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VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 

 

CIEĽOVÉ SKUPINY A OBLASTI SLUŽIEB NÁVRATU 

1. inštitúcie a odborníci zodpovední za ochranu práv detí – systémové zmeny a advokácia služieb 

2. rodina v ohrození – služby pre rodiny v ohrození 

3. rodina, ktorá sa rozhodla prijať opustené dieťa – náhradná rodinná starostlivosť 

4. deti a mladí - individuálne a skupinové služby pre deti a mladých  

5. široká verejnosť – komunikácia s verejnosťou 

 

 

ÚVODNÍK  

 
Na rok 2019 sa dnes pozeráme korona okuliarmi. Cez ne to vyzerá taký normálny rok. Normálne hektický, veľa stretnutí, 

cestovania do kancelárie, do terénu k rodinám, na spoločný seminár v Žiline, v Prahe, na víkendový pobyt rodín, 

skupinovú prípravu žiadateľov o prijatie dieťaťa, na celonávratovú poradu do Piatrovej, sieťovacie stretnutie regionálnych 

odborníkov,... denne niekoľko osobných stretnutí. 

Ozaj normálny rok v tom pozitívnom zmysle slova. S vtedajšími okuliarmi denno-dennosti nám pripadal asi aj únavný, 

museli sme zvládnuť viacero neistôt a bezradností. Vôbec nepovažujem za samozrejmé, že sme zvládli ďalší rok a získali 

ďalšie skúsenosti a možnosti sprevádzať deti a rodiny. Som vďačný kolegyniam a kolegom za ich vernosť. Ako hovorieval 

prof. Matějček, „není dúůležité něco velkého udělat, ale něco ustát a v dobré obrátit“.  

 

Naša kolegyňa Slávka začínala v prešovskom Návrate pred 20 rokmi a dnes hovorí:  

„V začiatkoch som ako dobrovoľníčka často chodievala „strážiť“ nádherné malé dievčatko k pani, ktorá si ho vzala do 

pestúnstva. Vrúcnosť prijatia toho dieťatka mamou - jej trpezlivosť, nastavenie na potreby krásnej slečny ma dojímala. Po čase, 

keď už som bola nejakú chvíľu v Návrate ako poradca, sme sa znova stretli - tentoraz to bolo o pubertálnej slečne, o tom ako si s 

mamou nevedia nájsť „spoločnú reč“, a pritom čarovné bolo vidieť, že obe potrebujú to isté. Nedávno som stretla znova pestúnku 

- so slzami v očiach spomínala, bola plná vďaky, popísala bolesť aj radosť, ktorú spolu prežili. A zakončila hrdosťou - má 

dospelú dcéru, pracuje a žije už mimo domov a krehko buduje svoju novú mladú rodinu.“ 

 

V Návrate máme možnosť byť súčasťou životných príbehov detí, rodín, aj svojich vlastných.  

Je to dar mať okuliare, cez ktoré môžeme vidieť denno-denné veci aj z odstupu. 

Marek Roháček, 

predseda Návratu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O NÁVRATE 

 

Návrat je nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských 

domovov) do rodín. Sme presvedčení, že jedine rodina so stabilnými milujúcimi rodičmi dokáže dieťaťu poskytnúť 

optimálne podmienky pre zdravý duševný vývin. 

 

Našou víziou je prakticky a odborne prispieť k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, v ktorom:  

 

• všetky deti budú prežívať detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku,  

• všetky opustené deti nájdu útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne,  

• rodinám s vážnymi problémami bude včas poskytnutá potrebná sociálna a psychologická pomoc, aby sa predišlo 

vážnemu strádaniu ich detí. 

 

Sme presvedčení, že DIEŤA má právo na plný rozvoj svojej osobnosti a na napĺňanie základných fyzických a psychických 

potrieb. 

Sme presvedčení, že RODINA je optimálnym prostredím, v ktorom môže dieťa dozrieť v plnohodnotnú a zodpovednú 

bytosť. Rodina je priestor, ktorý poskytne dieťaťu lásku, prijatie, pocit bezpečia a istoty. 

Sme presvedčení, že MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY majú rozhodujúci význam pre kvalitu života. Pre zdravý vývoj dieťaťa majú 

nezastupiteľnú úlohu vzťahy s rodičmi. Dieťa potrebuje vyrastať s rodičmi - či už sú to rodičia vlastní alebo náhradní. 

 

Predsedníctvo Návratu:  

Marek Roháček, predseda 

Renáta Matejová, podpredseda 

Alžbeta Padyšáková 

Pavel Kailing 

Andrej Jankuliak 

 

Revízna komisia: 

Peter Paľaga, predseda  

Ján Hornáček 

Tomáš Dulovič 

Aktuálne v 6 regionálnych centrách a poradenských miestach Návratu 25 odborných zamestnancov (sociálnych 

pracovníkov, špeciálnych pedagógov, psychológov) poskytuje komplexné odborné služby v dvoch základných oblastiach: 

náhradná rodinná starostlivosť a sanácia rodín v ohrození. Zároveň lobujeme za systémové zmeny a o rodine 

a rodičovstve komunikujeme rôznymi spôsobmi s celou verejnosťou. Desiatky odborníkov rôznych profesií spolupracujú s 

Návratom externe. Stovky ľudí podporujú našu misiu osobnou angažovanosťou.  

