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Tento rok mi dovoľte začať citovaním 
samej seba z úvodníka minuloročnej vý-
ročnej správy:

„Je 23. marec 2020. Druhý týždeň 
obmedzenia viacerých aktivít nášho 
centra. Všade okolo je pandémia koro-
navírusu. Prerušili sme naše obľúbené 
prednášky pod kostolom na Miletičke, 
neprebieha príprava snúbencov, nere-
alizujú sa rôzne vzdelávania, pozasta-
vili sme aj osobné stretnutia s našimi 
klientmi. Naše priestory tu na Trnávke 
stíchli. Nestretávame sa. Ráno vyjdem 
s rúškom z domu, potom cesta au-
tom, práca v kancelárii a večer domov. 
Množstvo donedávna bežných a samo-
zrejmých vecí sa nedá... Často sa ma 
zmocňujú rôzne emócie.“

Je 24. marec 2021. O rok neskôr, 
takmer na deň presne a ja premýšľam, 
čo sa od môjho vtedajšieho písania 
úvodníka zmenilo. Začnem od konca. 
Emócie. Emócie, ktoré prežívam teraz 
sú vo veľkej miere odlišné od tých spred 
roka. Aj keď sa podmienky, za akých vo 
Family Garden pracujeme v podstate 
nezmenili (stále je v našich priestoroch 
ticho, prezenčné vzdelávania nepre-

Úvod
V posledných mesiacoch je to 

najmä o vďačnosti, pokoji, nádeji, 

ale aj očakávaní. Až s odstupom 

času si uvedomujem, čo všetko nové 

a užitočné nám tento rok priniesol. 

Koľko nových, zaujímavých vzdeláva-
cích kurzov sme vytvorili, koľko potreb-
ných tém sme rozpracovali a ponúkli 
v online workshopoch nielen pre man-
želov, ale aj pre tých, ktorí spolu ešte 
len chodia. Tiež pre pedagógov, špor-
tových trénerov či rehoľné sestry. Som 
veľmi vďačná za nové tváre, ktoré pri-
budli do nášho tímu. Teší nás to a sme 
otvorení ďalším. Nesmierne si cením 
každú vašu spätnú väzbu na našu prá-
cu, ktorá nás vo Family Garden posúva 
robiť naše aktivity stále lepšie a lepšie, 
predovšetkým so zacielením na rodiny. 
Lebo presne tak, ako sa píše v jednom 
z našich letákov: „Zdravé vzťahy – 
šťastná rodina“.

Ďakujem, že ste s nami.

A prečo máme práve takýto dizajn toh-
toročnej výročnej správy? Bol to nápad 
našej grafičky Janky, ktorá mi nedávno 
napísala:

A ja sa s jej slovami plne stotožňujem.

„Mnohí z nás sa dostali na šikmú 

plochu, ale zároveň nás táto neistota 

posúva smerom nahor... Nestagnujeme 

na rovine, ale stúpame. Čo je bez 

chvenia, nie je pevné...“

biehajú, osobné stretnutia s klientmi či 
prednášky na Miletičke sú prerušené, 
to, ako chodím do práce a domov je 
identické), už to nie je o častom nepo-
koji, obave, bezmocnosti či strachu.



Združenie saleziánov spolupracovníkov 
(ASC) založil svätý Ján Bosco v Turíne 
9. mája 1876. Saleziáni spolupracovníci
sú treťou vetvou saleziánskej rodiny (po
saleziánoch SDB a saleziánkach FMA).
Je to verejné zhromaždenie veriacich ka-
tolíkov – laikov i diecéznych kňazov. Ich
cieľom je venovať sa širokému mládež-
níckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu.

Saleziánske dielo na Slovensku sa 
začala rozvíjať v roku 1924 prícho-
dom prvých slovenských saleziánov. 
V súčasnosti pôsobí na Slovensku viac 
ako 1000 saleziánov spolupracovníkov 
v 29 strediskách.

