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1. Základné údaje 
 
 

 
Názov:   Rodinné centrum Ovečka 

Právna forma:  Občianske združenie 

Registrácia: Registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 10,.11.2009 

pod číslom spisu VVS/1-900/90-34631 

Korešpondenčná adresa: SNP 81, Trenčianske Teplice 914 51 

Adresa priestorov:  Nádražná 10, Trenčianske Teplice 914 51 

IČO:    42145783 

DIČ:    2022918051 

Bankové spojenie:  0275513753/0900 Slovenská sporiteľňa 

Členstvo:   od 4/2010 členom Únie materských centier 

Zamestnanci:  0 

Počet členov:   16 

 

Financie: Činnosť a prevádzka Rodinného centra Ovečka bola v roku 2011 

financovaná prevažne z členských príspevkov, dotácií, sponzorských darov 

a asignáciou 2% daní za rok 2010. 

 

Účtovníctvo Rodinného centra Ovečka viedla aj v roku 2011 bez nároku na honorár 

Zuzana Országhová, členka Rodinného centra Ovečka. Účtovné podklady sú 

k nahliadnutiu oprávneným osobám na písomné vyžiadanie. 
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2. Úvodné slovo 
 

 
Ďakujeme! 

 

Slovo „ďakujeme“ je pre Rodinné centrum Ovečka veľmi dôležitým slovom – od 
vzniku až po súčasnosť a ostane dôležitým aj do budúcnosti.  

Ako zakladateľky, koordinátorky, štatutárne zástupkyne, členky a v neposlednom 
rade mamičky potrebujeme poďakovať mnohým – od začiatku až po dnes.  

Dosiahli sme za necelé 2 roky fungovania Rodinného centra Ovečka toľko, čo 
máloktoré občianske združenie venujúce sa vytváraniu priestoru pre určitú skupinu. 
Venujeme sa aktivitám pre tak širokú verejnosť, akou sú tehotné mamičky, rodičia, 
starí rodičia a iní príbuzní bábätiek, batoliat a detí a v neposlednom rade aj samotné 
deti v pred škôlkarskom až pred školáckom veku. 

Sme hrdé na naše členky, naše dobrovoľníčky, našich podporovateľov, našich 
darcov, našich manželov, naše deti a vždy a stále aj samé na seba. Jedna bez druhej 
by sme to nikdy nedotiahli tak ďaleko a veríme, že naše nasadenie potrvá ešte dlho 
predlho ☺.  

Rok 2011 bol svetovým rokom Dobrovoľníctva. Naše Rodinné centrum Ovečka 
fungovalo od začiatku a stále funguje prevažne na báze dobrovoľnej práce a pomoci 
všetkých, ktorí verili a veria dobrej myšlienke a mali a stále majú chuť a odvahu 
pomôcť a pridať sa. Dobrovoľníctvo nie je len o manuálnej pomoci, je to aj o pomoci 
„virtuálnej“ – tej, bez ktorej by naša Ovečka určite nerástla tak rýchlo a zdravo, o 
pomoci finančnej (dobrovoľne sa rozhodnúť darovať napríklad aj 2% a veriť v čistú 
snahu je v dnešnej dobe skôr výnimočné, ako samozrejmé). 

 

Vďaka patrí všetkým tým, ktorí nám pomohli a akokoľvek sa pričinili o to, aby 
NAŠE Rodinné centrum Ovečka rástlo, vyvíjalo sa, krásnelo a bolo tu pre všetkých 
tých, ktorí o to stoja a dokážu sa tešiť s nami. 

 

ĎAKUJEME! 
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3. História 
 

 
História materských centier sa začala písať v Nemecku pred viac ako 20timi rokmi. 

Materské centrá na Slovensku začali vznikať v roku 1996, kedy vzniklo niekoľko 

skupiniek mladých matiek. Spočiatku začali medzi sebou komunikovať len 

neformálne, no potreba spolupráce, spoznávania sa a vyššej organizovanosti dospela 

až k prvej spoločnej konferencii v roku 2001 v Poprade. Únia materských centier bola 

zaregistrovaná ako občianske združenie v lete 2003. Je celoslovenskou organizáciou, 

ktorá zastrešovala v roku 2011 okolo 70 materských a rodinných centier na 

Slovensku.  

