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Druh všeobecne 
prospešných služieb
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne 
prospešné služby:

A) v oblasti  vzdelávania, výchovy:

- Prednášky a debaty na školách, zamerané na 
prevenciu  závislosti, neplánovaného tehotenstva a tiež 
zamerané na prípravu na manželstvo a rodičovstvo.

- Verejné diskusie a debaty na hore uvedené témy.

- Tvorba a predaj edukatívnych metodických pomôcok, ktoré 
budú nápomocné pri vyučovaní hore uvedených tém.

- Vzdelávanie a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním. 

- Výroba audiovizuálneho diela a jeho následná distribúcia. 

B) v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie 
duchovných a kultúrnych hodnôt, zahŕňajú najmä:

- organizovanie seminárov, konferencií, školení, kurzov, prezentácií.

- organizovanie kultúrnych a osvetových podujatí. 

C) v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb 
a informačných služieb so zameraním na informačné služby:

- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov.

- poskytovanie informácií. 

Poslanie
Naším poslaním je prinášať kvalitný výchovno-vzdelávací program do 
škôl, ktorý vedie mladých ľudí tak, aby vedeli efektívne komunikovať, 
kriticky myslieť a vidieť svoj život v širšom kontexte spoločnosti. Taktiež 
aby títo mladí vedeli robiť dobré rozhodnutia pri výbere životného 
partnera a rozpoznať kľúčové faktory, ktoré pripievajú k rozvodom, ako 
sú závislosti, nevera, neschopnosť komunikovať atď. 

Naším snom je, aby mladí ľudia uzatvárali hodnotné, bezpečné a trvalé 
vzťahy, v ktorých budú nachádzať priestor pre rozvoj seba a svojho 
partnera.

Organizácia chce zároveň neformálnym spôsobom šíriť inšpiratívne 
myšlienky, príklady dobrej praxe a prispievať k väčšiemu pochopeniu 
novovynárajúcich sa potrieb ľudí.

Cieľ
Naším cieľom je otvoriť témy, ktoré sú a naďalej budú v živote ľudí veľmi 
dôležité, ak nie kľúčové, no ktorým sa akademicky bežne nevenujú a 
ani v nich bežne nemávajú akékoľvek školenie. Témy sa týkajú oblasti 
emocionálneho zdravia, partnerského života, intimity.



Tlakový hrniec, n.o.  
pôsobí v dvoch 
oblastiach
1. Výchova a vzdelávanie. Na stredné školy prináša v rámci hodín 
etickej a náboženskej výchovy cyklus interaktívnych debát na témy ako 
závislosť na pornografii, neplánované tehotenstvo, partnerské vzťahy a 
príprava na manželstvo a rodičovstvo.

2. Tvorba audiovizuálnych materiálov, ktoré slúžia ako pomôcky pri 
debatách v školách, no sú tiež atraktívne pre širokú verejnosť

Prehľad činnosti  
v roku 2020
Preventívne programy v školách:
V roku 2020 bola väčšina škôl pre pandemické opatrenia zatvorená 
a vyučovanie sa dialo výsostne online. Keďže vzdelávacie programy 
Tlakového hrnca sú vystavané  predovšetkým interaktívne a vyžadujú si 
prezenčnú prítomnosť účastníkov, tento rok sme namiesto lektorovania 
investovali čas a prostriedky najmä do tvorby audiovizuálnych diel 
(pomôcok do vzdelávacích programov, ktoré ponúkame).

Napriek tomu sa nám podarilo:

-  zrealizovať 7 vzdelávacích programov v 2 školách na tému 
manželstva a vzťahov. Pre porovnanie v predchádzajúcom roku 2019 
sme urobili 95 programov. 

Naším programom  v roku 2020 prešlo 119 žiakov.

 



Tvorba audiovizuálnych materiálov:
V roku 2020 sme sa predovšetkým venovali téme “manželstva a 
vzťahov”.

Film Manželstvá z tlakového hrnca
Dokončili sme a odpremiérovali (na Malej Scéne v Bratislave) našu 
doposiaľ najrozsiahlejšiu produkciu, film Manželstvá z tlakového hrnca.

Zachytili sme výpovede štyroch manželských dvojíc. Rozprávajú 
nielen o začiatkoch ich vzťahu, ale aj o tom, z čoho sa zrodila 
manželská kríza (nevera, depresia a pornografia a 
dokonca aj nemanželské dieťa). Film sa zároveň 
zameriava na spoločný znak – všetky páry 
krízu dokázali prekonať. Vo filme 
vystupujú dve slovenské dvojice, 
anglický a americký pár. Bonusom 
je rozprávanie ženy, ktorá žije “v 
otvorenom” manželstve.