 

 

Manažment Návratu v roku 2019: 

 

Marek Roháček, predseda združenia  

Milada Bohovicová, odborná garantka služieb a metodička  

Fabiola Mokrá, finančná manažérka  

Anna Kratochvílová, Ľubica Vyhnánková, komunikácia s verejnosťou a fundraising 

Denisa Ničíková, koordinátorka, Žilina 

Alena Molčanová, koordinátorka, Prešov  

Danka Žilinčíková, koordinátorka, Banská Bystrica 

Daniela Lieskovská, koordinátorka pre prácu s rodinami v ohrození, Bratislava  

Zuzana Nováková, koordinátorka pre oblasť náhradnej rodinnej starostlivosti, Bratislava 

 

 

 

 

 

 



1. INŠTITÚCIE A ODBORNÍCI ZODPOVEDNÍ ZA OCHRANU PRÁV DETÍ 

Podmienky pre život rodiny nastavuje štát zákonmi a systémom pomoci, ktorú realizujú štátne úrady ale aj samospráva. 

My v tomto systéme sledujeme, ako sa v ňom darí dieťaťu. Dlhodobo sa venujeme lobingu na štátnej úrovni, aby systém 

sociálnoprávnej ochrany detí a pomoci rodinám odrážal to, čo skutočne potrebujú. Sme preto aj členmi profesijných 

združení, odborných organizácií a expertných skupín, kde môžeme ovplyvniť zákony a pravidlá týkajúce sa práv detí. 

Obce majú tiež určité kompetencie a možnosti na pomoc rodinám. Sú rodine najbližšie a najviac ju poznajú, preto by často 

mohli byť prví, kto rodine pomôže. Do sociálnoprávnej ochrany detí sú zapojené aj odborné organizácie, akreditované 

subjekty a po novom aj Centrá pre deti a rodiny. Ide nám o to, využiť v prospech konkrétnej rodiny všetko, čo zákon 

prikazuje alebo umožňuje a argumentujeme tým, že najlepšia pomoc deťom je pomoc ich rodičom, biologickým či 

náhradným. A najefektívnejšia pomoc rodinám je premyslená spolupráca všetkých, ktorí vstupujeme do kontaktu 

s konkrétnou rodinou. 

Pomáhajúcim pracovníkom zo všetkých týchto oblastí ponúkame spoluprácu, organizujeme odborné a zážitkové 

semináre. Prekladáme a tvoríme publikácie o aktuálnych rodinných témach. Poskytujeme supervíziu pracovníkom 

iných organizácií, našim dobrovoľníkom a laickým poradcom. Šírime väčšie porozumenie špecifickým potrebám detí a ich 

rodičov. 

 

VZDELÁVANIE 

V oblasti vzdelávania, ktorú považujeme v súčasnosti za jednu z našich kľúčových aktivít, sme v minulom roku 

pripravili niekoľko príležitostí: 

● zrealizovali sme 44 seminárov pre viac ako 350 účastníkov - rodičov, náhradných rodičov, profesionálnych 

rodičov a odbornú verejnosť s rôznorodými témami ako bezpečie, attachment, masáže a dotyková terapia, dieťa s FAS, 

školák a škôlkar v náhradnej rodine, budovanie zdravého vzťahu u traumatizovaných detí, práca so životnou históriou u 

prijatých detí, bezpečnosť detí na internete 

● celoslovenský tréning lektorov Terapie dotykom v Banskej Bystrici - 7 absolventov 

● celoslovenský odborný seminár pre profesionálov v téme Sociálna diagnostika - 10 absolventov 

● viedli sme semináre pre učiteľov Atlas bezpečia a iné celkovo pre 165 pracovníkov školstva 

● posterom a článkom do zborníka sme prispeli k Medzinárodnej konferencii Križovatky X, ktorá sa zamerala na 

rôzne úskalia náhradnej výchovy, na konferencii Dieťa v ohrození v Bratislave sme aktívne vystúpili s 

príspevkom s názvom Práca so životnou históriou u dospievajúcich v náhradných rodinách ako prevencia ťažkostí 

pri formovaní identity 

● prezentovali sme iniciatívu Dominika pre Kukulíka a Kufrík pre Kukulíka na multidisciplinárnej konferencii v 

Trenčíne pre odbornú verejnosť 

● individuálne sme podporovali 9 laických poradcov, ktorým sme poskytli supervíziu, odborný mentoring 

a podporovali sme ich v osobnom aj odbornom raste 

 

 

ADVOKÁCIA A LOBING 

Advokácii a lobingu sa venujeme už od svojho vzniku:  

 

● spolupracovali sme na vytváraní podmienok pre financovanie CDR a na pripravovanej novele zákona a 

vyhlášky a boli účastní na stretnutí MPSVR so zástupcami medzinárodného UNICEFu, ktoré monitorovalo 

SPODaR 

● s 10 samosprávami sme spolupracovali na rozvoji prorodinných a na dieťa orientovaných komunitných 

služieb (Banská Bystrica, Zvolen a niekoľko menších obcí, Žilina, Trenčín, Bratislava, Trnava, Bernolákovo, 

Prešov, Stará Ľubovňa, obec Plaveč a obec Lomnička)  

● v rámci praxe a práce v terénnych službách sme mali možnosť zažiť partnerskú spoluprácu s UPSVR v Starej 

Ľubovni, v Prešove, v Malackách, Žiline, Brezne, Banskej Bystrici, Krupine, Zvolene, Žiari nad Hronom a Žarnovici  

 



● venovali sme sa advokácii práv detí aj za aktívnej participácie Kancelárie verejného ochrancu 

práv, spolupracovali sme so študentskou právnou poradňou PFUK na prípadoch 15 klientov  

● spolupracovali sme so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva pri advokovaní práv rodinných 

príslušníkov klientov, s CPP, Áno pre život, Nadáciou J@T a Nadáciou PSK pri riešení podpory a vážnych pre 

rodinu ohrozujúcich situácií, ako je bývanie alebo podpora pre mladú matku 

 