 

Rodinné centrum Ovečka bolo založené koncom roka 2009 v Trenčianskych 

Tepliciach. RC Ovečka je rodinným centrom hlavne preto, lebo priestor aj aktivity sú 

venované nielen mamičkám a detičkám, ale celým rodinám.  

Potreba priestorov, kde by sa mamičky s detičkami, prípadne ostatní členovia rodín 

stretávali s inými bola veľká, hlavne v zime, kedy sa v škaredom počasí von s deťmi 

„túlať“ až tak veľmi nedá. 

Herňa RC Ovečka začala fungovať v januári 2010, postupne bola zariadená 

kuchynka a oddychová miestnosť.  

RC Ovečka bola vysvätená a oficiálne otvorenie prebehlo 8. februára 2010, kedy bola 

naša „Ovečka“ pokrstená. Krstnou mamou sa stala pani Darinka Janovičová, ktorá je 

mamou 7 detí. 

 

V roku 2010 sa nám spoločne podarilo vytvoriť zázemie pre tých, ktorí o to mali 

záujem. Dokázali sme vytvoriť širokú databázu rodín s deťmi rôzneho veku, pre 

ktorých sme pripravovali mnohé podujatia a krúžky. Návštevnosť bola vysoká počas 

celého roka.  

Po prvý krát RC Ovečka organizovala celoslovenské podujatie Míľa pre mamu 

v Trenčianskych Tepliciach, počas ktorej sa zaregistrovalo 553 ľudí. RC Ovečka sa tak 

vďaka vysokej účasti stala 6-tym centrom v poradí s najvyššou účasťou na 

Slovensku.  
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Organizovali sme prvý Veľkonočný zber vajíčok na Veľkú noc, taktiež hľadanie 

strateného pokladu. Zároveň sme participovali na mnohých podujatiach 

organizovaných mestom a inými subjektmi. 

 

 
4. Ciele a poslania RC Ovečka 

 

Hlavnými cieľmi sú 

1. zabezpečenie a zveľaďovanie 

• miesta, ktoré môžu navštevovať samotné mamičky už s malými detičkami, 

hlavne v doobedňajších hodinách, kedy sú manželia v práci a staršie deti 

v predškolských a školských zariadeniach 

• miesta, kde je príjemne bez ohľadu na počasie  

• priestoru, kde sa ženy a mamičky môžu a dokážu porozprávať, podeliť 

a pomôcť si navzájom  

• miesta, kde sa jednotlivci môžu a dokážu realizovať v rámci svojich 

schopností a možností  

• miesta, ktoré je vždy nové, či už pre deti alebo pre rodičov  

• miesta, kde sa stretávajú ženy a rodiny z rôznych sociálnych pomerov 

a prostredia 

• miesta kde má matka čas aj sama na seba  

• miesta, kde prebiehajú rôzne aktivity, pre deti, alebo aj samotných dospelých 

členov rodín 

2. spolupráca s mestom a ostatnými subjektmi v rámci mesta a okolia   

• Pri organizácií rôznych verejných podujatí  

• V otázkach zlepšenia podmienok pre život rodín s malými deťmi  
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Podobne ako aj počas prvého roka fungovania RC Ovečka je zreteľné, že priestory 

a aktivity nášho centra sú naďalej žiadané a potrebné. Nových návštevníkov 

pribúdalo každým dňom a členská základňa sa naďalej rozrastala. Deti, ktoré 

centrum navštevovali s rodičmi od vzniku centra pokračujú vo využívaní priestorov 

a navštevovaní aktivít aj napriek väčšej vyťaženosti v MŠ a práci. Možnosť 

„krúžkov“ pre deti chodiace do MŠ bola ocenená a potreba väčších priestorov 

a viacerých miestností nás tlačila vpred počas celého roka 2011.  

