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1. Vznik organizácie 

 

OZ Margarétka Lovinobaňa je občianskym združením, ktoré vzniklo 5.4.2006. Štatutárnym 

zástupcom je Anna Babiaková. Občianske združenie sa riadi Stanovami. 

Činnosť občianskeho združenia sa zameriava najmä na obec Lovinobaňa ale tiež na širšie okolie – 

región Novohrad.  

Hlavnými cieľmi organizácie sú:  

- Zabezpečenie záujmovej činnosti pre deti a mládež s dôrazom na zmysluplné využívanie 

voľného času 

- Zabezpečenie záujmovej činnosti pre dospelých 

- Zabezpečenie záujmovej činnosti pre znevýhodnených občanov – zdravotne postihnutých, 

seniorov, sociálne znevýhodnených a pod.  

- Humanitárna činnosti v prospech znevýhodnených skupín obyvateľstva 

- Charitatívna činnosť v prospech znevýhodnených skupín obyvateľstva v regióne ale aj 

mimo regiónu Novohrad 

- Podpora a organizácia dobrovoľníckych aktivít 

- Sociálna pomoc a humanitárna pomoc v prospech znevýhodnených skupín obyvateľstva 

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, obnova 

tradícií v regióne, ochrana a obnova kultúrnych a prírodných pamiatok, obnova a rozvoj 

duchovných a morálnych hodnôt v regióne 

- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry – podpora a zriaďovanie centier voľného 

času pre znevýhodnených občanov, podpora integrácie znevýhodnených občanov 

- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti – najmä na podporu 

zamestnanosti znevýhodnených občanov, zriaďovanie chránených pracovísk 

- ochrana zdravia obyvateľstva, osveta v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany 

zdravia obyvateľstva 

- spolupráca s inými organizáciami s cieľom zvýšenia kvalifikácie a získavania skúseností, 

podpory prezentovaných cieľov 

 

Výročná správa hodnotí vývoj organizácie za obdobie roku 2020, poskytuje obraz o stave 

organizácie ku koncu roku 2020 a stanovuje ciele pre nasledujúce obdobie.   
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2. História organizácie a činnosť 

Organizácia od svojho vzniku realizuje aktivity najmä na  zmysluplné využívanie voľného času detí, 

mládeže aj dospelých. V rokoch 2006 – 2012 pravidelne fungoval spevácky krúžok a turistický 

krúžok. Príležitostne realizujeme tvorivé dielne, hudobné aktivity, športové aktivity, výlety pre 

znevýhodnených občanov. Tiež realizujeme rôzne projekty zamerané na využívanie voľného času 

pre deti a mládež, seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím, osvetové aktivity environmentálneho 

charakteru a akcie pri rôznych príležitostiach. V roku 2018 organizácia v spolupráci s Obcou 

Lovinobaňa zriadila voľnočasové centrum Klub Margarétka, v ktorom realizuje pravidelné aktivity 

najmä pre deti a mládež. Pravidelne organizujeme tvorivé dielne, rôzne formy doučovania detí zo 

znevýhodneného prostredia, športové aktivity čím chceme predchádzať vzniku krízových situácií 

v rodinách a sociálno-patologickým javom.  
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3. Činnosť v roku 2020 

Z prostriedkov grantu poskytnutého Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a dotácie 

obce Lovinobaňa sme zabezpečili športové vybavenie pre športové aktivity detí a mládeže 

v Lovinobani. V čase zhoršenej epidemiologickej situácie z dôvodu šírenia ochorenia Covid sme pre 

znevýhodnené skupiny obyvateľov zabezpečovali materiálnu pomoc vo forme potravín, ošatenia, 

a tiež zabezpečenia nákupov najmä pre seniorov. V Klube Margarétka z dôvodu pandémie 

v obmedzenej miere prebiehali voľnočasové aktivity a aktivity na podporu vzdelávania detí 

a mládeže zo znevýhodneného prostredia. Obnovili sme tiež pastoračné aktivity pre duchovný rozvoj 

detí a mládeže. Pre potreby voľnočasových a spoločenských aktivít sme pre miestnu časť Uderiná 

zabezpečili nákup stolnotenisových stolov a príslušenstva. S letnými prázdninami sme sa rozlúčili 

futbalovým zápasom, hudobným súbojom a gulášom.  
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4. Spolupráca s inými organizáciami 

 

Občianske združenie spolupracuje v oblasti 

humanitárnej pomoci a sociálnej 

starostlivosti s organizáciami: Diecézna 

charita Rožňava, Spišská katolícka charita, 

Občianske združenie Kvapka v mori, 

občianske združenie Pre človeka, nezisková 

organizácia Vaša charita, n.o.  

V rámci športovej činnosti spolupracujeme 

s mladými športovcami pod vedením 

dobrovoľníkov a novovzniknutým 

občianskym združením Futbalový klub 

Lovinobaňa. 

 

V rámci voľnočasových aktivít pre časť Uderiná spolupracujeme s občianskym združením Každý deň 

je dar.  
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5. Príjmy organizácie 

 

Donor Poskytnutá suma v € Účel 

Obec Lovinobaňa 500,00 Spotrebný materiál, materiál na 

aktivity, spolufinancovanie 

projektov 

Nadácia Renovabis 5 000,00 Zriadenie pastoračného centra, 

zakúpenie vozidla 

Nadácia Tesco  600,00 Zakúpenie vybavenia pre 

voľnočasové aktivity  

v Uderinej – stolnotenisové 

stoly a príslušenstvo   

Nadácia Orange 400,00 Humanitárna pomoc v čase 

pandémie 

SPOLU:  6500,00  

 

6. Výdavky organizácie 

Účel Suma v celých € Poznámka 

Spotrebný materiál 3 717 Športové vybavenie pre 

futbalový klub, spotrebný 

materiál na aktivity 

Služby 220  

Osobné náklady  68 Mzdy, odvody 

Materiál pre cieľové skupiny 2093 Humanitárna pomoc 

Automobil 6000 Pre potreby pastoračného 

centra  

Iné 25 Poplatky 

SPOLU: 12 123  

 

 

7. Materiálne zabezpečenie organizácie 

Organizácia disponuje priestormi voľnočasového centra, ktoré má  dlhodobom prenájme 

a v spolupráci s Obcou Lovinobaňa zabezpečuje ich prevádzku. Organizácia disponuje vybavením – 

administratívne zázemie, nábytok, PC, tlačiareň, internetové pripojenie v Klube Margarétka, 

športovým vybavením pre športové aktivity, rôznym vybavením pre voľnočasové a vzdelávacie 

aktivity.  
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8. Zamestnanci organizácie 

Organizácia nemá platených zamestnancov. Činnosť zabezpečuje najmä riaditeľka a dobrovoľníci 

organizácie. Organizácia má 6 stálych dobrovoľníkov. Počas roka 2020 bolo odpracovaných 280 

dobrovoľníckych hodín.  

 

 

V Lovinobani dňa 25.3.2021     

 

Bc. Margaréta Žigová, riaditeľka 

 

 

 


