
 
 

 

 
     VÝROČNÁ 
       SPRÁVA 
           2020 

   

          NEZISKOVÁ  
       ORGANIZÁCIA  
          STEFANI n.o. 



1. Príhovor 
 Milí priatelia,  

rok 2020 bol pre nás, tak ako pre zvyšok planéty, rokom pandémie. Aj napriek tomu sa 

nám však podarilo realizovať množstvo zaujímavých aktivít pre komunitný život v našom 

meste. 

Najviac aktivít sa nám tento rok podarilo realizovať v Chillout zóne, ktorá slúži širokej 

verejnosti ako miesto oddychu, športu, organizovania kultúrnych podujatí a komunitných 

stretnutí. Pri realizácii tohto projektu sme nadviazali významné partnerstvá s mnohými 

dobrovoľníkmi ako aj s Mestským mládežníckym parlamentom Žarnovica, preto veríme, že aj 

v roku 2021 sa nám podaria nové zaujímavé spolupráce prospešné pre naše mesto.  

 

Práca so ZŤP klientmi bola tento rok 

obmedzená nakoľko klienti majú viacero 

pridružených zdravotných problémov a sú tak 

rizikovou skupinou pre koronavírus. Počas 

našich stretnutí  (keď to bolo možné) sme sa 

opäť venovali tvorivým aktivitám (maľovanie, 

strihanie, lepenie, výroba ozdôb ...) a sociálnej 

rehabilitácii (témy ako osobná hygiena, vzťahy, 

práca, rodina, zvládanie stresu atď.). V máji a júni naši klienti ušili 500ks rúšok, ktoré sme 

darovali do zdravotníckych zariadení v okolí. V roku 2021 máme opäť pripravené nové 

aktivity, ktoré im pomôžu na ceste k samostatnosti. 

V rámci výročnej správy by som Vám rada bližšie odprezentovala výsledky našej práce 

za rok 2020 a zároveň by som sa rada poďakovala každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel 

k realizácii našich snov a vízií na ceste k lepšiemu svetu. ĎAKUJEME. 

 

        S úctou 

        Ing. Lucia Vrtíková 

        riaditeľka STEFANI n.o.  



2. Misia a štruktúra neziskovej organizácie 
Stefani n.o. sa venuje práci s deťmi, mládežou a zdravotne znevýhodnenými občanmi, 

pričom jej poslaním je zlepšenie komunitného života obyvateľov Žarnovice a okolia. Pre všetky 

cieľové skupiny sa snažíme robiť naše mesto bezpečným, komunitným, moderným mestom, 

kde budú jeho obyvatelia radi vyrastať, žiť a tráviť tu aktívne svoj voľný čas. Ďalej sa usilujeme, 

z našich detí a mládeže vychovávať vyrovnané sebavedomé osobnosti, ktoré majú správne 

názory a nenechajú sa zlákať nástrahami tejto doby a lákavosťou rôznych deliktov. Vo svojich 

projektoch presadzujeme vzťahovú výchovu a venovanie sa svojim deťom, blízkym a vzťahom 

v komunite.  

 Na čele organizácie stojí riaditeľka Ing. Lucia Vrtíková, ktorá koordinuje aktivity svojho 

tímu dobrovoľníčok. V našom tíme sú psychologičky, animátorky a projektové manažérky, 

ktoré sa vo svojom voľnom čase pokúšajú zmeniť svoje okolie k lepšiemu. Naši klienti (najmä 

mentálne znevýhodnení) nám takisto vypomáhajú pri mnohých aktivitách, kde sa cítia využití 

a život pre nich konečne dáva zmysel. V septembri 2020 sme získali štatút integračného 

sociálneho podniku vďaka čomu dokážeme napĺňať naše ciele v sociálnej oblasti ešte 

efektívnejšie.  

 

3. Náš rok 2020 
Sociálne ciele 

Náš rok 2020 bol veľmi poznačený pandémiou koronavírusu, no aj napriek tomu sme 

sa snažili napĺňať sociálne ciele našej organizácie. V zmysle poskytovania spoločensky 

prospešnej služby podpory zamestnanosti nezisková organizácia zamestnávala zraniteľné 

a znevýhodnené osoby. Tieto si tak osvojovali pracovné návyky a získavali nové zručnosti, 

ktoré im pomôžu aj pri hľadaní povolania do budúcnosti, sociálnom začlenení, finančnej 

autonómii a tiež k zdravému sebavedomiu a zlepšeniu duševného zdravia. Zamestnávali sme 3 

znevýhodnené osoby s ťažkým zdravotným postihnutím plus jedného ich pracovného asistenta. 

Náplňou práce našich zamestnancov bola výroba drobných dekorácií do domácností, 

darčekových predmetov a pomocné upratovanie práce. Po mesiacoch mentoringu už na nich 

badať pozitívne výsledky a ich pracovné návyky sú ukážkové. 