Poslaním Rodinného centra Ovečka je: 

• podpora materstva a rodičovstva, hlavne v čase, kedy väzby v rodinách sú 

odsúvané do úzadia,  

• podpora zdravej zvedavosti detí a zabránenie stagnácie rodiča na materskej, či 

rodinnej dovolenke  

• spolu s integrovaním matky a dieťaťa do bežnej spoločnosti 

Ciele a poslanie Rodinného centra Ovečka sa líšili v roku 2011 hlavne v tom, že latku 

sme si oproti minulému roku stavali o niečo vyššie a to, čo sme vytvorili  v roku 2010 

sme sa snažili predovšetkým skrášliť, zveľadiť a rozvíjať tak, aby sme dokázali, že 

našou snahou je naozaj byť otvorení všetkým a pre všetkých, ktorí o to stoja na čo 

najvyššej úrovni.  
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5. Činnosť (aktivity, podujatia, programová štruktúra, prevádzka, 
prevádzkové hodiny) 

 
 
Rodinné centrum Ovečka disponuje aj v roku 2011 tými istými priestormi. Naďalej 

sme sa snažili o to, aby sme dokázali našu ponuku prispôsobiť dopytu v našom 

meste.   

 

Aj naďalej sme podľa možností využívali ochotu a snahu členiek RC Ovečka 

spolupodieľať sa na prevádzke centra. Prvých 8 mesiacov fungovalo otváranie 

priestorov podobne ako v predošlom roku na dobrovoľnej báze tak, že jednotlivé 

členky podľa rozpisu služieb otvárali/strážili a zatvárali centrum, zväčša každý 

pracovný deň po 2-3 hodiny doobeda a 2-4 hodiny poobede denne. Oficiálny otvárací 

čas centra bol od 10.00-12.00 hodiny a od 17.00-19.00 hodiny každý pracovný deň. 

Počas víkendov boli priestory využívané na rôzne oslavy, či stretnutia mamičiek, 

poprípade na upratovanie a prípravu na nasledujúci týždeň. Po tom, ako sa nám 

podarilo získať dostatočné množstvo finančných prostriedkov z 2% daní, sme 

pristúpili na iný systém. 

 

Od septembra 2011 sme na dohodu zamestnali dve mamičky-členky (z toho jedna 

mamička si privyrába ako nezamestnaná a druhá mamička je na rodičovskej 

dovolenke s mladšou dcérkou). Otváracie hodiny boli v pracovných dňoch od 9.00 

do 12.30 hodiny a od 17.00 do 19.00 hodiny, prípadne podľa potreby jednotlivých 

krúžkov, ktoré v priestoroch centra prebiehali. Týmto sme odbremenili ostatné 

členky RC Ovečka od zodpovednosti za prevádzku priestorov a zároveň sme 

dokázali aspoň minimálnym spôsobom pomôcť dvom mamičkám v našom meste. 

 

Mimo otváracích hodín herne bolo centrum otvorené počas jednotlivých aktivít 

v dňoch, kedy aktivity prebiehali. 

 

Počas víkendov sa aj naďalej organizovali aktivity vonku, či už to boli aktivity 

celodenného charakteru (Míľa pre mamu), alebo aktivity menej časovo náročné. 
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Práce mimo otvárania centra boli naďalej vykonávané dobrovoľníckym spôsobom, 

aktivity prebiehali za prítomností lektorov, príp. školiteľov a boli podľa toho aj 

spoplatnené tak, aby boli čo najprístupnejšie aj z finančného hľadiska pre 

jednotlivých účastníkov, prípadne boli úplne zadarmo. V roku 2011 sme sa snažili, 

aby lektormi aktivít v centre boli čím ďalej tým viac samotné členky, prípadne iné 

mamičky z mesta, ktoré sa takto o to viac dokážu začleniť do danej komunity. 

 

Herňa – priestor pre deti od veku, kedy dokážu či už samostatne, alebo s pomocou 

dospelej osoby skúmať a vnímať svet okolo seba, hračky, iné deti a iných dospelých. 

