuje počet 

osôb žijúcich v domácnosti, vek detí a dietetické špecifiká.


Počas roka sa viacerým klientom zlepšila situácia natoľko, že už nie sú 

odkázaní na potravinovú pomoc.


potravinová pomoc

37 Odovzdaných záchranných balíkov 7 1 1 Rozvezených balíkov

Sociálny pracovník vedie s klientom rozhovor, ktorého cieľom je prvotné 

zisťovanie, čo sa v jeho živote stalo a čo ho priviedlo pred dvere DOMA, aby 

požiadal o pomoc.Klientom poskytujeme základné sociálne poradenstvo, 

pomáhame pri vypĺňaní a podávaní rôznych žiadostí, potvrdení a odvolaní, 

informujeme o postupoch a termínoch, komunikujeme so správcami 

bytov a ubytovní.


Počet sociálnych pracovníkov:

Sociálne poradenstvo

1 Zamestnanec (odborný garant) 6 Dobrovoľníkov

31 %

44 %

25 %
nájomné bývanie

ubytovne a krízové centrá 

vlastné bývanie

Niekoľko našich klientov je v poradovníku žiadateľov na nájomné bývanie 

poskytované Magistrátom mesta Bratislava. V roku 2021 sa podarilo získať 

obecný nájomný byt štyrom klientom – dvom osamelým matkám s deťmi, 

jednej rodine a jednej seniorke.


Najväčšia časť klientov žije v nájomnom bývaní (44 %) a veľká časť (31 %) býva 

v ubytovniach a krízových centrách.





34 %

41 %
25 %

nezamestnaní

neaktívni (invalidný alebo starobný dôchodok) 

zamestnaní

Väčšina dospelých ľudí v rodinách klientov sú nezamestnaní (41 %). Preto 

pomáhame s hľadaním vhodnej pracovnej príležitosti, ale aj s napísaním 

životopisu a žiadosti o zamestnanie.


Počet klientov, ktorým sme vyhľadali a poslali ponuky práce/brigády: 21

Zamestnanosť klientov
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 37

33 %

41 %

15 %

11 %
základné

stredoškolské 

vysokoškolské

nezistené vzdelanie

Možnosť nájsť vhodné zamestnanie je často úzko spätá so vzdelaním. 

Pomerne veľkú časť našich klientov tvoria ľudia len so základným 

vzdelaním (33 %) 
 .

Vzdelanie klientov

Zvyšujeme finančnú gramotnosť klientov, učíme ich pracovať s rozpočtom, 

pomáhame tiež s procesom oddlženia. 


Partneri: Sociálna banka (Slovenská sporiteľňa, a. s.)


Finančná gramotnosť

Klientom poskytujeme pomoc aj v právnych otázkach; naším dlhodobým 

partnerom je Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA. Nápomocní 

sme boli pri konaniach, v ktorých súd upravuje výkon rodičovských práv a 

povinností, rozhoduje o zverení dieťaťa do výchovy jednému z rodičov 

alebo do náhradnej osobnej starostlivosti, pri určení otcovstva, taktiež sme 

pomohli pri zápise rodinného domu do katastra nehnuteľností, darovania 

nehnuteľnosti či právnej rady v dedičskom konaní.


Právne poradenstvo

5 Prípadov

Seniori a ťažko chorí od nás dostávajú mesačne balíky potravín, čím im 

šetríme čas a peniaze, no predovšetkým sme pri nich v ich ťažkostiach ako 

ľudia – komunikujeme s nimi a pomáhame vytvárať pocit bezpečia.

Seniori a ťažko chorí

30 Osôb s ťažkým zdravotným postihnutím16 Seniorov

V rámci postpenitenciárnej starostlivosti klientovi po prepustení z väzby 

pomáhame sa čo najrýchlejšie zorientovať, vybaviť resocializačný 

príspevok, nájsť zamestnanie, oddlžiť sa atď... 

Postpenitenciárna starostlivosť 
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Pravidelnú podporu poskytujeme klientom až do času, kým nie sú 

dostatočne obnovené ich vlastné zdroje, a kým nedokážu znovu stáť na 

vlastných nohách. Naša cesta s klientom končí, ale sme mu stále nablízku 

pripravení pomôcť, ak treba.