V zmysle poskytovanie spoločensky prospešných služieb sme budovali najmä zdravé 

rodinné vzťahy, odpútavali deti a mládež od mobilov, zlepšovali komunikáciu a budovali 



láskyplné väzby v rodine, a to najmä – na našich besedách, prednáškach, rodinných podujatiach 

v exteriéri, v online prostredí. 

Detský kútik 

Náš detský kútik bol zatvorený 9 mesiacov z roka, čiže jeho činnosť bola veľmi 

obmedzená. Aj keď sme boli otvorení, platili pre nás prísne obmedzenia na počty osôb 

v interiéri, čiže sme organizovali len menšie kurzy (hudobná, Zdravé nôžky, Tvorivé ručičky). 

Naše aktivity pre rodiny s deťmi sme smerovali skôr do exteriéru Chillout zóny. 

Chillout zóna 

V roku 2020 prešla Chillout zóna obnovou za pomoci dobrovoľníkov z Mestského 

mládežníckeho parlamentu. Pribudla sem knižná búdka, vertikálne tienenie a nová zeleň. Aj 

vďaka tejto revitalizácii sa nám podarilo pritiahnuť do oddychovej zóny stovky návštevníkov, 

ktorí si s nami užili leto bez korona obmedzení. V rámci leta sme zorganizovali Stredy 

s knižkou, Letné kino, prednášky, či veľký Deň rodiny. Fotky prikladáme na záver výročnej 

správy. 

Rúška pomoci 

V prvej vlne pandémie sme snažili byť užitoční a pomôcť najzraniteľnejším ľuďom 

v našom okolí šitím rúšok pomoci. Podarilo sa nám na to získať grant od Nadácie Volkswagen 

a spolu s našimi ZŤP klientmi sme ušili až 500 rúšok, ktoré sme následne darovali do nemocníc 

a terénnych sociálnych služieb na Slovensku. Tento projekt bol ukážkou súdržnosti a sily aj 

v ťažkých časoch a sme preto veľmi pyšní na našich klientov. 

4. Plánované aktivity 
K prioritám roku 2021 radíme rozšírenie aktivít našej klubovne a udržanie 

sociálneho podniku pre našich klientov. V lete 2021 plánujeme znova rozbehnúť pravidelné 

aktivity v Chilllout zóne. Našou ambíciou je aby sa čoskoro z nášho mesta naozaj stalo 

moderné, ekologické a proaktívne mesto, v ktorom budú jeho obyvatelia radi žiť, deti radi 

vyrastať a mladí z neho nebudú utekať. 

Všetky aktivity organizácie plánujeme počas roka podporovať osvetovými aktivitami, 

diskusiami a prezentáciou v médiách, ktoré budú pravidelne informovať o možnostiach obrátiť 

sa na našu organizáciu v prípade problémov o oblasti psychického zdravia, ale aj v prípade 

záujmu o rozvoj zručností detí a mladých v Žarnovici, či v prípade akéhokoľvek 

verejnoprospešného nápadu. 



 

V roku 2021 plánujeme dať reálne kontúry aj nášmu snu, ktorým je detský kútik 

s farmou v Žarnovici. Rok 2021 by mal byť opäť pre nás rokom administratívy a veríme, že 

v roku 2022 už budeme naplno stavať múry našej farmy a zaobstarávať zvieratká. 

Veríme, že naše ambície budú naplnené nakoľko do našich projektov vkladáme celé 

srdce. Ďakujeme za podporu a prosím držte nám palce aj v roku 2021 J . 

dňa 10.06.2021 

 

S úctou  

Ing. Lucia Vrtíková  

Riaditeľka STEFANI n.o. 
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SADENIE BYLINKOVEJ ŠPIRÁLY 

 



ZDRAVÉ NÔŽKY 

 

STREDA S KNIŽKOU 

 



REVITALIZÁCIA CHILLOUT ZÓNY – sadenie kríkov, dobudovanie knižnej búdky 

 

KARNEVAL V DETSKOM KÚTIKU 

 



PREDNÁŠKA O PRVEJ POMOCI 

 

BURZA PRE MAMIČKY V DETSKOM KÚTIKU 

 



 

 

RÚŠKA POMOCI, ktoré šili naši ZŤP klienti 

 

 

 

 

  



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 Rok 2020 bol pre nás z hľadiska sociálneho podnikania rokom útlmu a naše 

aktivity fungovali na minimum. Príjmy z podnikateľskej činnosti sme zaznamenali dokopy 

v ôsmych mesiacoch roka aj to vo veľmi nízkych hodnotách. Našťastie bolo v čase zatvorenej 

prevádzky možné čerpať dotáciu na nájomné, vďaka čomu sa nám podarilo prevádzku udržať. 