Deti sa môžu počas pobytu v herni hrať medzi sebou alebo s hračkami, ktoré sú 

k dispozícii. Vďaka sponzorom máme plastový domček pre deti, drevenú kuchynku, 

rôzne hračky, knižky, veľké kocky na skladanie a budovanie a taktiež rozvojové 

pomôcky a nafukovací hrad na skákanie. Vzhľadom k tomu, že do centra chodí 

množstvo detí rôzneho veku, hračky sú pravidelne kontrolované a triedené a vždy 

nás potešia nové – darované. 

Tvorivé dielne - aktivita je určená pre rodičov a deti. Spoločne pracujú na téme, ktorá 

je predmetom aktivity, s využitím techník, ktoré navrhuje lektor. Tvorivé činnosti 

umožňujú všestranný rozvoj dieťaťa, pričom nie je dôležitý výsledok práce, ale 

radosť z činnosti ako takej. 

Pohybové aktivity - aktivity, ktoré sú určené predovšetkým deťom, rodičia im asistujú. 

Deti sú rozdelené podľa veku a schopností tak, aby sa vytvorili skupiny približne 

rovnako zdatných detí. Pohybové cvičenia sú príjemným spestrením, ktoré 

prispievajú k rozvoju hrubej a jemnej motoriky, rovnako aj k sociálnemu rozvoju 

dieťaťa. 

Čítanie rozprávok -  aktivita je vhodná skôr pre staršie deti (od 3 rokov), nevylučuje 

však ani účasť mladších detí. Okrem postupného privykania si na sústredenie 

pozornosti, poskytuje aj priestor pre rozvoj detskej fantázie. Dôležité je aktívne 

zapojenie rodičov, ktorí spolupracujú s lektorom aktivity. 
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Anglický jazyk – 60 minútová hodina s vyškolenou lektorkou jazykovej školy je 

určená deťom vo veku od 3,5 – 6 rokov veku, čiže pre predškolákov. Na hodine sa 

lektorka venuje cca 10 deťom, postupuje podľa osnovy hodiny, ktorú má vopred 

pripravenú – využíva pri tom aj cd, knižky, pesničky a iné pomôcky. 

Kurzy, prednášky, workshopy - sú aktivity, ktoré sú určené predovšetkým rodičom. Ich 

obsahom je poskytovanie informácií, nadobúdanie nových skúseností a získavanie 

zručností v oblasti starostlivosti o dieťa, ale tiež aj v oblastiach sebarealizácie rodičov 

na rodičovskej dovolenke a po jej ukončení. 

Kluby - tematicky zamerané skupinové diskusné stretnutia. 

Príležitostné aktivity - karneval, divadielko, detské diskotéky, výlety, slávenie sviatkov 

roka, príprava detí a rodičov na životné udalosti (narodenie dieťatka, kojenie, 

starostlivosť o dojčaťa, príprava na škôlku a pod.)  

 

Jednotlivé aktivity v roku 2011: 

 

Angličtina pre detičky - Veselá hodinka, plná rôznorodých 

aktivít, kde sa deti hravou formou učili po anglicky. Bola 

určená pre deti od 3 rokov. Aktivitu viedla v Ovečke skúsená 

lektorka z anglickej jazykovej školy Language and partners.  

 

Plávanie pre detičky - Cieľom aktivity bolo naučiť deti nebáť sa vody, užívať si ju a 

pripraviť sa na rôzne plavecké štýly. Aktivita bola určená pre 

deti od 3 rokov. K plávaniu sme využívali plaváreň Základnej 

školy v Trenčianskych Tepliciach a lektorkou bola skúsená 

pedagogička.  

 

Dielničky pre deti - Deti si mohli vyskúšať rôzne techniky: maľujeme prstami, 

štetcami, lepíme, modelujeme, vytvárame rôzne malé dielka. Cieľom aktivity bolo 
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poskytnúť najmenším deťom priestor pre sebarealizáciu, nebol 

kladený dôraz na dosiahnutie výsledku, ale predovšetkým na 

radosť z vlastnej práce. 