Ich základným poslaním je apoštolát vo 
farnostiach, v ktorých žijú. Zameriavajú 
sa na ľudskú a kresťanskú výchovu detí 
a mládeže, ale venujú sa aj snúbencom, 
manželom a rodinám. Podľa svojich 
schopností sa snažia slúžiť každému, 
kto ich potrebuje.

Kto je FG

Viac o ASC stredisku na Miletičovej ulici

si prečítajte na www.miletička.sk/asc
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Pôvodne sa venovala pedagogickej 
činnosti. Avšak po podnete od bratov 
saleziánov, ktorí ju v roku 2012 oslovi-
li s myšlienkou vybudovať centrum pre 
rodiny, školstvo opustila a odvtedy sa 
naplno venuje tejto práci. Ako riaditeľka 
FG pripravuje a koordinuje jeho rôzno-
rodé aktivity. V oblasti prevencie tvorí 
a lektoruje rôzne vzdelávacie výcviky 
pre mladých, pre manželské páry, ale 
najmä pre tých, ktorí sa chcú zdokona-
liť v rôznych zručnostiach v pomáhajú-
cich profesiách. Ako akreditovaný kouč 
v Medzinárodnej federácii koučov ICF 
sa stretáva s klientmi centra, prípadne 
s kýmkoľvek, kto chce okúsiť silu premie-
ňajúceho rozhovoru. Spolu s manželom 
Kamilom sú vo sviatostnom manželstve 
29 rokov, majú 3 dospelé deti, jedné-
ho teenagera a dve vnúčatá. Viac ako 
30 rokov vedú detský folklórny súbor 
Kremienok v Bratislave, kde pôsobí ako 
choreografka a ktorým prešlo viac ako 
800 detí, prevažne z kresťanských rodín. 
Spolu s manželom sa tiež dlhoročne ve-
nujú prípravám snúbencov na manžel-
stvo a sprevádzaniu manželov v kríze.

Katarína Baginová

Kamil Bagin

Elena Štofirová



Vo Family Garden pôsobí od roku 2014. 
Jej úlohou sú najmä administratívne 
a organizačné práce: príprava a distri-
búcia plagátov k prednáškam, objed-
návky, faktúry, sledovanie financií, 
podklady pre účtovníčku a organizačná 
pomoc počas výcvikových kurzov.

So svojím manželom sa snažia pomáhať 
svojim štyrom deťom aj vnúčatám a prí-
ležitostne pri potrebách vo farnosti.

Ako dôchodkyňa, ale zároveň členka 
Združenia saleziánov spolupracovníkov, 
sa tak usiluje byť ešte aktívna a užitoč-
ná aj v oblasti pomoci rodinám.

S Family Garden spolupracuje od myš-
lienky na jej vznik vďaka svojej man-
želke Kataríne. Najprv ako dobrovoľník, 
potom od marca 2019 začal vo Family 
Garden pracovať na plný úväzok. Po 25 
rokoch totiž ukončil svoje pôsobenie ako 
manažér v telekomunikačnej firme.

V práci vo Family Garden čerpá nie-
len zo svojich manažérskych zručnos-
tí, ale využíva aj svoje životné skúse-
nosti v rôznych druhoch vzdelávacích 
kurzoch a workshopoch, ktoré spolu 
s manželkou realizujú.

Je vyštudovaný elektrotechnický inži-
nier s 25-ročnou manažérskou praxou. 
Od roku 2009 je salezián spolupra-
covník. So svojou manželkou Katarínou 
žijú 29 rokov vo sviatostnom manžel-
stve, majú 4 deti a 2 vnúčatá. Spoloč-
ne s manželkou už 31 rokov vedú detský 
folklórny súbor Kremienok (on ako 
manažér a ona ako umelecká vedúca). 
Okrem toho sa už viac ako 15 rokov ve-
nujú sprevádzaniu manželských párov 
a viac ako 10 rokov príprave snúbencov.