Tento film priniesol  
Tlakový hrniec, n.o.,  
s podporou o.z. Fórum života.

premiéra 5.3.2020 /  17:00

Malá scéna,  Dostojevského rad 5221,  bratislava

premietanie  f ilmu,  d iskusia  s  autormi,  vstup 6  eur.
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Rozhovory s Manželskými 
poradcami
Nahrali a zverejnili sme 5 rozhovorov s manželskými poradcami, ktoré 
sú dnes prístupné zdarma na našej stránke. 
 
Mená manželských poradcov: 
Vladimír Hambálek – manželský poradca 
Zdenka Némethová – psychologička a vzťahová poradkyňa 
Ivan Valkovič – manželský poradca 
Mária Tiňová – klinická psychologička 
Lenka Uherová – psychologička a párová poradkyňa 
 
Odpovedajú na otázky
1. Čo pôsobí na vzťah toxicky?
2. Čo odporúčate manželom pre zdravie ich vzťahu, (obzvlášť keď sú v 

rodine malé deti)?
3. Čo je intimita pre muža a čo pre ženu?
4. Načo nám je manželstvo, má pridanú hodnotu 

oproti spolužitiu?
5. Podľa čoho si vybrať toho 

správneho životného partnera?
6. Dá, alebo má sa odpustiť všetko?
7. Čo si myslíte o predmanželskej 

sexuálnej abstinencii?
8. Ako obnoviť naštrbenú/zničenú 

dôveru?

Túto sériu priniesol Tlakový hrniec, n.o.,  
s podporou o.z. Fórum života.



Tlakový hrniec v médiach



Ročná účtovná závierka, 
zhodnotenie základných údajov v nej 
obsiahnutých

Ročná účtovná závierka k 31.12.2020 tvorí prílohu 
tejto výročnej správy a obsahuje:
1. súvahu
2. výkaz ziskov a strát
3. poznámky

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch (cash-flow)

Počiatočný stav finančných prostriedkov k 1.1.2020: 0 € 

 - pokladnica 0 € 

 - bankové účty 0 €

Príjmy neziskovej organizácie v roku 2020: 3 921,29 € 

 - Dary FO a PO 3 845,79 € 

 - Tržby z predaja služieb 75,50 € 

Výdavky neziskovej organizácie v roku 2020: 3 186,40 € 

 - Prevádzka (réžia hlavnej činnosti) 552,65 € 

 - Na verejno-prospešnú činnosť 2 633,75 € 

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2020 734,89 € 

 - pokladnica 25,29 € 

 - bankové účty 709,60€ 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 

Majetok Stav k 
1.1.2020

  Prírastky  Úbytky  Stav k 
31.12.2020 

Pokladnica      0 € 531,40 € 506,11 € 25,29 €

Bankové účty 0 €    3 922,79 €    3 213,19 €    709,60 € 

Odberatelia     0 € 487,35 € 0 € 487,35 €

Ostatné pohľadávky 0 € 303,24 € 0 € 303,24 €

Platby kartou                0€       98,14 €       98,14 € 0 € 

Iné pohľadávky            0  € 1,40 €               1,40 €                      0 € 

Majetok  
(aktíva) celkom:

   0 €    5 344,32 €    3 818,84 € 1 525,48 € 

Záväzky   Stav k 
1.1.2020 

  Prírastky    Úbytky    Stav k 
31.12.2020 

Dodávatelia         0 € 2 438,61 €    2 438,61 €       0 € 

Ostatné záväzky      0 € 400,00 € 400,00 € 0 €

Záväzky cestovné         0 € 89,63 €       89,63 € 0 € 

Iné záväzky 0 €         131,40 €         101,50 €    29,90 € 

Záväzky (pasíva) 
celkom:

0 € 3 059,64 €   3 029,74 € 29,90 €

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak vznikla povinnosť jej 
overenia audítorom: Nevznikla povinnosť overenia účtovnej závierky 
audítorom.

Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým 
došlo v priebehu roka: V hodnotenom období nenastali žiadne zmeny 
v zložení orgánov neziskovej organizácie.

Ďalšie údaje určené správnou radou: Správna rada neurčila žiadne 
ďalšie relevantné údaje, ktoré by bolo potrebné uviesť v rámci výročnej 
správy neziskovej organizácie



Banská Bystrica 
2. júna 2021 

Lívia Halmkan Smiešna, riaditeľka

www.tlakovyhrniec.sk