Aktivita bola určená pre deti od 1 roka a viedla ju skúsená 

lektorka s množstvom tvorivých nápadov aj pre najmenších.  

 

Malí muzikanti - Trochu tancujeme, spievame si slovensky aj anglicky, hráme na 

hudobné nástroje, počúvame rytmus, cvičíme... Jednoducho sa počas hodinky 

výborne vyšantíme a zároveň sa niečo sa naučíme. Aktivita bola určená pre deti od 2 

rokov. Táto aktivita nahradila tanečnú aktivitu pre najmenších „Tigríci“ keď deti 

trošku podrástli. 

 

Fit lopty pre bábätká - Hopkanie na loptách v rytme detských pesničiek a riekaniek 

robí už najmenším detičkám naozajstnú radosť. Tešia sa z pohybu, rytmiky, nových 

vnemov. Aktivita bola určená pre detičky od 4 mesiacov a organizovali sme ju v 

Ovečke v spolupráci so skúsenou lektorkou. 

 

Fit lopty pre väčšie deti – táto aktivita je v podstate podobná tej predošlej, s tým 

rozdielom, že sa zameriava na deti, ktoré sú staršie ako 10 mesiacov, takže cvikov 

pribúda každou hodinou. 

 

Zumba pre deti 

Aj nás zaujala Zumba a pohyb v rytme hudby. Preto sme sa rozhodli osloviť 

certifikovanú lektorku, aby pripravila zostavu pre deti od 2 rokov, ktoré dokážu už 

napodobniť určité pohyby a prvky. Deti si aktivitu obľúbili vďaka tanečným rytmom 

a tiež milej lektorke. 

 

Dielne pre mamy - Každá mamička alebo aj babička, ktorá sa chce odreagovať od 

bežnej domácej rutiny, sa mohla pridať a prísť si niečo pekné pre seba vyrobiť. 
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Aktivita bola realizovaná v keramickej dielni na Základnej škole v Trenčianskych 

Tepliciach pod vedením skúsenej pedagogičky.  

 

Vodný aerobik – Aktivita bola určená mamičkám a babičkám, ktoré mali záujem sa 

trošku hýbať, či zlepšiť svoje zdravie pohybom vo vode. Aktivita bola realizovaná v 

rehabilitačnom bazéne Kúpeľov Trenčianske Teplice pod vedením skúsenej 

fyzioterapeutky. 

 

Profylaktická príprava - Aktivita bola určená pre všetky budúce mamičky. V 

pohodovej atmosfére sa mohli pripravovať na príchod bábätka. Stretnutie 

pozostávalo z cvičenia a z diskusie o tehotenstve, pôrode, šestonedelí, dojčení a pod. 

Zúčastniť sa mohli aj ženy s rizikovým tehotenstvom. Aktivita bola určená pre 

maminky od 25 týždňa tehotenstva, realizovaná v priestoroch RC Ovečka v 

spolupráci s vyškolenou zdravotnou sestrou. 

 

Modlitby matiek – nápad zorganizovať túto aktivitu bol „pretriasaný“ od založenia 

centra, no až v tomto roku došlo naozaj k realizácii. Modlenie matiek sa koná raz do 

týždňa za účasti viacerých mamičiek, ktoré sa spoločne modlia a zároveň využívajú 

čas na zdieľanie sa medzi sebou. 
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Aktivity po mesiacoch v roku 2011: 

 

Január: Angličtina, Šikovné ručičky, Tvorivé dielne, Plávanie, Vodný aerobik, Malí 

muzikanti, Príprava a cvičenie pre tehotné. 

Február: Angličtina, Karneval, Šikovné ručičky, Tvorivé dielne, Plávanie, Vodný 

aerobik, Cvičenie na fit loptách, Malí muzikanti, Rodinná lyžovačka. 

Marec: Angličtina, Šikovné ručičky, Tvorivé dielne, Plávanie, Vodný aerobik, 

Cvičenie na fit loptách, Malí muzikanti, Príprava a cvičenie pre tehotné. 