 Nižšie prikladáme k nahliadnutiu tiež prehľad o rozložení príjmov organizácie 

podľa zdroja. Najväčší podiel tvorili dotácie a príjmy z 2% daní, ktoré sme však automaticky 

vložili do našich verejnoprospešných projektov. Nižšie uvádzame tiež použitie 2% z minulých 

rokov – prijaté 2% v roku 2019. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum Číslo Text MD DAL Čiastka Firma
17.9.20 002 Tržby za vlastné výrobky 311000 601000 23,00 €
17.9.20 003 Tržby za vlastné výrobky 311000 601000 30,00 €
17.9.20 004 Tržby za vlastné výrobky 311000 601000 16,00 €
17.9.20 1 Tržby za vlastné výrobky 311000 601000 31,50 €

30.12.20 20201003 Tržby za vlastné výrobky 311000 601000 720,00 € Expandeco s. r. o.
820,50 €

3.3.20 20201001 Tržby z predaja služieb 311000 602000 50,00 € Obec Hrabičov
22.7.20 20201002 Tržby z predaja služieb 311000 602000 480,00 € TENENET o.z.

30.12.20 20201003 Tržby z predaja služieb 311000 602000 1 137,60 € Expandeco s. r. o.
1 667,60 €

17.1.20 2020001 Tržby z predaja služieb - vedľajšia činnosť 311000 602610 53,40 € Zásielkovňa s. r. o.
30.4.20 2020002 Tržby z predaja služieb - vedľajšia činnosť 311000 602610 106,20 € Zásielkovňa s. r. o.

27.10.20 20HP010 Tržba 1/2020 211000 602610 667,06 €
27.10.20 20HP011 Tržba 2/2020 211000 602610 941,26 €
27.10.20 20HP012 Tržba 3/2020 211000 602610 307,60 €
27.10.20 20HP015 Tržba 6/2020 211000 602610 121,55 €
27.10.20 20HP016 Tržba 7/2020 211000 602610 154,32 €
27.10.20 20HP017 Tržba 8/2020 211000 602610 108,90 €
27.10.20 20HP018 Tržba 9/2020 211000 602610 430,70 €
31.10.20 20HP019 Tržba 10/2020 211000 602610 106,60 €

2 997,59 €
26.3.20 SLSP003 Dar Nadácia Volswagen 221000 646000 1 300,00 €
15.4.20 SLSP004 Dar Expandeco 221000 646000 661,00 €

1 961,00 €
30.4.20 20M04 Mzdy 2020/04 331000 648000 15,05 €

15,05 €
9.1.20 SLSP001 Splátka Nadácia Granvia 221000 662000 900,00 €

29.7.20 SLSP007 Mesto Žarnovica 221000 662000 1 000,00 €
29.7.20 SLSP007 Mesto Žarnovica 221000 662000 1 000,00 €

2 900,00 €
26.5.20 SLSP005 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 1 351,93 €
26.6.20 SLSP006 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 606,85 €
30.6.20 SLSP006 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 23,47 €

3.7.20 SLSP007 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 36,13 €
7.7.20 SLSP007 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 13,00 €

10.7.20 SLSP007 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 101,78 €
14.7.20 SLSP007 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 200,00 €
14.7.20 SLSP007 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 31,17 €
17.7.20 SLSP007 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 21,38 €
21.7.20 SLSP007 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 58,45 €
24.7.20 SLSP007 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 306,06 €
28.7.20 SLSP007 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 546,40 €
31.7.20 SLSP007 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 47,35 €

7.8.20 SLSP008 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 116,28 €
7.8.20 SLSP008 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 483,12 €

21.8.20 SLSP008 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 34,11 €
25.8.20 SLSP008 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 68,70 €
25.9.20 SLSP009 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 19,82 €
2.10.20 SLSP010 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 223,78 €

11.12.20 SLSP012 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 46,62 €
15.12.20 SLSP012 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 255,59 €
18.12.20 SLSP012 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 1 162,85 €
18.12.20 SLSP012 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 9,99 €
29.12.20 SLSP012 % podielu zaplatenej dane 221000 665000 32,32 €

5 797,15 €
19.3.20 20UP01 Dotácie 348000 691000 669,56 € Úrad práce
31.3.20 20UP02 Dotácie 348000 691000 607,17 € Úrad práce
31.3.20 20UP03 Dotácie 348000 691000 641,90 € Úrad práce
31.3.20 20UP04 Dotácie 348000 691000 703,04 € Úrad práce
31.3.20 20UP05 Dotácie 348000 691000 1 573,36 € Úrad práce
30.6.20 20UP06 Dotácie 348000 691000 703,04 € Úrad práce
1.10.20 20UP07 Dotácie 348000 691000 1 573,36 € Úrad práce
1.11.20 20UP08 Dotácie 348000 691000 797,67 € Úrad práce
1.11.20 20UP09 Dotácie 348000 691000 797,67 € Úrad práce
1.11.20 20UP10 Dotácie 348000 691000 725,15 € Úrad práce
1.12.20 20UP11 Dotácie 348000 691000 531,98 € Úrad práce
1.12.20 20UP12 Dotácie 348000 691000 1 231,30 € Úrad práce

10 555,20 €



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