Vzdelávacie

„Všetko, čo sa tu hovorilo, bolo z praxe

a veľmi užitočné.“

„Uvedomil som si, ako veľmi vplývame

na svojich zverencov.“

„Lepšie poznanie seba samej,

naštartovanie môjho rehoľného života,

impulz pre ďalší život.“



Vzdelávacie programy

„Som zasvätená osoba, ale naďalej

zostávam človekom s pocitmi, 

emóciami, slabosťami, hriechom...

Odnášam si túžbu zorientovať sa 

v tom, neoddeľovať to od seba, ale

hľadať prepojenie.“

„Najviac oceňujem vytvorenie

bezpečného dôverného prostredia a to,

že vy ako školitelia ste ľudia s dobrým 

srdcom a láskavosťou.“



Pilotný workshop pod názvom „Ako 
vykročiť k spokojnejšiemu zasvätené-
mu životu“ v dňoch 6. a 7. marca 2020 
absolvovalo 21 rehoľných sestier z rôz-
nych reholí (školské sestry, saleziánky, 
tešiteľky, anglické panny, služobníč-
ky a sestry Panny Márie útechy). Boli 
z rôznych kútov Slovenska, ba dokon-
ca aj z Čiech. Na základe ich spätných 
väzieb sa javí, že kurz a jeho obsah mi-
moriadne vystihol potreby tejto cieľovej 
skupiny. Jeho reprízu sme zorganizo-
vali vzhľadom na pandemickú situáciu 
12. a 16. júna online, a tak sa na ňom 
mohli zúčastniť aj sestry až z Kolína, 
Užhorodu či Znojma. Bol to mimoriadne 
požehnaný čas. Veľká vďaka patrí na-
šej spoluautorke a spolulektorke sestre 
saleziánke Evke Rušínovej. Takisto aj 
sestrám za otvorené a úprimné spolo-
čenstvo, ktoré sme vytvorili.

Ako vykročiť 

k spokojnejšiemu 

zasvätenému životu

workshop

„Veľmi sa teším, že aj na Slovensku 

sa začína o týchto témach 

prakticky hovoriť so zasvätenými. 

Je to veľmi potrebné.“

„Workshop bol praktický, výstižný, trefa do stredu problému.“



„Kurz by som odporúčala, bolo to zrozumiteľné, jasné 

podanie vecí, o ktorých sa v komunitách málo bavíme.“



Kresťanský

kouč výcvikový 

kurz

Prvé tri moduly jarného behu výcviko-
vého kurzu „Kresťanský kouč“ prebehli 
inak, ako sme si pôvodne predstavovali. 
Chýbali stisky rúk, prestávkové debatky 
pri kávičke a chutnej štrúdli. Aj napriek 
tomu sa nám veľmi rýchlo, bezprostred-
ne a iba cez monitor podarilo vytvoriť 
spoločenstvo ľudí, ktorí sa navzájom 
spoznávali, postupne otvárali, učili sa 
úplne inak počúvať, ale aj pýtať. Na-
pokon sa nám podarilo spoznať sa aj 
naživo, v posledné dva dni, ktorých sú-
časťou boli aj skúšky. 17 nových koučov 
získalo certifikát kresťanského kouča 
a vybralo sa sprevádzať rozhovormi 
tam, kde je to potrebné.

„Teraz sa viac zameriavam na toho, kto sedí predo mnou a túžim mu byť užitočná.“



výcvikový 

kurz
Jesenný výcvikový kurz „Kresťan-
ský kouč“ sa vzhľadom na pandemic-
ké opatrenia zrealizoval celý v online 
priestore. Zo spätných väzieb 18 účast-
níkov, nových kresťanských koučov, 
bolo napriek tomu cítiť, že štyri mesia-
ce, počas ktorých sa učili viesť úplne 
iný, nový spôsob vedenia rozhovoru, 
im priniesli množstvo nových zručností, 
skúseností, ale aj nových priateľstiev. 
Medzi novými absolventmi je 14 laikov, 
2 rehoľné sestry, salezián a kapucín 
z rôznych miest Slovenska.