Apríl: Angličtina, Šikovné ručičky, Tvorivé dielne, Plávanie, Vodný aerobik, Cvičenie 

na fit loptách, Malí muzikanti, Príprava a cvičenie pre tehotné, Modlitby matiek, 

Hľadanie veľkonočných vajíčok. 

Máj: Angličtina, Šikovné ručičky, Tvorivé dielne, Plávanie, Vodný aerobik, Cvičenie 

na fit loptách, Malí muzikanti, Príprava a cvičenie pre tehotné, Modlitby matiek, 

Míľa pre mamu. 

Jún: Angličtina, Šikovné ručičky, Tvorivé dielne, Vodný aerobik, Cvičenie na fit 

loptách, Príprava a cvičenie pre tehotné, Modlitby matiek,. 

Júl: herňa a stretnutia členov RC Ovečka. 

August: Denný rozprávkový tábor (2 týžne), Letný zájazd mám s deťmi do 

Uherského Hradišťa. 

September:  Šikovné ručičky, Herňa, Stretnutia členov RC Ovečka. 

Október: Tvorivé dielne, Zumba pre deti, Šikovné ručičky, Vodný aerobik, Cvičenie 

na fit loptách, Príprava pre tehotné, Modlitby matiek. 

 November: Tvorivé dielne, Zumba pre deti, Hry vo vode, Šikovné ručičky, Vodný 

aerobik, Cvičenie na fit loptách, Príprava pre tehotné, Modlitby matiek. 

December: Tvorivé dielne, Zumba pre deti, Šikovné ručičky, Cvičenie na fit loptách, 

Modlitby matiek, Vianočný rozprávkový večer. 
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6.  Návštevnosť v roku 2011 

 

 

Počet návštevníkov v priestoroch RC Ovečka za rok  3 637 

Počet návštevníkov priemerne za mesiac    303 

Počet návštev www.rcovecka.teplice.sk za rok   6 962 

Počet návštev priemerne za mesiac    580 
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7. Členstvo a spolupráca, partneri a certifikáty 

 

V roku 2011 sme sa snažili o udržanie a rozvíjanie minuloročných partnerstiev 
a zároveň sme usilovali o získanie nových partnerov. Tešil nás záujem iných 
organizácií a firiem, ktoré s nami chceli spolupracovať a ponúkli nám rôzne formy 
sponzorstva. 

- spolupracovalo s nami 12 organizácií a podnikateľských subjektov na našich 
akciách a podujatiach, spolupráca so všetkými organizáciami má dlhodobý 
charakter, 

• Členstvo: 

V januári sme obnovili ročné členstvo v celoslovenskej organizácii Únia materských 

centier, ktorá v tomto roku združovala 70 materských a rodinných centier a približne 

6 sympatizantov na Slovensku. Na základe tohto členstva mohlo RC Ovečka 

organizovať najväčšiu oslavu Dňa matiek „Míľu pre mamu“ a zúčastniť sa zbierky 

„Ďakujem, že si mama“ vďaka ktorej sa členkám RC Ovečka podarilo vyzbierať cca 

300 eur na chod centra. Zástupkyne RC Ovečka sa zúčastnili regionálneho stretnutia 

a spolupodielali sa na príprave Valného zhromaždenia Únie, ktoré sa konalo 

v Trenčianskych Tepliciach. Rodinné centrum Ovečka je prostredníctvom štatutárnej 

zástupkyne členom celosvetovej organizácie MINE, ktorá združuje siete, centrá 

a jednotlivcov po celom svete. 

• Spolupráca: 

Spolupráca s Mestom Trenčianske Teplice bola na profesionálnej úrovni. Mesto nám 

pomáhalo pri organizovaní podujatia Míľa pre mamu 2011 a RC Ovečka sa 

spolupodieľala na podujatiach ako Deň deti, Deň zdravia, Deň remesiel a iné. 

