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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 2019, poskytuje obraz o stave 

organizácie ku koncu roku 2019 a stanovuje ciele pre nasledujúce obdobie.   
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2. História organizácie a činnosť 

Organizácia od svojho vzniku realizuje aktivity najmä na vyžívanie voľného času. V rokoch 2006 – 

2012 pravidelne fungoval spevácky krúžok a turistický krúžok. Príležitostne realizujeme tvorivé 

dielne, 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.  

 

3. Činnosť v roku 2019 

V roku 2019 organizácia pokračovala v začatých aktivitách vo voľnočasovom centre Klub 

Margarétka.  

Január – december 2019 – realizácia denných aktivít pre seniorov, deti a mládež.  

Máj – december 2019 – realizácia projektu na predchádzanie krízových situácií v rodinách – 

preventívne aktivity, doučovanie, športové aktivity, tvorivé aktivity, finančná gramotnosť pre deti aj 

rodičov. Aktivít sa zúčastňovali deti vo veku 4 – 18 rokov a dospelí.  

Júl – august 2019 – realizácia denného tábora pre deti zo znevýhodneného prostredia – veselé 

vzdelávacie aktivity, športové aktivity, výlety, turistika.  

 

4. Spolupráca s inými organizáciami 

 

Občianske združenie spolupracuje s Klubom dôchodcov a Jednotou dôchodcov v Lovinobani, 

terénnymi sociálnymi pracovníčkami v Lovinobani, s organizáciou Vaša charita, n.o.   

 

5. Príjmy organizácie 

 

Donor Poskytnutá suma v € Účel 

Banskobystrický samosprávny 

kraj 

8500,00 Predchádzanie krízových 

situácií v rodinách 

Banskobystrický samosprávny 

kraj 

1375,00 Letný tábor pre deti zo 

znevýhodneného prostredia 
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TESCO 600,00 Materiál na aktivity, doplnenie 

výsadby v parku, športové 

pomôcky 

Nadácia SPP 1300,00 Rozvoj dobrovoľníctva 

SPOLU:  11 775,00  

 

6. Výdavky organizácie 

Účel Suma v celých € Poznámka 

Spotrebný materiál 1034 Spotrebný materiál, materiál na 

aktivity, občerstvenie pre 

návštevníkov, odmeny pre deti, 

hygienický a čistiaci materiál, 

kancelárske potreby 

Služby 778 Internet, kurzy, propagácia, 

licencie na PC, poštovné, 

doprava na výlety 

Mzdy 5818 Práca s cieľovými skupinami 

Zákonné sociálne a zdravotné 

poistenie 

1508  

Osobitné náklady 4213 Materiálna pomoc cieľovým 

skupinám 

Iné 36 Poplatky, notárske overenia 

SPOLU: 13 387  

 

7. Majetok organizácie 

Organizácia disponuje drobným hmotným majetkom v hodnote 3244,23 € - notebooky, PC, tlačiareň, 

multifunkčné zariadenie, nábytok, dataprojektor, plátno a ďalšie vybavenie.  

8. Zamestnanci organizácie 

Organizácia nemá platených zamestnancov. Činnosť zabezpečuje najmä riaditeľka a dobrovoľníci 

organizácie. V roku 2019 organizácia zamestnávala 6 pracovníkov na dohody o pracovnej činnosti. 

Počas roka 2019 bolo odpracovaných 422 dobrovoľníckych hodín. V organizácii pracovali tri 

pracovníčky formou aktivačných prác, ktoré zabezpečovali denné aktivity s cieľovými skupinami, 

udržiavanie a skrášlenie priľahlého parku a okolia klubu ako aj čistotou priestorov.  

 

V Lovinobani dňa 25.3.2020   

Anna Babiaková, riaditeľka 


