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Príhovor predsedu 
 

Na konci roka zvykneme pripraviť u nás doma spoločne s deťmi veľký obraz. Najskôr 
vyberáme z rodinných fotiek a tie, ktoré nám pripomínajú najvýznamnejšie udalosti, vkladáme do 
veľkého obrazu. Máme takých obrazov už viacero, a vždy je pre nás pútavé spomínať na krásne 
a zaujímavé chvíle, a rozprávať sa o nich spoločne s deťmi.  

Takto veľmi nenápadne sa posilňuje vedomie „odkiaľ som a kam idem?“ Kľúčová otázka 
každého človeka. Časom, keď dieťa vyrastie, rozšíri svoj pohľad aj ďalej – pozerá kto sú jeho 
predkovia, odkiaľ a kam išli. A tak pomaly ho hľadanie privedie k pôvodu samotného človeka 
a života „odkiaľ som a kam idem?“ 

Odkiaľ prišlo ZAOSTRI NA RODINU a kam ide?  

ZAOSTRI prišlo ako ovocie nadšenia a úsilia „deliť sa“ niekoľkých konkrétnych ľudí. 
A rovnako vďaka konkrétnym ľuďom, ich nadšeniu, odvahe, snívaniu a samozrejme aj pracovitosti 
ZAOSTRI postupne objavuje a definuje „kam ide“.  

ZAOSTRI sú konkrétni ľudia. A všetko čo sa nám podarilo v roku 2013 zrealizovať, je 
konkrétnou stopou ktorú títo ľudia urobili vo svojich rodinách a v tomto svete. Súčasťou ZAOSTRI sú 
aj osoby, ktoré sa rozhodli podporiť našu činnosť – ich štedrosť je účasťou na našom poslaní. 

Pozývame Vás, aby ste v krátkom čítaní správy „o čom bol rok 2013 v ZAOSTRI“ vnímali 
tieto osoby ktoré za tým všetkým stoja, pretože často ste nimi aj vy sami.  

Ďakujeme všetkým,  

ktorí sú darom pre svoju vlastnú rodinu! 

 

 

 

Juraj Hajkovský,  

predseda o.z. ZAOSTRI NA RODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici,  

6. januára 2014 
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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).  

 

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 V roku 2013 sme pokračovali v prestavbe portálu tak, aby poskytoval kvalitný 

priestor pre naše poslanie. Jeho prioritou je databáza tipov na rodinné výlety. 

Okrem toho portál poskytuje priestor pre delenie sa o dobré skúsenosti, zdieľanie 

ťažkostí, spoločné hľadanie odpovedí na otázky. Pridávať obsah môže každý 

registrovaný účastník. 

 Rozvojové aktivity 

o V roku 2013 sme spolurealizovali súbor manželských večerov (8x), ktorých sa 

zúčastnilo 9 manželských párov v Banskej Bystrici – Sásovej. 

 Tábory 

o Už niekoľko rokov spoluorganizujeme rodinné tábory pre rodiny z nášho blízkeho 

okolia. V roku 2013 sme zorganizovali jeden pobytový tábor, zúčastnilo sa ho 40 

osôb. Otcovia so synmi realizovali špeciálny spoločný program formou výprav, ktoré 

sa uskutočnili 3x ako jednodňové podujatia. 

 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 

 Bohatstvo rituálov v rodine 

o 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 2013 sme napísali autorský text „Bohatstvo rituálov v rodine“.  

V súvislosti s ním sme sa zúčastnili 3x vysielania v rádiu LUMEN na rovnakú tému. 

Tiež sme boli prizvaní na diskusiu s rodinami do Hruštína, ktorej sa zúčastnilo vyše 

15 manželských párov.  

Otcovia a synovia 

 Tento samostatný projekt ktorý rozvíjame je program o otcoch a synoch - otcoch, ktorí 

plnohodnotne darujú svoj čas svojim synom a o synoch, ktorí prežívajú spoločné zážitky 

a dobrodružstvá s otcami, formujú vzájomné vzťahy a objavujú vlastnú mužskú identitu.  