Spolupráca s Kúpeľmi Trenčianske Teplice pretrvávala už z predošlého roku. Spolu 

s Kúpeľmi sme zorganizovali už druhý zber Veľkonočných vajíčok a kúpele nám 

vychádzali v ústrety poskytovaním priestorov rehabilitačného bazéna na účely 

precvičovania vodného aerobiku pre mamičky a babičky bezodplatne. Do budúceho 

roka by sme chceli spoluprácu s kúpeľmi rozšíriť o mnohé veci. 
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Iskra nádeje – aj v tomto roku sa nám podarilo pomáhať a spolupracovať s týmto 

občianskych združením. Počas MPM 2011 nám členovia OZ Iskra nádeje pomáhali 

dobrovoľnícky hlavne svojou prítomnosťou a my sme im poskytli priestor predávať 

svoje výrobky na podujatí a zároveň sme pre nich zorganizovali zbierku šatstva 

a iných vecí. 

Centrum voľného času a Materské centrum Bambuľka a RC Ovečka pokračovali 

v roku 2011 hlavne v spolupráci v oblasti „zdieľania“ informácií. 

Základná škola Trenčianske Teplice – pri rôznych podujatiach RC Ovečka 

vystupovali deti zo ZŠ pod vedením pedagógov, či pomáhali pri dohliadaní na 

niektoré z aktivít. Zároveň prišli zabaviť menšie deti do RC Ovečka prostredníctvom 

nacvičeného divadelného predstavenia. 

Kvetinárstvo La Rose – susediace kvetinárstvo, ktorého majiteľka od vzniku RC 

Ovečka pomáhala pri rôznych výzdobách a tiež poskytovala rôzne ceny do súťaží 

a kvety k podujatiu Míľa pre mamu. 

Rodinné centrum Heřmánek – v roku 2011 sme neformálne uzavreli partnerstvo 

nadväzujúce na konferenciu o rodine, ktorá sa konala v Olomouci. RC je našim 

partnerom v rámci projektu Eeny meany nejen plíny. 

• Sponzori: 

Mesto Trenčianske Teplice – poskytovalo dotáciu na nájom priestorov. 

Kristoff plaza – poskytujú RC Ovečka dar na zaplatenie energií za využívanie 

priestorov. Bezodplatne nám poskytli ubytovanie pre hostí z Čiech. 

Spoločnosť Liftec – táto spoločnosť poskytuje mamičkám a detičkám nášho centra 

svoje produkty zadarmo. 

Spoločnosť HIPP – táto spoločnosť na pravidelnej báze poskytuje mamičkám 

a detičkám RC Ovečka rôzne produkty zo svojho portfólia. 

Spoločnosť Coca cola – poskytuje členom a návštevníkom RC Ovečka pitný režim. 
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Premiérka Iveta Radičová – poskytla RC Ovečka dotáciu na zariadenie priestorov 

a zaplatenie nedoplatku za energie za rok 2010. 

TRELLIS, a.s. – poskytlo RC Ovečka 1,5% z daní za rok 2010. 

Kristína Šotníková – poskytla RC Ovečka finančný dar. 

Matúš Farkašovský – vyšiel RC Ovečka v ústrety a podarilo sa nám znížiť platby za 

nájomné tak, aby nám stačila dotácia od mesta. 

RP Slovakia, s.r.o. – venovalo pečiatky RC Ovečka. 

Rodičia, členky a sympatizanti – pomohli darovaním rôznych hračiek, spotrebného 

materiálu a nábytku. 

Zepelin – poskytujú nám dva vankúše na „váľanie sa“ pre deti aj pre maminy. 

Darcovia 2% z daní za rok 2010 

 

• Certifikáty: 

Od roku 2010 je RC Ovečka držiteľom certifikátu zariadenie priateľské rodinám 

a deťom. V roku 2011 RC Ovečka na základe svojich aktivít a činností obdržalo 

certifikát Akadémie praktického rodičovstva. 
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8. Prehľad o príjmoch a výdavkoch organizácie 

 

 
Príjmy 

Dotácie  11.750 
Dary  1.500 
Kurzy  450 
Členské  430 
Reklama  200 
________________________ 
príjmy spolu 14.330 

 
 
Výdavky 

nájom  a energie 6.440 
akcie z dotácií 6.150 
služby  1.320 
materiálne vybav. 400 
________________________ 
výdavky spolu 14.310 
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9. Poďakovanie 

 

Ďakujeme! 