„Prekvapilo ma zistenie, že moje mnohé rady druhým boli 

nepochopené, resp. zbytočné. Tento kurz mi aj v mojom 

osobnom duchovnom živote pripomenul bezprostrednú 

Božiu prítomnosť...“

„Koučing ma odľahčil od toho, aby 

som mal návod na všetko a pre 

všetkých. Naučil ma viac počúvať 

a klásť otázky. Pomáha mi preniesť 

zodpovednosť za riešenie problému 

na osobu, ktorá s ním prichádza vo 

vedomí, že ona má najlepšie riešenie 

(spôsob, ako na to).“



Pilotnú verziu vzdelávacieho kurzu pre 
učiteľov pod názvom „Ja ako triedny 
učiteľ“ v dňoch 14. a 15. mája absol-
vovalo 18 triednych učiteľov z cirkev-
ných škôl z rôznych kútov Slovenska 
(Bratislava, Žilina, Trnava, Turzov-
ka, Skalité, Banská Bystrica a Snina). 
Jeho repríza sa uskutočnila v dňoch 
19. a 20. novembra 2020. Zúčastni-
li sa na ňom šiesti učitelia z Považskej 
Bystrice, dvaja zo Sniny a po jednom 

vzdelávacie kurzy

Ja ako triedny učiteľ

z Banskej Bystrice a z Bratislavy. Oba 
kurzy sa vzhľadom na pandemické 
opatrenia realizovali online. Cieľom 
kurzu bolo posilniť rolu triedneho uči-
teľa – „aby triedni vedeli byť triedny-
mi“, uvedomiť si a rozpoznať, kto pred 
nimi stojí – dôležitosť vývojových štádií 
detí a mladých, spoznať a pracovať so 
svojimi emóciami a emóciami žiakov, 
získať kľúčové kompetencie pre prácu 
so žiakmi, rodičmi. Okrem Kataríny 
a Kamila Baginovcov kurz lektorsky 
spoluviedli sr. Eva Rušínová FMA a don 
Peter Naňo SDB.

„Je to niečo, z čoho môže človek 

čerpať veľmi dlho, spätne sa 

k informáciám vrátiť a využiť ich 

v živote v reálnych situáciách.“

„Výborná kvalita kurzu, čo do obsahu aj formy. Zaujímavé, 

inšpiratívne, prepojenie do praxe s deťmi a rodičmi.“



„Bol som veľmi spokojný s obsahom. Dostal som viac, ako som očakával. 

Uvedomil som si, ako veľmi vplývame na svojich zverencov.“

Vedeniu futbalového klubu SDM Domino 
na Trnávke v Bratislave veľmi záleží na 
vzdelávaní svojich trénerov aj v oblasti 
formácie a výchovy, ktorú vnímajú ako 
dôležitú súčasť pri práci s deťmi v ob-
lasti športu svojich zverencov. S touto 
požiadavkou oslovili FG, a tak vznikla 
séria workshopov na zaujímavé témy 
ako napríklad: ako zvládnuť náročný 
rozhovor, ako sa ako tréner vedieť ovlá-
dať, ako efektívne komunikovať s deťmi, 
ale aj s rodičmi, ako sa naladiť na tré-
ning či pripraviť na stretnutie s rodičmi.