SIEŤOVANIE, ŠÍRENIE A VÝMENA SKÚSENOSTÍ 

Sieťovanie, šírenie a výmenu skúseností a vôbec spoluprácu všetkých hráčov v sociálnoprávnej ochrane detí 

vnímame stále naliehavejšie ako veľký a doteraz málo využitý zdroj pomoci rodinám: 

● angažujeme sa v iniciatíve Synapsia v Prešove (70 subjektov v oblasti sociálnych služieb, z toho 15 aktívnych 

členov 

● pracovníčky Návratu sú aj členkami sociálnych komisií, a to v Prešove a bratislavskej mestskej časti Dúbravka 

● organizovali sme 5 stretnutí spolupracujúcich odborníkov v Žiline, ktoré pomáhajú vytvoriť dobrú platformu 

pre spoluprácu, okruh účastníkov sa stále rozširuje (v súčasnosti cca 30 organizácií) 

● elektronický spravodaj pre pomáhajúcich profesionálov Rob(í)me ochranu detí s deťmi rozosielame na viac 

ako 400 adries jednotlivcov a 80 organizácií   

● sme členmi Multidisciplinárnej skupiny odborníkov pre podporu ochrany detí pred násilím v Bratislave 

a Trnave, v Bratislave sme v spolupráci s MČ Karlova Ves prezentovali príklady dobrej praxe 

● iniciovali sme desiatky sieťovacích stretnutí  pri riešení situácií klientov a zúčastňovali sme sa mnohých ďalších, 

kde nás prizvali iní partneri  

 

 

2. RODINA V OHROZENÍ  

Rodinám v kríze poskytujeme systematickú sociálno-psychologickú pomoc, väčšinou priamo u nich doma. Je to beh na 

dlhé trate, od nadviazania kontaktu, cez získanie dôvery, spoločné premýšľanie čo rodine chýba a čo by jej pomohlo, až 

k realizácii riešení. Často im chýbajú informácie, ale niekedy ešte viac psychická podpora, povzbudenie, rozvíjanie 

komunikačných zručností. Na Slovensku nie je možné odňať dieťa z rodiny pre zlú ekonomickú situáciu, tá sa ale veľmi 

často premietne do všetkých oblastí rodinného života a rodina začne „zlyhávať“ v rôznych oblastiach. Chýbajú nájomné 

a sociálne byty, nezamestnanosť je vysoká, exekučné konania motivujú rodičov pracovať načierno. Existenčné problémy 

rodičov často tak zahltia, že im neostávajú kapacity venovať sa deťom, a tak nezabezpečia nielen fyzické potreby 

svojich detí ale ani tie psychické. A až vtedy sa o rodinu začne „zaujímať“ štát, obec, a iní zodpovední. Chýba včasná 

podpora pre rodiny v kríze, vyhľadávanie takýchto rodín a otvorená ponuka služieb pre ne.  

Rodinám preto radíme, ale aj ich sprevádzame pri kontakte s úradmi, aby čo najviac krokov urobili sami. 

Organizujeme podporné skupinové stretnutia rodičov, pobyty pre deti i celé rodiny. Poskytujeme dlhodobú podporu 

a pomoc aj tehotným ženám, ktoré prežívajú ťažké životné obdobie a hrozí, že si dieťa nechajú vziať, vzdajú sa ho alebo 

im bude odňaté pre nedostatočnú starostlivosť. Rodinám, ktoré majú deti v detskom domove alebo pestúnskej rodine 

pomáhame s nimi udržovať kontakt tak, aby to bolo pre deti pozitívne alebo im pomáhame vytvoriť také podmienky, 

aby sa deti mohli vrátiť domov. 

 

● pomáhali sme 179 rodinám v kríze, z čoho bolo v tomto roku 85 nových rodín  

● naše služby mali dopad na 397 detí  

● rodinám sme poskytli terénne sociálne služby, sprevádzanie, sieťovanie odborníkov a advokáciu ich práv (pre 149 

rodín s 334 deťmi), terapeutické služby v 22 rodinách (filiálnu terapiu v 4 rodinách, sandplay v 5 rodinách, 

dotykovú terapiu v 9 rodinách, prácu so životnou históriou a knihou života v 3 rodinách), v 1 rodine rodinnú 

mediáciu 

● zabezpečovali sme služby asistencie, sprevádzania alebo asistovaného kontaktu priamo u nás v centrách pri 

kontaktoch detí s ich  biologickými rodinami pre 9 rodín 

● zabezpečovali sme asistovaný kontakt dieťaťa a rodiča v situácii rozchodu aj priamo v centrách pre 15 rodín 

a 20 detí  



● pomohli sme rodinám pripraviť podmienky, aby sa mohlo vrátiť domov 13 detí z detských domovov  

● sprevádzali sme 12 žien obdobím tehotenstva, aby sme predišli opusteniu detí alebo ich odňatiu do detského 
domova z toho jedna bola neplnoletá mamina 

● v jednom prípade sme v rámci sanácie a zároveň stabilizácie rodiny s 8 deťmi sprevádzali matku neľahkým 
rozhodnutím vzdať sa 1 dieťaťa, pretože starostlivosť o toto dieťa v princípe ohrozovala stabilitu jej rodičovstva 
voči všetkým ostatným deťom - zároveň sme súčinne s príslušným úradom mohli dieťa umiestniť a nájsť mu novú 
milujúcu náhradnú rodinu 