Slovo „ďakujeme“ je pre Rodinné centrum Ovečka veľmi dôležitým slovom – od vzniku až po 

súčasnosť a ostane dôležitým aj do budúcnosti.  

Ako zakladateľky, koordinátorky, štatutárne zástupkyne, členky a v neposlednom rade 

mamičky potrebujeme poďakovať mnohým – od začiatku až po dnes.  

Iste ste si všimli, že v tejto výročnej správe veľa ďakujeme. Je to tak! Lebo chceme, 

aby ste všetci vedeli, že si naozaj vážime každú pomoc... 

... každú ... aj tú, ktorú nie je na prvý pohľad vidno, aj tú, ktorú nepretriasame na 

verejnosti... 

... ceníme si to, že máme jedna druhú, a tiež že máme Vás ... 

... Vás všetkých ... 

 

 

 

ĎAKUJEME  

Tešíme sa na Vás aj v roku 2012 – držte nám palce a nezabúdajte na nás – my Vás 

potrebujeme ☺ 

 

 

Štatutárne zástupkyne a členky RC Ovečka 
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Ak ste predsa len nemali ešte dosť... ☺ 

 

Príbeh našej Ovečky 

Kde bolo, tam bolo... V malebnom údolíčku potoka Teplička, pod nie veľmi 
známymi kopcami Klepáč a Machnáč v krásnom kúpeľnom mestečku, obklopenom 
ešte krajšou prírodou, žili raz mamičky so svojimi detičkami. Dni trávili v zelenom 
kúpeľnom parku, deti šantili na nových ihriskách, mamičky posedávali na lavičkách. 
Blížila sa však zima a poniektoré mamičky sa začali zamýšľať, ako zabavia svoje 
ratolesti počas zimných dní.  

Možno aj preto sa jedného slnečného augustového dňa rozhodla jedna šikovná 
mamička napísať projekt pre Rodinné centrum. Možno aj preto o  mesiac neskôr, sa  
jedného už menej slnečného septembrového dňa iná mamička rozhodla pozháňať 
všetko potrebné k tomu, aby mohlo v Trenčianskych Tepliciach rodinné centrum 
vzniknúť. 

Osud to zariadil tak, že sa tieto dve mamičky stretli už v októbri, zasvätili do svojich 
plánov ešte jednu mamičku a v októbri vznikla nezisková organizácia, občianske 
združenie Rodinné centrum Ovečka so sídlom v Trenčianskych Tepliciach.  

November sa niesol v duchu vybavovačiek potrebných dokladov, obehávania 
úradov, zháňačiek priestorov a sponzorov, nábytku a dobrých duší (mamičiek – 
pomocníčok). 

Aj vďaka sebazapreniu, podpore rodín a pomoci ostatných dobrovoľníkov 
a sponzorov, sa 1.decembra 2009 otvorili dvere nového Rodinného centra Ovečka na 
Nádražnej ulici v priestoroch obytného domu PIKK vedľa kvetinárstva La Rose.  
Zatiaľ však iba v nami nazvanom „herňovom režime“. 

V mesiacoch december a január sa dovybavovala herňa pre deti, zariadil sa celý 
priestor, pripravila sa kuchynka a zariadila sa oddychová miestnosť pre deti a ich 
rodičov, pripravili sa hračky, vysvätili sa priestory, pripravilo sa všetko na veľkolepé 
oficiálne otvorenie, ktoré sa konalo 8.februára 2009. Nášho maskota plyšovú ovečku 
sme za veselého kriku detí pokrstili liečivou vodou z kúpeľného prameňa Ifigénia. 
Po pomerne krátkom čase sme sa spoločnými silami dopracovali do úspešného 
začiatku... 

Práve ste dočítali úvod našej rozprávky. Veríme a tešíme sa, že nám pomôžete písať 
a vytvárať jej ďalší dej a nedopustíte, tak ako ani my to, že by táto rozprávka mala 
niekedy koniec. 