Tréner – vychovávateĺ 

a formátor mladých

„Oprášenie niektorých už známych 

a poznanie a upriamenie aj nových 

pohľadov na prácu trénera, ktorá 

má byť naozaj viac ako o samotnom 

športovom výkone. Takže za mňa 

potvrdenie správneho smerovanie 

v tejto oblasti.“



„Je super investovať do vzťahu, 

obetovať čas, eurá, pohodlie…“

Cesty k posilneniu 

nášho manželstva

„Som nadšená z toho, čo ste pripravili. Túžila som po 

niečom takom krátkom, jednodňovom a poučnom, ako 

bol tento workshop. Teraz je čas učiť sa doma a cvičiť sa 

v komunikácii.“



Tri októbrové a jednu decembrovú so-
botu sa vo Family Garden zrealizova-
la pilotná séria workshopov zo série 
„Cesty k posilneniu nášho manželstva“. 
Viac ako 30 účastníkov sa rozhodlo 
investovať čas do zlepšenia svojej ko-
munikácie a vzájomného porozumenia, 
do lepšieho riešenia konfliktov. Tiež do 
porozumenia a prijatia daru rozdielnos-
ti muža a ženy, objavenia spôsobov, 
ako prísť na to, čo ten druhý potrebuje. 
Aj v oblasti intímneho života. Obsaho-
vo bola séria workshopov zameraná aj 
na dôležitosť pochopenia jednoty vo 
výchove detí, na zručnosti vhodnej ko-
munikácie s deťmi v predškolskom, ale 
aj pubertálnom veku a na skvalitnenie 
vzťahov v širšej rodine.

workshop

„Nakoplo nás to, aby sme na 

sebe zapracovali a najmä častejšie 

komunikovali. Ďakujem vám za to, že 

sa venujete práve tejto téme, je veľmi 

dôležitá a zúfalo potrebná.“



Prednášky

„Cítim, že projekt FG je veľmi požehnaný. So snúbencom 

sme prednedávnom začali navštevovať prednášky a či 

už išlo o svedectvo manželov alebo prednášku odborníka, 

z každej sme niečo odniesli. Chodíme na klasickú 

predmanželskú prípravu s kňazom, no predsa je iné ak o 

daných témach hovoria laici, ktorí toto povolanie reálne žijú. 

Je poukázané na dôležité hodnoty i na to, čomu sa vyhnúť. 

Takto môžeme rásť a vyvarovať sa chybám len na základe 

toho, že manželia sú ochotní sa takto zdieľať. Len tak ďalej. 

To, čo robíte pre rodiny je super!”



Zo svedectva manželov Klinkovcov:

„Manželmi sme 19 rokov. Na začiatku sa 
zdalo všetko ružové. Túžili sme po man-
želstve, kde nebude miesto pre zvady 
a ubližovanie. Po romantických chvíľach 
chodenia sme sa zobrali a vôbec sme 
nepočítali s tým, že môže prísť aj zloži-
tejšie a ťažšie obdobie. Netrvalo dlho 
a prišli prvé problémy. S rastúcim po-
znaním jeden druhého sa stávalo čoraz 
ťažšie prijať toho druhého takého, aký 

naozaj je. Smutné bolo, že čím viac sme 
si mysleli, že sa milujeme, tým bolest-
nejšie sme sa dokázali zraniť. Našej lás-
ke začalo niečo ubližovať, nevedeli sme 
to pomenovať. Boh nás však neopustil 
a poslal nám do cesty úžasných ľudí, 
ktorí nás priviedli na Manželské stretnu-
tia do Banskej Bystrice. Začal nám 
otvárať oči a pomáhať nám veci naprá-
vať. Kríza nemusí byť nešťastím manžel-
stva. Šťastné a nešťastné manželstvá sa 
neodlišujú počtom problémov, konflik-
tov a kríz, ktoré majú, ale tým, ako sa 
s nimi dokážu vyrovnať.“

Manželia Klinkovci

„Nejde o to, aby sme našli vinníka, ale skôr o to, aby sme 

splnili v tejto situácii našu úlohu. Ježiš od nás nežiada, aby 

sme urobili niečo, čo nemôžeme urobiť. Čo však môžeme 

urobiť, to urobme.“



Služba 
sprevádzajúceho 

rozhovoru

Počas prvej vlny korona vírusu sme vo 
Family Garden zrealizovali pilotný pro-
jekt Služba sprevádzajúceho rozhovoru. 
Jeho cieľom bolo poskytnúť ľuďom v ko-
rona čase online koučovacie rozhovory 
s kresťanskými koučmi. 