● v rámci odľahčovacej služby pre rodinu v ohrození sme pilotne aktivovali a sprevádzali službu pohotovostnej 

rodiny s využitím kapacít našich náhradných rodín (1 dieťa cca 3 mesiace v náhradnej rodine, 1 dieťa 5 mesiacov)  

● v rámci stabilizácie rodín v ohrození sme pilotne využili pobytové služby CDR - formou dobrovoľných 

krátkodobých pobytov pre 5 detí z 3 rodín  

 

Typy problémov, ktoré sme riešili:   

 

o financie – 67 rodín 

o výchovné problémy – 68 rodín  

o hrozba straty bývania alebo rodiny bez domova – 50 rodín 

o problémy mnohodetných rodín (4 a viac detí) – 23 rodín 

o závislosti – 23 rodín 

o rozvodová situácia – 17 rodín 

o biologická rodina, ktorej dieťa je umiestnené do náhradnej rodiny – 14 rodín 

o rodiny s deťmi v ústavnej starostlivosti – 13 rodín 

o klient s psychiatrickou diagnózou – 13 rodín 

o domáce násilie – 10 rodín 

o rodič vo/po výkone trestu – 10 rodín 

o deti s postihnutím – 9 rodín 

o náhla smrť rodiča – 2 rodiny 

 

 

3. RODINA, KTORÁ SA ROZHODLA PRIJAŤ OPUSTENÉ DIEŤA   

Ako subjekt akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytujeme záujemcom sociálnu, právnu a 

psychologickú prípravu na náhradné rodičovstvo. Niektorým deťom rodičia z rôznych dôvodov dokázali darovať život, 

ale nie potrebnú starostlivosť. Možno im chýbali schopnosti, možno podmienky, podpora príbuzných alebo komunity, 

zdravie. Mnohí by si priali, aby sa našli pre ich deti noví rodičia ale často nie sú pre potenciálnych náhradných rodičov 

dosť „atraktívne“ – sú rómskeho pôvodu, majú zhoršený zdravotný stav, alebo len veľa súrodencov. 

Pre takéto deti aktívne vyhľadávame rodiny ochotné a schopné postarať sa o ne napriek znevýhodneniam, aby aj oni 

dostali šancu na zdravé detstvo a životnú perspektívu. Či už sú to bezdetné páry, jednotlivci s túžbou stať sa rodičmi alebo 

rodičia s vlastnými deťmi, ktorí našli kapacitu dať lásku a bezpečný domov ďalšiemu dieťaťu. Keďže do ich domova príde 

dieťa plné bolesti a strachu, ktoré prežilo ťažkú životnú skúšku – opustenie najbližšími – vieme, že „iba láska stačiť 

nebude“. 

Preto im ponúkame rôzne formy odbornej pomoci a špecializovaných programov, terapie a vzdelávania zamerané na 

zlepšenie vzájomného pripútania, liečbu psychickej deprivácie a dopadov traumy na dieťa. Snažíme sa o partnerský, 

profesionálny, individuálny a rešpektujúci prístup. Našou filozofiou je vytvárať bezpečie pre rodinu, tým že naši 

odborníci sú jej dlhodobo k dispozícii.  

V špecifických prípadoch sa snažíme nadviazať spoluprácu s biologickou rodinou dieťaťa. Náš cieľ je, aby biologickí 

príbuzní udržovali s dieťaťom pozitívny a zmysluplný kontakt. 

● pripravili sme 108 žiadateľov na adopciu a pestúnstvo, aktualizovali sme prípravu ďalším 71 žiadateľom 
● poskytovali sme dlhodobé odborné poradenstvo 343 náhradným rodinám, ktoré sa starajú o 469 prijatých detí 
● 350 znevýhodneným deťom sme aktualizovali údaje v databáze, aby sme zvýšili ich šancu nájsť rodinu a 12 

„ťažko umiestniteľným deťom“ sme našli novú rodinu 
● sprevádzali sme 83 detí a ich nových rodičov v prvých mesiacoch ich vzájomného spolužitia 



● poskytli sme viac ako 740 poradenských rozhovorov cez Infolinku nielen o adopcii a zodpovedali sme 93 otázok 
cez webporadňu 

● zrealizovali sme 8 víkendových pobytov pre 96 náhradných rodín 
● viedli alebo podporovali sme Kluby náhradných rodín v 8 mestách (Bratislava, Trnava, Nemšová, Žilina, Martin, 

Ružomberok, Prešov, Levice) niektoré v spolupráci s Asociáciou náhradných rodín a 4 skupinky pre rodičov 
v Trnave a Bratislave, ktoré vedú laickí poradcovia, v spolupráci s UPSVR Brezno sme zrealizovali ukážkové kluby 
v Brezne (2x) a v Krupine (1x) 

● v Bratislave sme viedli špeciálny klub, kde sa stretávalo 10 pestúnskych a NOS rodín raz za 2 mesiace, o. i. 
s témou dospievanie s hosťom Zuzanou Zimovou   

● 1-2x mesačne sa dopoludnia stretáva viac ako 50 rodičov v kluboch pre náhradných rodičov maličkých detí v 
Žiline, Banskej Bystrici a v Prešove 

 

Rôzne terapie a služby pre deti a rodičov, ktoré sme poskytli v náhradných rodinách:  

 

o práca so životnou históriou a knihou života - 47 rodín a 54 detí 

o dotyková terapia - 30 rodín a 39 detí  

o psychologické vyhodnocovanie emočného a sociálneho vývinu - 23 rodín a 31 detí  

o filiálna terapia - 21 rodín a 28 detí  

o pomoc pri kontakte s biologickou rodinou - 17 rodín a 26 detí  

o systemická terapia - 11 rodín  

o sandplay - 8 rodín a 11 detí 

o rodinná mediácia - 7 rodín 

o dyadická terapia - 4 rodiny a 6 detí  

o hrová terapia - 4 rodiny a 5 detí 

o podpora dieťaťa v rozvádzajúcej sa náhradnej rodine - 3 rodiny a 6 detí  

o naratívna terapia - 2 rodiny 

 