Osamostatnenie

Počas leta sme zorganizovali 3. ročník denného tábora pre deti našich 

klientov v spolupráci s Centrom rodiny v Dúbravke. V dňoch 9. – 13. 8. sa 

desať detí vo veku 6 až 12 rokov stretávalo v Centre rodiny, kde im 

animátori pripravili pestrý program (športové a kreatívne aktivity, výlet, 

tancovanie, opekačka, atď.). Cieľom tábora je aspoň čiastočne odbremeniť 

rodičov počas piatich dní, a zároveň sa snažíme deťom ukázať možnosti 

vhodného využitia voľného času, podporiť ich záujmy, rozvíjať 

sebavedomie a základné komunikačné a sociálne zručnosti. Do 

organizácie tábora sa zapojilo 18 dobrovoľníkov a animátorov.


Denný tábor

 Viktor 

S mojou študentkou riešime hlavne konverzáciu a 
prípravu na maturitu. Cez lockdown sme 
napredovali pomalšie, myslím, že online prostredie 
nás dosť brzdí, tak snáď už s koncom obmedzení 
začneme naživo.




,,

,,

,,

,,

Bolo mi radosťou s deťmi pracovať a vždy sme sa aj 
skamarátili. Zuzka* je čím ďalej tým viac 
samostatnejšia a pýta sa ma iba to, čomu naozaj 
nerozumie, tak v nej vidím mladú, vytrvalú, poctivú a 
húževnatú študentku.



Mária 


(*Meno sme kvôli zachovaniu anonymity zmenili.)

Veľký počet klientov tvoria neúplné rodiny, ktoré potrebujú nielen 

materiálnu pomoc. Pre lepšiu budúcnosť detí je dôležité vzdelanie, preto 

pomáhame aj v tejto oblasti a deti doučujeme v potrebných predmetoch. 

Kvôli pandemickej situácii prebiehalo doučovanie online formou.

Doučovanie

Predmety: angličtina, matematika, slovenčina, chémia

4 Doučované deti 2 Dobrovoľníci

Vďaka sponzorom a darcom môžeme počas roka, no najmä pred 

Vianocami, obdarovať klientov aj materiálne. Na jeseň dostali deti balíčky 

so školskými pomôckami a pred Vianocami produkty firmy Dedoles. 


Našich 17 seniorov bolo obdarovaných pred Vianocami praktickými 

darčekmi v rámci celoslovenského projektu ,,Koľko lásky sa zmestí do 

krabice od topánok“.


Taktiež s decembrovým potravinovým balíkom putoval do každej 

domácnosti teplý šál.


Darčeky
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prinesú potraviny	 zaevidujú a uložia 

potraviny v sklade	

pripravia potravinové 


balíky

dovezú balíky klientom

Rozvezených


balíkov
711

Domácností s 

potravinovou podporou
 55 – 62
/mesačne

Využívalo potravinovú 

pomoc 

81 dospelých a 61 detí 

/priemerne mesačne 

Stolček, prestri sa! 

DARCOVIA SKLADNÍCI BALIČI ROZVÁŽAČI

K zbierke trvanlivých potravín sme postupne pridali aj drogériu, ktorú 

klientom poskytujeme. Od roku 2019 vkladáme do balíkov aj jednoduchý 

recept na varenie či pečenie. 

Jednou z aktivít DOMA je stála zbierka trvanlivých potravín „Stolček, prestri 

sa!“. Darcovia môžu nosiť trvanlivé potraviny a drogériu buď na vrátnicu 

kapucínskeho kláštora alebo ich vložiť do pripravenej debny v kostole. Do 

zbierky sa zapájajú aj materské, základné a stredné školy, firmy a 

organizácie.

Rozdaných 

potravín a drogérie
7746 kg
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V roku 2021 sa do zbierky „Stolček, prestri sa!” zapojili:

Základné a stredné školy

Gymnázium Jána Papánka, Bratislava


Gymnázium Matky Alexie, Bratislava


Gymnázium Metodova, Bratislava


Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín


Spojená škola internátna, Hrdličkova, Bratislava


Spojená škola Novohradská, Bratislava


Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava


Spojená škola Svätej Rodiny, Bratislava


Základná škola Matky Alexie, Bratislava 


Základná škola Nevädzová, Bratislava


Materské školy 

Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Bratislava


Materská škola bl. Zdenky Schelingovej, Bratislava


Materská škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava


Firmy a organizácie

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava 


Centrum rodiny, n. o., Bazovského, Bratislava


Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Bratislava


Studio Moderna s. r. o., Bratislava


Minulý rok sme sa začlenili do potravinovej zbierky „Podeľ sa a pomôž“, 

ktorú organizuje obchodný reťazec Lidl. Je to dlhodobá zbierka trvanlivých 

potravín a drogérie, ktorou reťazec podporuje lokálne organizácie 

pomáhajúce znevýhodneným ľuďom. Zbierka pre nás DOMA prebiehala v 

predajni Lidl v Moste pri Bratislave, kde do označenej nádoby mohli ľudia 

vložiť svoj dar.