 Vďaka grantu, ktorý nám v roku 2013 poskytol Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, 

budeme môcť k 1. máju 2014 spustiť nový portál www.otcasy.sk, informovať o projekte 

širokú verejnosť a pozvať otcov aby sa zapojili do programu.  

 Odovzdali sme svoju skúsenosť otcom v Trnave s ktorými spolupracujeme na jej rozvoji  

 

http://www.zaostri.sk/
http://www.otcasy.sk/
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Kurzy duchovného rozvoja 

 S novou témou: Príbehy temných nocí. Príbehy o hľadaní svetla sme realizovali 2 turnusy:  

o august 2013, Kopernica, 11 účastníkov,  

o november 2013, chata Kamilka Oščadnica, 23 účastníkov,  

 Vďaka práci mnohých dobrovoľných prekladateľov, sme uverejnili v slovenčine 54 

biblických komentárov od Alberta Maggiho z Centra STUDIBIBLICI. Naďalej publikujeme 

komentáre aktuálnych nedeľných evanjelií v slovenčine na portáli projektu: 

www.duchovnecvicenia.sk  

 Rozhodli sme sa vydať v slovenčine knihu IL MANDANTE, ktorá ponúka biblický komentár 

Jánovho evanjelia. Prinesieme ju na trh v roku 2014. 

Propagácia 

 Základnou formou našej propagácie je webová stránka www.zaostri.sk, ktorá bola roku 

2012/13 prebudovaná. Projekt duchovné cvičenia má svoj samostatný web 

www.duchovnecvicenia.sk, na ktorom tiež informujeme o našej činnosti. O svojich 

aktivitách informujeme na iných weboch prostredníctvom banerového systému Rybka 

a info portálu www.vyveska.sk Sme tiež prítomní na sociálnej sieti Facebook. Pre projekt 

Otcovia a synovia sme v roku 2013 zakúpili samostatnú doménu www.otcasy.sk  

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

združenia a  autorskými textami.  

2% pre ZAOSTRI v roku 2013 

 Ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali svoje 2% v roku 2013. Bolo to spolu 1455,27 €. 

Vďaka tomuto príspevku sme mohli:  

o rozvíjať projekt Otcovia a synovia,  

o nakúpiť brožúrky „Bohatstvo rituálov“ a poskytovať ich rodinám,  

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

o realizovať duchovné cvičenia – letný turnus  

o podporiť miestnu Šarkaniádu  

o podporiť cestu rodín z BB do KE na Pochod za život  

o kúpiť licenciu na preklad knihy IL MANDANTE 

 

Uchádzame sa o Vašu priazeň a podporu aj v roku 2014. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.duchovnecvicenia.sk/na_ceste.html
http://www.duchovnecvicenia.sk/na_ceste.html
http://www.duchovnecvicenia.sk/
http://www.zaostri.sk/
http://www.duchovnecvicenia.sk/
http://www.vyveska.sk/
http://www.otcasy.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 2013 

 Príjmy 
o dary       167,00 € 

o členské príspevky       14,00 € 

o asignácia dane (2%)                   1455,00 € 

o úvery a pôžičky    1700,00 € 

o organizácia podujatí    2659,00 € 

o poskytovanie služieb                    306,00 € 

o dotácie a granty                       0,00 € 

o  iné                                                     0,00 € 

o SPOLU                  6301,00 € 

 

 Náklady 
o služby                                      3706,00 € 

o mzdy         0,00 € 

o dary iným subjektom                  313,00 € 

o energie a komunikácie                  0,00 € 

o prenájom          0,00 € 

o cestovné      815,00 € 

o réžia     1298,00 € 

o splátky úverov a pôžičiek             200,00 € 

o SPOLU   6332,00 € 

Ďakujeme 
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http://www.donbosco.sk/
http://rodinabb.sk/
http://www.domcek.org/
http://www.domka.sk/
https://www.ludialudom.sk/vyzvy/559
http://www.mcmamina.sk/
http://www.lumen.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
http://www.centrumprerodinu.sk/cpr/