 

4. DETI A MLADÍ  

Deti a mladí z rodín v ohrození i z náhradných rodín majú za sebou často ťažkú minulosť poznačenú stratami, traumami či 

strádaním a mnohí z nich niečo podobné prežívajú aj v súčasnosti. Nie je žiadnym prekvapením, že tieto boľačky sa začnú 

prejavovať aj v ich správaní. Dostávajú sa tak do rôznych rizikových situácií a zároveň sa stávajú dennodennou výzvou pre 

rodičov, učiteľov či iných odborníkov. Ústavné riešenia sú už v dnešnej dobe považované za posledné možné, ale napriek 

tomu sa k nim u týchto detí v staršom veku, žiaľ, neraz pristupuje. Ponúkame pre nich nízkoprahové aktivity či 

podporné skupiny zamerané na špecifické problémy a vek detí. S viacerými mladými pracujeme individuálne, podľa 

ich potrieb a poskytujeme im sociálno-psychologické poradenstvo, hrovú terapiu či podnetný voľnočasový program. 

Podporujeme ich participáciu na zmenách v oblasti ochrany detí, chceme, aby bolo počuť ich hlas, pretože často sami 

veľmi dobre vedia vyjadriť, čo potrebujú, čo im pomáha a čo nie.  

Riešime s nimi rôzne situácie, ako napr. právne ukončenie náhradnej rodinnej starostlivosti a praktické 

osamostatnenie sa od náhradnej alebo vlastnej rodiny, tehotenstvo, začínajúce rodičovstvo, vybavovanie rôznych 

právnych úkonov, začleňovanie sa do pracovného procesu a spoločenského života ale veľkou témou je aj pátranie po 

svojich koreňoch a premýšľanie o svojej minulosti. 

● sprevádzali sme individuálne 43 mladých dospelých a dospievajúcich v rôznych špecifických situáciách, 8 mladým 

sme poskytli terapeutickú podporu  

● realizovali sme zisťovanie názoru dieťaťa v 13 prípadoch  

● v Bratislave sme viedli podpornú skupinu 4 tínedžeriek vo veku 13-15 rokov a ich rodičov, stretávali sme sa raz 

mesačne 

● v poradenskom mieste v Trnave sme popri klube náhradných rodičov mali 3 stretnutia a prespávačku s 9 

tínedžermi 

● v prešovskom centre prebiehala rodičovská skupinka rodičov dospievajúcich detí, kde sa stretávalo 8 rodičov 

2x mesačne  a viedli sme pravidelný klub pre 20 detí a mladých a letnú celodennú outdoorovú akciu 



● v banskobystrickom centre sme v spolupráci so 7 mladými ľuďmi pracovali na tvorbe odkazu ich životných 

príbehov pre iných mladých, kt. vyrastajú mimo biologickú rodinu a v v rámci 2 víkendových pobytov pre 

náhradné rodiny sme pracovali extra so skupinkou dospievajúcich pod vedením terapeuta 

● pripravili a odovzdali sme 28 kufríkov pre opustených novorodencov v nemocniciach v Banskej Bystrici, 

Brezne, Zvolene, Trenčíne 

● 91 dobrovoľníkov sa tvorivo a so zanietením venovalo desiatkam detí skupinovou aj individuálnou formou na 

Kluboch náhradných rodín, víkendových pobytoch, v nízkoprahu alebo návštevou detí v rodine, pomáhali nám aj 

odborne napríklad právnym poradenstvom, niektorým z nich sme poskytli mentoring, zorganizovali sme pre nich 

niekoľko supervíznych stretnutí - individuálnych aj skupinových, 2 vzdelávacie semináre, robili sme nábor v 

Bratislave a spolupracovali s Bratislavským dobrovoľníckym centrom   

● dobrovoľníci vypomáhali v rámci odľahčovacej služby v 15 náhradných rodinách a v 2 rodinách v krízovej 

situácii 

 

5. ŠIROKÁ VEREJNOSŤ 

 

O našej práci a klientoch chceme hovoriť zaujímavo, ale zároveň citlivo a profesionálne. V spolupráci s kreatívnymi ľuďmi 

a umelcami zvyšujeme citlivosť ľudí pre ozajstné potreby detí, otvorenosť pre prijatie dieťaťa a toleranciu okolia 

voči rodinám, ktoré opustené dieťa prijali a k potrebám rodín, ktoré sa snažia prekonať kritické obdobie a vytvárať dobrý 

domov pre svoje deti. Šírime témy pre posilnenie rodičovských zručností všetkých rodičov. Využívame široké spektrum 

možností: diskusie, eventy, výstavy, dokumentárne filmy, spoty, rozhlas, televíziu, internet či tlač, happeningy a 

festivaly. Snažíme sa vyvolať diskusiu a zamyslenie a motivovať ľudí k aktívnemu zapojeniu nielen počas Vianoc 

a nárazových mediálnych charitatívnych projektov, kde neraz prevažuje emocionálne vydieranie. 