V rámci Vianočnej potravinovej zbierky, ktorú organizuje každoročne 

Bratislavská arcidiecézna charita v spolupráci s obchodným reťazcom Tesco, 

sme aj tento rok dostali trvanlivé potraviny, hygienické a čistiace potreby.

3497 kg

408 kg

360 kg

2512 kg

1160 kg

PODIEL DAROVANÝCH POTRAVÍN

Anonymní darcovia: 44 %

Materské školy: 15 % 

Základné a stredné školy: 32 %

Firmy a organizácie: 4 %

Zbierka TESCO a LIDL: 5 %
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Veronika, koordinátorka baličov

Pokladám za úspech, že aj napriek pandemickej situácii, 
zatvoreným školám, karanténam... bolo stále z čoho baliť 
a stále mal kto baliť. 

Snažili sme sa ako tím o stretko, ale plány prekazil 
lockdown; aktuálne čakáme, kým ustúpi aktuálna vlna 
covidu, aby sme niečo mohli zorganizovať. 




,,

,,

Dobrovoľníci
Dobrovoľníci sú dôležitým pilierom fungovania DOMA. Sú to ľudia rozličných 

vekových kategórií, od študentov po dôchodcov, rôznych profesií či záujmov. 

Aj v roku 2021 pokračovali v miere, v akej to pandemická situácia dovoľovala, 

v napĺňaní hlavnej myšlienky Doma u Kapucínov – pomoci ľuďom v núdzi. 

Niektorí v priamom kontakte, iní nepriamo podpornými činnosťami.

Pravidelne začiatkom každého mesiaca balil tím baličov potravinové balíky, 

ktoré následne rozvážači odviezli do rodín. Skladníci evidovali prijaté 

potravinové dary a starali sa o to, aby bol sklad uprataný a plný. Sociálni 

pracovníci boli na blízku núdznym po ľudskej i odbornej stránke, stretávali sa 

buď osobne alebo telefonicky. Nezanedbateľná bola i činnosť fundraisera, 

ktorý zabezpečoval komunikáciu s darcami a partnermi, marketingového 

tímu, ktorý sa staral o komunikáciu na sociálnych sieťach a tiež pomocníkov, 

medzi ktorými sú naši doučovatelia či jednoducho dobrovoľníci ochotní 

poskytnúť pomocné ruky, kde treba.

Aby spoločné dielo mohlo napredovať, potrebujeme rásť, učiť sa a mať 

odvahu púšťať sa do nových vecí. Veľmi tiež pomáhajú spoločné stretnutia v 

rámci skupín, medzi jednotlivými skupinami či všetkých dobrovoľníkov. 

Minulý rok ich bolo kvôli pandémii pomenej. Podarilo sa však zorganizovať 

spoločné stretnutie rozvážačov a sociálnych pracovníkov, ktorého cieľom 

bolo posilnenie ich vzájomnej spolupráce a vysvetlenie kompetencií pri 

dosahovaní spoločných cieľov. Vďaka nezávislému pohľadu viacerých ľudí 

môžeme totiž lepšie pochopiť životnú cestu klienta.

V auguste sme získali finančné prostriedky vďaka grantovému programu 

CREOCARITAS Bratislavskej arcidiecéznej charity pre projekt „Osobný rozvoj 

človeka v Doma“. Cieľom projektu bola pomoc v osobnom rozvoji, v posilnení 

vzťahov medzi dobrovoľníkmi, ale aj medzi dobrovoľníkmi a našimi klientmi. 

Medzi základné priority projektu patrili vzdelávacie a tréningové programy 

zamerané na reflexiu poskytovaného sociálneho poradenstva smerom k 

našim klientom a ich profesionalizáciu, ale aj osobnú zrelosť jednotlivca. Aj 

napriek pandemickým opatreniam sa nám podarilo uskutočniť: 


-	tréningové školenie pre ľudí v núdzi a pre sociálnych dobrovoľníkov 

zamerané na finančnú gramotnosť a zvládanie životných návykov;


-	prednášky a workshopy pre dobrovoľníkov zamerané na osobný rozvoj v 

nenásilnej komunikácii;


-	pravidelná supervízia (individuálna aj skupinová) pre sociálnych 

pracovníkov - zamestnanca a dobrovoľníkov.
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Minulý rok sme sa stali súčasťou online služby Dobromat. Prostredníctvom 

webovej stránky dobromat.sk môžu ľudia vďaka internetovým nákupom 

podporiť vybranú neziskovú organizáciu. Z každého online nákupu ide určité 

percento pre organizáciu, pričom ľudia neplatia nič navyše.

