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Príhovor predsedu 
 

 

 

Pri pohľade späť na rok 2015, vidíme, aký bol plodný.   

Ďakujeme tým, ktorí nás inšpirovali, ktorí s nami spolupracovali a najmä našim rodinám, 
ktoré nám vytvárajú zázemie a podporujú nás.  

 

 

 

 

Juraj Hajkovský,  

predseda o.z. ZAOSTRI NA RODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici,  

15. januára 2016 

 

 



Výročná správa 2015 - ZAOSTRI NA RODINU   3 

Kto sme 

Zaostri na rodinu - združenie na podporu tradičnej rodiny je občianske združenie s celoslovenskou 

pôsobnosťou. Spolupodieľame sa na rozvoji stabilných rodín a rozvoji jednotlivých členov rodín. 

Vytvárame podmienky a možnosti pre ich rast a sebarealizáciu. 

Používame, propagujeme a presadzujeme preventívny výchovný systém a sme otvorení spolupráci 

s inými subjektmi a jednotlivcami. 

Naše poslanie a ciele 

Poslaním ZAOSTRI je vyzdvihovať hodnotu rodiny a podporovať rodiny v tom, aby túto hodnotu 

sami nachádzali a posilňovali.  

Cieľom združenia je informovať, vzdelávať  a rozvíjať rodiny, manželov, snúbencov a mladých ľudí v 

zmysle hodnôt tradičnej kresťanskej rodiny a tým prispievať k vytváraniu kvalitnejšieho života v 

spoločnosti. 

Ako pracujeme 

Snažíme sa byť darom pre svoju vlastnú rodinu. Naša práca vychádza z tohto základného postoja, 

ku ktorému pozývame aj našich členov a adresátov. Ovocím tohto postoja je angažovanosť 

jednotlivých rodín a ich snaha deliť sa o dobré skúsenosti z vlastných rodín – na úrovni vzájomných 

partnerských a rodičovských vzťahov, prepojenia rodiny a školy, rodiny a miestnej komunity. 

Vytvárame priestor pre toto delenie sa podľa možností jednotlivých rodín a ich aktuálnej situácie – 

počtu detí, ich veku, a celkových potrieb rodiny.  

Komu sa venujeme  

Primárne sa venujeme rodine ako celku. Sekundárne jednotlivým jej členom a to diferencovane 

podľa ich aktuálnych potrieb – manželským párom, deťom v predškolskom veku 0 – 6 rokov, 

mladším deťom 6 – 12 rokov, starším deťom 12 – 18 rokov, mladým dospelým 18 – 25 rokov. 

V centre našej pozornosti je podpora dôležitých vzťahov matka a dieťa / otec a dieťa / manželia / 

starí rodičia a vnúčence a podobne.  

S kým spolupracujeme 

Spolupracujeme s viacerými centrami pre rodinu, materským centrom Mamina v Banskej Bystrici, 

mládežníckymi organizáciami DOMKA a LAURA, vydavateľstvom Don Bosco, centrom Biblických 

štúdií v Montefano (Taliansko) a inými.  

 

Vedenie ZAOSTRI 
 

Predsedníctvo 

 Juraj Hajkovský, predseda 

 Anastázia Strečková, podpredseda 

 Dominika Hajkovská, člen 

 

Kontrolná komisia 

 Elena Murinová, predseda 

 Eva Šarközyová, člen 

 Ľubomír Šarközy, člen



Činnosť  

 Portál www.zaostri.sk  

o Priebežne uverejňujeme články, pozvánky, preklady biblických komentárov 

o Publikovali sme tretí ročník inšpirácií pre rodiny ADVENT S RODINOU, na 

odoberanie ktorého sa prihlásilo 318 adresátov. 

 

 Rozvojové aktivity 

o Spolurealizovali v Banskej Bystrici – Sásovej: 

 kurz manželských večerov (zúčastnilo 10 manželských párov), 

 kurz pre rodičov detí 

 Iné podujatia 

o Pravidelne organizujeme a spoluorganizujeme otvorené podujatia (Minikarneval, 

Šarkaniáda) pre celú rodinu. Aj počas týchto neformálnych aktivít je priestor na 

to, aby sa rodiny viac zoznámili, oboznámili sa s našou činnosťou a ponukami 

a prípadne vstúpili aktívne do spolupráce. 

Publikujeme 

 Naša dlhoročná práca s rodinami nás inšpiruje k deleniu sa o skúsenosti. Využívame k tomu 

aj odborný potenciál našich členov – psychológov, pedagógov a zároveň rodičov. V roku 

2015 sme napísali dva autorské texty, a vydali 4 knihy:  

o  Drakobijec – moja cesta, kniha pre chlapcov 

 náklad 2 400 ks (predalo sa 1 920 ks, darovali sme 200 ks) 

o  Príkaz na zabitie, preklad z taliančiny 

 náklad 1 600 ks (predalo sa 400 ks, darovali sme 120 ks) 

o  Matka a dcéra, blízke aj vzdialené (pre vyd. Don Bosco) 

o  Hyperaktívne a nepozorné dieťa v rodine (náklad 1 600 ks) 

o  Hyperaktívne a nepozorné dieťa v škole (náklad 800 ks) 

 Uverejnili sme 28 autorských textov v projekte ADVENT S RODINOU 2015 

 Pre portál zastolom.sk píšeme populárno-odborné články k téme OTCOVSTVO 

Diskusné stretnutia 

 Banská Bystrica, 21. 1. 2015, téma: ochrana rodiny a referendum s pánom Trnovcom 

 Banská Bystrica, 30. 1. 2015, téma: Rodina je budúcnosť Slovenska (info tu) 