 

● v rámci projektu Dieťa v bezpečí realizovaného v spolupráci s Nadáciou Orange sme viedli sme semináre pre 

učiteľov Atlas bezpečia a iné celkovo pre 165 pracovníkov školstva, vydali sme publikáciu Školák z náhradnej 

rodiny určenú pre učiteľov a iných pedagogických pracovníkov, ktorí chcú pochopiť deti vyrastajúce v náhradnej 

rodine, vytvorili sme špecializovanú webstránku s touto problematikou skola.navrat.sk a v Bratislave sme viedli 

fokusovú skupinu pre učiteľov a iných odborných pracovníkov školstva zameranú na školskú prácu s deťmi s 

traumatickou skúsenosťou s výstupmi ktorej ďalej pracujeme 

● viedli sme 3 semináre s témami na podporu rodičovstva na festivale Bažant Pohoda 2019 

● o téme náhradného rodičovstva a systémovej podpore rodín a Návrate sme od júla pravidelne uverejňovali blogy v 

Denníku N, hovorili sme v rádiu Lumen, RTVS ( v rámci Slovensko Advent 2019), rozhovory a články od nás boli 

uverejnené na portáloch Postoj, Sme, Denník N, Aktuality, Týždeň, TVnoviny, Viasua a Eduworld 

● o projekte Kukulík a Dominika pre Kukulíka sme hovorili v TV Trenčiansky Terajšok, na webe Fakultnej nemocnice 

v Trenčíne,  v Denníku N a TV Lux, v internetovom portáli Eduworld (rôzne témy), boli sme hosťami v Slovenskom 

rozhlase 

● viaceré miesta sme navštívili s putovnými výstavami fotografií s textami podporujúcimi detstvo prežité 

v rodine:  Najviac zo všetkého v Banskej Štiavnici (s diskusiou s 15 účastníkmi), In mimino veritas (prevencia 

FAS) v Revúcej (s diskusiou s 15 účastníkmi), výstava komixov Niekedy stačí málo (o vnímavosti k deťom vo 

svojej komunite) v Libreso cafe v Prešove a Byť (s) rodičom aj keď v Krupine (s diskusiou s 10 účastníkmi)  

● o novorodencoch opustených po narodení sme diskutovali pod titulom Narodení do samoty v klube Bombura v 

Brezne a KC Oko vo Zvolene 

● v Žiline sme sa zúčastnili na Dni rodiny, zorganizovali sme diskusiu na Žilinskom literárnom festivale 

a v Žiline a Zvolene sme sa pridali k Bubnovačke „Aby bolo deti počuť“, v Bratislave sme sa zúčastnili 

Vianočných trhov a Dobrého trhu 

● náš web www.navrat.sk zaznamenal viac ako 26 000 návštevníkov a na sociálnej sieti sme zdieľali s viac ako 4 

500 priateľmi príbehy našej dennej praxe a uverejňovali pozvánky na naše podujatia a výstupy z nich  

● v rámci projektu Mamy mamám sme zorganizovali 4 stretnutia pre 20-25 účastníkov s cieľom prepájania 

komunít náhradných mám a pedagógov ich detí 

● vyhľadali sme 20 dobrovoľníkov pre opustené deti do nemocníc pre program Dominika pre Kukulíka a z nich 

sme 6 na túto aktivitu odborne pripravili  

● zrealizovali sme 6x verejné natáčanie video-seriálu O vzťahoch, ktoré nás určujú s témou vzťahová väzba a 

vytvorili sme webstránku špecializovanú na túto tému vztahovavazba.navrat.sk  

● na Detskej univerzite UMB BB sme viedli workshop (práca s komixami) pre 60 detí (v spolupráci s koordinátorom 

prevencie na UPSVR BB) 



 

POĎAKOVANIE ZA POMOC A SPOLUPRÁCU  

Ďakujeme všetkým, ktorí nám akoukoľvek pomocou uľahčujú prácu a umožňujú venovať sa tomu, čo považujeme za svoju 

úlohu, všetkým, čo nám pomáhajú udržovať v chode naše počítače, webstránky, priestory alebo nám pomáhajú priamo 

v práci s deťmi a rodinami.  

Špeciálne poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, bez ktorých by sme niektoré naše služby nemohli 

poskytovať, neoceniteľní sú na Kluboch, pobytoch aj v individuálnej práci v rodinách. 

Zvláštne poďakovanie patrí tým, ktorí podporujú *trvalý návrat finančne a tým prispievajú k stabilite našej 

organizácie a poskytovaných služieb  

Vďaka patrí aj všetkým ostatným jednorazovým darcom, darcom siete Global Giving a Dobrá krajina  

 

Za spoluprácu ďakujeme: 

 

Centru nezávislej kultúry záhrada v Banskej Bystrici, Katedre sociálnej práce PgF UMB, Centru komunitného 

organizovania v Banskej Bystrici, Komunitnej nadácii Zdravé mesto Banská Bystrica, Centru dobrovoľníctva v Banskej 

Bystrici, Úradu BBSK, Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici, KC Fončorda, DSS Symbia vo Zvolene, Dennému centru Prameň v 

Brezne, Študentskej právnej poradni pri Právnickej fakulte UK v Bratislave, Krajskému kultúrnemu stredisku Žilina, Café 

Republika, Fakultnej nemocnici Trenčín, Novorodeneckému oddeleniu Nemocnice Zvolen, Neonatologickej klinike SZU 

pri nemocnici F. D. Roosevelta, Nemocnici s poliklinikou Brezno, OZ Tília, Mestu Žilina, Miestnemu úradu Karlova ves, 

Amalthea, Lumosu, Natame, MkS Revúca, Klubu Bombura v Brezne, KC Oko Zvolen, MÚ Krupina, Relevantu, Mestu 

Prešov, ROI KC Prešov, Základnej škole Májové námestie v Prešove, Slovenskej Katolíckej Charite Prešov, CDR Uralská 