Naživo sme sa konečne stretli v júli v gazdovskej dedinke Abeland v Lozorne, 

kde sme prežili príjemný spoločný večer. Zoznámili sme sa s novým 

riaditeľom DOMA a poďakovali končiacemu, nechýbali rozhovory, šport, 

spoločenské hry, chutná večera a príjemná letná atmosféra.

Bratia kapucíni nám poskytli pre činnosť DOMA nové priestory. Ide o bývalé 

kníhkupectvo na Župnom námestí vedľa kapucínskeho kostola. Počas jesene 

sa nám podarilo priestory vyprázdniť a postupne začať rekonštruovať. Sú to 

dve miestnosti, sklad, kuchynka a sociálne zariadenie. Nový väčší priestor 

bude slúžiť nielen na stretnutia sociálnych pracovníkov s klientami, ale aj na 

rôzne dobrovoľnícke aktivity.Počas roka pokračovala nemecká konverzácia pre dobrovoľníkov, ktorú 

viedla naša ochotná dobrovoľníčka-lektorka.

V máji sme boli na virtuálnom výlete v Krakove. Počas online stretnutia nám 

pani Jolanta Kaczmarczyk predstavila sociálne dielo „Dzieło Pomocy św. Ojca 

Pio“, ktoré sa pod záštitou kapucínov venuje ľuďom bez domova. Bolo pre 

nás povzbudením vidieť, čo všetko sa dá vďaka štedrosti, ochote a vytrvalosti 

ľudí dosiahnuť.



Martin, koordinátor rozvážačov

Sme partia 20 ľudí, ktorá rozváža každý mesiac potraviny 
našim klientom. Aj nás zasiahol Covid-19 za posledný rok. 
Náš kontakt s klientami sa kvôli pandemickým 
opatreniam skrátil iba na odovzdanie balíka. Predtým 
sme sa vedeli aspoň porozprávať a dozvedieť viac o tom, 
čím naši klienti žijú. Sme pre mnohých tvárou Doma u 
Kapucínov. Nám dobrovoľníkom sa podarilo stretnúť 
niekoľkokrát počas roka, avšak polovica našich stretnutí 
bola iba virtuálna. Dúfame, že v roku 2022 sa budeme 
vedieť viac stretávať s klientami i navzájom ako 
dobrovoľníci. 




,,

,,

Michal, koordinátor marketérov

Hoci je náš team mierne poddimenzovaný, vždy sa nájde 
sila, energia alebo dobré srdce a práca je o to ľahšia. Ako 
koordinátor si veľmi vážim nasadenie dievčat v tíme. V 
roku 2021 sme sa venovali predovšetkým 
odprezentovaniu našej neziskovky v online priestore 
(web, FB, IG) a snažili sme sa reagovať na rôzne 
obmedzenia, ktoré priniesol Covid-19 do života každého z 
nás. Naše stretnutia boli primárne v online prostredí. 
Dobrovoľníka-grafika sa nám zatiaľ nepodarilo nájsť, ale 
verím, že sa onedlho niekto šikovný objaví a posilní náš 
team.  




,,

,,
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bratia Samuel a Dávid, skladníci

Rok 2021 si v našom DuK-áckom sklade navždy 
zapamätáme ako rok prechodu. Náš vzácny brat Fúzo, 
zaslúžilý sekretár a skladmajster DuK-u, prenechal svoju 
skladnícku kalkulačku novopečenému kapucínovi 
Dávidovi. Múdrosť zrelého veku vystriedala mladícka 
tvorivá vitalita.Spôsobov, ako byť ľudský a mať rád, je 
nespočetne. Aj služba v sklade bez priameho kontaktu s 
ľuďmi je jednou z nich. Dávid priznáva, že by radšej slúžil 
ľuďom bezprostredne s naberačkou v ruke: Svoju službu 
som si nepredstavoval zrovna takto... no napokon som 
vďačný, pretože vykladanie cukru do regálov ma drží 
doslova pri zemi.