 Banská Bystrica, 24. 3. 2015, živé vysielanie v rádiu Lumen, téma: projekt OTCaSY a kniha 

DRAKOBIJEC – MOJA CESTA 

 Trnava, 20. 6. 2015, predstavenie knihy DRAKOBIJEC 

 Banská Bystrica, 9. 9. 2015, živé vysielanie v TV LUX, téma: projekt OTCaSY a kniha 

DRAKOBIJEC – MOJA CESTA 

 Banská Bystrica, 13. 10. 2015, diskusia s Jurajom Sedláčkom – kniha Otcovské rany 

http://www.zaostri.sk/
http://zaostri.sk/sk/clanky/rodina/rodina-buducnost
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Otcovia a synovia 

 Vďaka grantu, ktorý nám v roku 2014 poskytol Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, 

sme v roku 2015 vydali knihu DRAKOBIJEC – MOJA CESTA a itinerár pre otcov; informovali 

sme o projekte širokú verejnosť; pozvali otcov aby sa zapojili do programu.  

 Otcovia so synmi realizovali špeciálny spoločný program formou výprav, ktoré sa 

uskutočnili 3x ako jednodňové podujatia. 

 Zorganizovali sme niekoľko stretnutí s otcami v rôznych regiónoch Slovenska 

Duchovné cvičenia 

 Vďaka práci mnohých dobrovoľných prekladateľov, sme uverejnili v slovenčine 12 nových 

biblických komentárov od Alberta Maggiho z Centra STUDIBIBLICI. Naďalej publikujeme 

komentáre aktuálnych nedeľných evanjelií v slovenčine na portáli projektu: 

www.duchovnecvicenia.sk  

 Vydali sme knihu IL MANDANTE – biblický komentár Jánovho evanjelia.  

Propagácia 

 Základnou formou našej propagácie je webová stránka www.zaostri.sk. Naše dva projekty 

majú svoje samostatné weby: www.otcasy.sk (otcovia a synovia) a 

www.duchovnecvicenia.sk (duchovné cvičenia). Na oboch portáloch informujeme o našej 

činnosti. Sme tiež prítomní na sociálnej sieti Facebook.  

 Na našich podujatiach sa prezentujeme printovou reklamou, ručnými výrobkami s logom 

združenia a  autorskými textami.  

2% pre ZAOSTRI v roku 2015 

 Ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali svoje 2% v roku 2015. Bolo to spolu 1025,84 €. 

Vďaka tomuto príspevku sme mohli:  

o rozvíjať projekt Otcovia a synovia,  

o vydať knihy DRAKOBIJEC – MOJA CESTA, a PRÍKAZ NA ZABITIE 

o poskytnúť knihy zdarma mnohým rodinám 

o prevádzkovať www.zaostri.sk, www.duchovnecvicenia.sk, www.otcasy.sk  

o podporiť  kurz Manželské večery v Sásovej  

o poskytovať iné služby rodinám a zúčastniť sa diskusných stretnutí 

 

Uchádzame sa o Vašu priazeň a podporu aj v roku 2016. 

 

 

 

 

 

 

http://www.duchovnecvicenia.sk/na_ceste.html
http://www.duchovnecvicenia.sk/na_ceste.html
http://www.duchovnecvicenia.sk/
http://www.zaostri.sk/
http://www.otcasy.sk/
http://www.duchovnecvicenia.sk/
http://www.zaostri.sk/
http://www.duchovnecvicenia.sk/
http://www.otcasy.sk/
http://zaostri.sk/sk/podporte-nas/2-dane
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Finančná správa za rok 2015 
 

 Príjmy 
o dary          456,03 € 

o asignácia dane (2%)                        1 025,84 € 

o úvery a pôžičky      6 795,00 € 

o poskytovanie služieb                      6 704,81 € 

o dotácie a granty                       900,00 € 

o SPOLU                        15 881,68 € 

 

 Náklady 
o služby                                         12 374,86 € 

o mzdy         0,00 € 

o dary iným subjektom                       0,00 € 

o energie a komunikácie                  0,00 € 

o prenájom          0,00 € 

o réžia       495,26 € 

o splátky úverov a pôžičiek            2 846,80 € 

o SPOLU            15 716,92 € 

Ďakujeme 
 

 

        

 

    

 

        

 

 

 

Vydalo o.z. ZAOSTRI NA RODINU v roku 2016 
 
ZAOSTRI NA RODINU - Združenie na podporu tradičnej rodiny 
Starohorská 68, Banská Bystrica 974 01  
Registrácia: 14. 11. 2011 
Reg. číslo: VVS/1-900/90-38435 
IČO: 421 969 22 
č. účtu: 2000202808/8330 
e-mail: narodinu@zaostri.sk 
Web: www.zaostri.sk 
Facebook: www.facebook.com/pages/Zaostri-na-rodinu/100108876713738?fref=ts 

http://www.donbosco.sk/
http://www.domcek.org/
http://www.domka.sk/
https://www.ludialudom.sk/vyzvy/559
http://www.lumen.sk/
http://www.monamuza.sk
mailto:narodinu@zaostri.sk
http://www.zaostri.sk/
http://www.facebook.com/pages/Zaostri-na-rodinu/100108876713738?fref=ts
http://www.wynergie.net/
http://www.laura-mladez.sk/
http://dakujeme.sme.sk/
http://www.agami.sk/art.htm