Košice, Centru právnej pomoci v Prešove, Áno pre život, Nadácii J@T, OU Plaveč, KC Lomnička, Fóru života, 

Termotechne, Global Payments, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, expertní dobrovoľníci LEAF, MiU Ba Karlova Ves, 

MiU Ba Nové Mesto, Klubu pre deti Fortunáčik a ubytovni Fortuna, Fit Restaurant v Polus Bratislava, UPSVaR Malacky, 

Penzión Vikartovský mlyn 

 

 

PARTNERI  
 

Strategickí partneri: 

● Nadácia Orange  

● Nadácia VÚB 

 

NGO partneri:  

● SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien  

● Nadácia pre deti Slovenska 

● Nadácia Pontis  

● Centrum pre filantropiu 

● Ľudia ľuďom 

● Pomoc druhému 

● Asociácia náhradných rodičov 

● Nadácia Provida 

● Středisko Náhradní rodinné péče 

● Nadácia slovenskej sporiteľne 

● Fascinujúce deti 

● Nadácia EPH 

● Tília 

● Klub Nádeje 

● Únia materských centier 

 

 

Partneri: 

● Anja 

● Artforum 



● Dell 

● Fatchilli 

● Rajo  

● Eset 

● Orange 

● Euro office 

● Very goodies 

● BENU 

● Albi 

● Oil partner 

● UNIVERSAL McCANN 

● Schneider Electric 

● Slovenská sporiteľňa 

● Un Medy 

● Martinus 

 

Mediálni a reklamní partneri: 

● Denník N 

● Týždeň 

● Bigmedia 

● Eduworld  

● RTVS 

● Dobrá škola  

● Aktuality.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANČNÁ SPRÁVA 

SÚVAHA K 31.12.2019 

ÚČET   AKTÍVA PASÍVA 

*021 Budovy, haly a stavby 314 674,90 EUR   

*023 Dopravné prostriedky 68 625,35 EUR   

*042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 11 950,00 EUR   

*081 Oprávky k budovám, halám a stavbám -66 162,62 EUR   

*083 Oprávky k dopravným prostriedkom -43 604,75 EUR   

*112 Materiál na sklade 8 874,21 EUR   

*211 Pokladňa 2 309,28 EUR   

*221 Peniaze na BÚ 110 823,43 EUR 4,81 EUR 

*311 Odberatelia 2 172,50 EUR   

*314 Poskytnuté prevádzkové preddavky 1 060,84 EUR   

*315 Ostatné pohľadávky 5 198,00 EUR   

*321 Dodávatelia   1 009,06 EUR 

*323 Krátkodobé zákonné rezervy   30 605,14 EUR 

*336 Záväzky voči poisťovniam 18,38 EUR   

*346 Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom   5 892,57 EUR 

*348 Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom orgánov miestnej samosprávy   6 746,76 EUR 

*378 Iné pohľadávky 38,00 EUR   

*381 Náklady budúcich období 1 365,46 EUR   

*383 Výdavky budúcich období   338,23 EUR 

*384 Výnosy budúcich období   260 091,52 EUR 

*385 Príjmy budúcich období 245 802,42 EUR   

*391 Opravná položka k pohľadávkam -5 176,00 EUR   

*428 Nerozdel. zisk, strata min. rokov   242 131,34 EUR 

*431 Hospodársky výsledok v schvaľ. konaní /strata/   109 405,15 EUR 

*472 Sociálny fond   1 744,82 EUR 

        

    657 969,40 EUR 657 969,40 EUR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2019 

ÚČET   NÁKLADY VÝNOSY 

*501 Materiálové náklady 20 909,23 EUR   

*502 Spotreba energie 4 038,73 EUR   

*511 Opravy a údržba 2 505,98 EUR   

*512 Cestovné 3 983,25 EUR   

*518 Ostatné služby 94 617,39 EUR   

*521 Mzdové náklady 317 411,50 EUR   

*524 Zákonné sociálne poistenie 110 899,01 EUR   

*527 Zákonné sociálne náklady - sociálny fond 14 095,27 EUR   

*532 Daň z nehnuteľnosti 633,68 EUR   

*538 Ostatné dane a poplatky 144,70 EUR   

*542 Pokuty a penále 10,60 EUR   

*546 Dary 1 950,08 EUR   

*549 Iné ostatné náklady 3 549,78 EUR   

*551 Odpisy DNM a DHM 25 591,67 EUR   

*552 Zostatková cena predaného DHM a DNM 325,00 EUR   

*554 Predaný materiál 1 071,73 EUR   

*563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 8 048,55 EUR   

*602 Tržby z predaja služieb   13 266,00 EUR 

*621 Aktivácia materiálu a tovaru   661,90 EUR 

*645 Kurzové zisky   9,50 EUR 

*646 Prijaté dary   813,43 EUR 

*649 Ine ostatne výnosy   9 703,80 EUR 

*651 Tržby z predaja DHM a DNM   1 250,00 EUR 

*654 Tržby z predaja materiálu   2 653,91 EUR 

*662 Prijaté príspevky od právnických osôb   135 584,14 EUR 

*663 Prijaté príspevky od fyzických osôb   76 876,96 EUR 

*665 Príspevky z podielu zaplatenej dane    36 473,74 EUR 

*691 Dotácie   441 897,92 EUR 

        

Výnos 

                                              109 405,15 

EUR  609 786,15 EUR 719 191,30 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREHĽAD HOSPODÁRENIA – VÝDAVKY A PRÍJMY  

Výdavky   

Režijné náklady súvisiace so službami pre rodiny a deti (nájomné, energie, cestovné, 

telekomunikačné náklady, náklady na pobyty rodín, terapeutické pomôcky, nákup 

pomôcok na kluby náhradných rodín,informačné materiály,kancelársky materiál) 67 515,58 € 