,,
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Míľniky Doma u Kapucínov

Založenie neziskovej organizácie 

Doma u Kapucínov

Zamestnanie odborného garanta sociálnej 

práce na plný pracovný úväzok

Spustenie stálej zbierky trvanlivých 

potravín „Stolček, prestri sa!“

Zriadenie kancelárie pre prácu sociálnych 

pracovníkov a dobrovoľnícke aktivity

Nové väčšie priestory pre prácu sociálnych 

pracovníkov a dobrovoľnícke aktivity

Do zbierky sa zapojili materské školy; 

odvtedy sú školy stálou súčasťou „Stolčeka“
Prvý letný denný tábor pre deti

Rozšírenie činnosti o základné 

sociálne poradenstvo pre klientov

Spustenie digitálnej platformy Euria 

pre prácu a komunikáciu

Prvýkrát sme sa zúčastnili na Trhu 

dobrovoľníctva v Bratislave
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Orgány neziskovej organizácie 


Doma u Kapucínov

Počas roku 2021 došlo v zložení orgánov neziskovej 

organizácie k nasledovným zmenám:

riaditeľ: Branislav Fabo (do 6. 10. 2021)


riaditeľ: Miroslav Kulich (od 6. 10. 2021)


Štatutárny orgán

Norbert Pšenčík (predseda)


Miroslav Kulich (člen, do 8. 7. 2021) 


Branislav Fabo (od 8. 7. 2021) 


Mária Plešková (člen) 

Správna rada

Marko Pagáč (predseda)


Anna Huščavová (člen) 


Peter Štrpka (člen)

dozorná rada
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Hospodárenie v roku 2021 

Výdavky na prevádzku

Podrobný rozpis výdavkov na hlavnú činnosť
Prehľad príjmov za roky 2021 a 2020 podľa 


zdrojov

Doma u Kapucínov, n. o. sídli v priestoroch, ktoré jej do roku 2021 ako 

bezplatnú výpožičku poskytol zriaďovateľ, t. j. Kapucíni na Slovensku.


Prevažnú časť prevádzkových, riadiacich, administratívnych a účtovných 

úkonov vykonávajú naši dobrovoľníci bez nároku na odmenu. Podobne veľkú 

časť aktivít, ktoré priamo súvisia so sociálnou prácou, vykonávajú 

dobrovoľníci bezplatne. Výkony dobrovoľníkov sme ocenili minimálnou 

mzdovou sadzbou a aktivovali sme ich do nákladov na prijaté služby v 

hodnote 17 528 EUR.


Základom našej práce je služba ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej 

situácii a potrebujú, aby im niekto pomohol s riešením ich ťažkostí. Formou 

sociálneho poradenstva pomáhame odhaľovať príčiny a hľadať riešenia 

problémov. S tým súvisí aj štruktúra našich výdavkov, z ktorých najvyššiu 

sumu tvoria osobné náklady na sociálne poradenstvo. V trvalom pracovnom 

pomere sme až do roku 2021 zamestnávali iba jedného odborného 

sociálneho pracovníka, ktorý spĺňa potrebné kvalifikačné predpoklady.


V porovnaní s minulým rokom došlo k úspore niektorých výdavkov. 

Nevznikali nové výdavky súvisiace s epidemickou situáciou.



Zdrojom našich peňažných príjmov sú najmä prijaté dary od fyzických a 

právnických osôb a príspevky zriaďovateľa. V prípade účelových darov 

sledujeme ich použitie na darcom určený cieľ. Z finančných darov prijatých v 

roku 2021 od právnických osôb tvorili významnú časť prostriedky priamo 

určené na financovanie osobných nákladov odborného sociálneho 

pracovníka.
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Prehľad o peňažných príjmoch 


a výdavkoch (cash flow)

Stav a pohyb majetku a záväzkov

Motorové vozidlo, ktoré sme v minulých rokoch nadobudli z účelového 

finančného daru, je už odpísané a jeho účtovná hodnota je teda nulová. 

Vozidlo naďalej využívame hlavne na rozvoz potravín.V majetku pribudla 

položka tovar. V súlade s účtovnými pravidlami tu evidujeme predbežné 

výdavky na budúce priestory neziskovej organizácie, ktoré by sme radi 

vybudovali v spolupráci so zriaďovateľom našej neziskovej organizácie, 

ktorým sú Kapucíni na Slovensku.
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Výsledky minulých rokov, ako aj výsledok hospodárenia za rok 2021 

znamenajú pre nás nevyhnutnú finančnú rezervu vytvorenú na odbornú 

sociálnu prácu.
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Prílohy

Účtovná závierka

Poznámky k účtovnej závierke
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Doma u Kapucínov, n. o.


Župné nám. 10


813 03 Bratislava 1

IČO: 45 742 383

Nezisková organizácia Doma u Kapucínov bola založená 20. 

12. 2013. Registrovaná je od 20. 12. 2013 Okresným úradom 

v Bratislave pod registračným číslom 

OVVS-22088/430/2013/NO.


www.domaukapucinov.sk


www.facebook.com/domaukapucinov


www.instagram.com/domaukapucinov


domaukapucinov.darujme.sk/darovanie