Mzdové náklady a honoráre za služby rodinám a deťom 317 587,30 € 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie  118 500,62 € 

Ostatné náklady( výdavky spojené s realizáciou vzdelávania UPSVR, vzdelávanie 

zamestnancov,spracovanie účtovníctva, poistenie majetku, odpisy, bankové 

poplatky,daň z nehnuteľnosti) 89 569,23 € 

Náklady na mediálne a FR  kampane 16 613,42 € 

SPOLU 609 786,15 € 

    

Príjmy   

Príjem z podielu zaplatenej dane* 31 368,13 € 

Príjem z podielu zaplatenej dane** 5 105,61 € 

Samosprávne kraje                                                                                                                                                                                                                                  

(Banskobystrický, Bratislavský, Trnavský, Žilinský, Prešovský) 134 084,24 € 

MPSVR Implemetačná agentúra 218 892,67 € 

Mestá a obce (Žilina, Prešov) 13 961,28 € 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny CDR                                                                                                                                                                                                               

a ÚPSVaR Stará Ľubovňa 64 921,01 € 

MPSVaR 24 000,00 € 

Nadácia Orange 20 000,00 € 

Iné nadácie                                                                                                                                                                                                                                                      

(Nadácia Pontis, Nadácia EPH, Nadácia SLSP, Socia a iné) 40 898,91 € 

Dary od fyzických osôb 76 876,96 € 

Dary od právnických osôb 61 537,38 € 

Ústredie práce, soc. vecí a rodiny, Hlavné mesto BA-vzdelávacie semináre 13 266,00 € 

Ostatné príjmy                                                                                                                                                                                                                                                        

(príspevky od klientov za jednotlivé služby, predaj publikácií, úroky z bankových účtov, 

členské) 14 279,11 € 

SPOLU 719 191,30 € 

    

* V roku 2019 sa spolu použilo 43 318,13€, v hodnote 11 950.-€ bolo zakúpené auto, 

ktoré bude zaradené do majetku až v roku 2020 a následne odpisované.   

** Odpisy DHM nadobudnutého v roku 2011 a 2015   
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CENTRÁ PRE NÁHRADNÚ RODINNÚ STAROSTLIVOSŤ A CENTRÁ POMOCI RODINE 

Návrat / Centrum Návrat v Bratislave 

Pluhová 1, 831 03 Bratislava  

tel.: +421 252 444 361, sanácia rodín: +421 918 111 155 

navrat@navrat.sk 

Poradenské miesto v Trnave 

Trhová 2, 917 01 Trnava 

mob.: +421 917 649 478 

navrat@navrat.sk  

Centrum Návrat v Prešove (s pôsobnosťou v prešovskom a košickom kraji)  

Svätoplukova 12, 080 01 Prešov 

tel.: +421 517 711 679, +421 918 391 019, +421 918 653 818-9 

navratpo@navrat.sk 

Centrum Návrat v Banskej Bystrici 

Námestie SNP 16 (Beniczkého pasáž), 974 01 Banská Bystrica 

tel.: +421 484 143 897, +421 907 518 180, +421 918 653 817 

navratbb@navrat.sk 

Centrum Návrat v Žiline 

Republiky 31, 010 01 Žilina 

tel.: +421 417 234 273, +421 907 706 523 

navratza@navrat.sk 

Poradenské miesto v Soblahove, Trenčín 

mob.: +421 907 706 523 

Aktuálne kontakty na Kluby náhradných rodín nájdete na www.navrat.sk. 

Infolinka nielen o adopcii: +421 907 80 80 80  www.navrat.sk   www.adopcia.sk 

Bankové údaje: 

Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116  

SWIFT: LUBASKBX 

IČO: 31746209 

Návrat, o.z. je registrované na MV SR pod číslom VVS/1 – 900/90-10539. 

Návrat poskytuje služby ako akreditovaná organizácia na základe rozhodnutí MPSVaR SR č. 8386/2016-M_OSSODRAK zo dňa 2. 5. 2016 a predĺženie č. 

5151/2016-M_OSSODRAK-1 zo dňa 31. 3. 2016, ktorým sa predlžujú rozhodnutia č. 1993/2006-I/21 AK zo dňa 28. marca 2006 a č. 28630/2006-I/21 AK zo 

dňa 22. decembra 2006.  

Návrat, o. z. má od roku 2018 akreditáciu ako Centrum pre deti a rodiny.  

 
PREHLÁSENIE: 

● Organizácia nevynaložila žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. 

● Organizácia vykonávala činnosť tak, že nevznikli žiadne negatívne dopady na životné prostredie. 

● Organizácia nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

● Organizácia v roku 2019 nenadobudla žiadne obchodné podiely ani akcie. 

● Organizácia  dosiahla v roku 2019 hospodársky výsledok - zisk 109 405,15 eur. Zisk bol navrhnutý Valnému 

zhromaždeniu vysporiadať preúčtovaním v prospech účtu 428-Nevysporiadaný HV minulých rokov. 

● Činnosť organizácie nemá vplyv na zmenu zamestnanosti. 

● Významné riziká a neistoty, ktorým je organizácia vystavená sú: nie sme si vedomí žiadnych významných rizík. 

● Po skončení účtovného obdobia organizácia analyzovala situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19, vyhodnotila 

riziká a dostupné informácie a ich možný dopad na činnosť spoločnosti. V tejto súvislosti nepredpokladá 

významné obmedzenie činnosti ani dopady na likviditu a finančnú situáciu spoločnosti. 
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