Počas dvoch mesiacov trvania projek-
tu, od začiatku júna do konca júla, sa 
na takmer 30 koučov obrátilo 35 ľudí, 
ktorí celkovo absolvovali 47 koučovacích 
rozhovorov. Záujemcovia o rozhovor si 
mohli vybrať kouča z rezervačného por-
tálu, kde jednotliví kouči ponúkali svoje 
termíny na „pro bono“ rozhovory. Vďaka 

možnosti „online“ prostredia si záujem-
ca mohol vyberať kouča bez ohľadu na 
lokalitu, v ktorej kouč pôsobí. Z hľadiska 
formy realizácie rozhovorov bola takmer 
polovica realizovaná telefonicky. Zvyšok 
formou videohovoru. 

Projekt ponúkol istý spôsob „ochutnáv-
ky“ tohto typu pomáhajúcej služby. Zá-
roveň potvrdil, že tento typ pomáhajú-
cej služby je potrebný a užitočný – a to 
nielen v pandemickom čase. Rovnako 
tiež potvrdil, že napriek prvotnej obave 
získavajú ľudia väčšiu odvahu a dôveru 
„ísť do toho“, vďaka čomu mohli získať 
novú nádej, potrebné odhodlanie, im-
pulz na zlepšenie svojej situácie alebo 
riešenie svojho problému.

„Samú ma prekvapilo, že moje predpokladané riešenia 

neboli tie, ktoré reflektovali moje vnútro. Pochopenie môjho 

nastavenia mi pomohlo postaviť sa k riešeniu iným, ako 

plánovaným spôsobom.“



Služba 
sprevádzajúceho 

rozhovoru

Služba sprevádzajúceho rozhovoru na-
ďalej pokračuje, avšak v inom režime. 
Záujemca o koučovací rozhovor je na 
stránke www.familygarden.sk nasmero-
vaný na Register kresťanských koučov, 
kde si môže vybrať kouča podľa svojich 
preferencií. Využijúc kontaktné infor-
mácie, ktoré majú kouči v Registri vo 
svojich profiloch uvedené, si následne 
môže všetko potrebné dohodnúť priamo 
s vybraným koučom.

„Urobila som si jasno a poriadok vo 

svojich myšlienkach, ktoré sa týkali 

riešeného problému.“

„Absolvovaný rozhovor mi priniesol upokojenie do duše, srdca 

a naznačil smer v ďalšom mojom rozhodnutí, rozhodovaní sa. 

Dodal potrebnú odvahu.“



Snúbenci

Snúbenecké prípravy boli počas celého 
roka 2020 väčšinou realizované online. 
Aj keď sa sme sa videli iba cez obra-
zovky, bola to vždy prekvapivo veľmi 
príjemná, ale najmä otvorená diskusia. 
Veríme, že to bol pre týchto mladých 
ľudí užitočne strávený čas a že sa mož-
no s niektorými z nich stretneme vo FG 
na niektorých z našich ďalších vzdelá-
vaní určených pre páry v prvých rokoch 
manželstva.

Katarína a Kamil 
lektori snúbeneckej prípravy

Predmanželská príprava s manželmi Ko-
tulovcami a s donom Jožkom Kupkom 
bola krásnym časom. Prednášky, otáz-
ky do našej osobnej diskusie, podnety 
na rozhovory, zažitie spoločenstva (aj 
keď online) – to všetko bolo pre nás obo-
hacujúce a posúvajúce.

V roku 2020 sa nám podarilo zrealizovať 
osem 2-hodinových prednášok s mož-
nosťou otázok od snúbencov pre viaceré 
farnosti. Na našej Miletičke, na Mama-
teyovej, ale aj v Dubnica n/V, v Poprade 
a tiež pre záujemcov v Quo Vadis. Všetky 
prednášky sa realizovali online.

Renáta a Jaroslav 
lektori snúbeneckej prípravy

To sú pre nás vzory, ktoré chceme aj 
v našom vzťahu a živote nasledovať. Tak 
veríme a modlime sa, aby sme spoločnú 
cestu životom odštartovali čo najlepšie.

Dominika a Michal

Najviac nás však oslovilo samotné 

svedectvo života manželov. Láska, 

ktorá sa ani po rokoch nestráca, 

veselosť srdca, otvorenosť pre iných, 

viera žitá v každodennosti a nielen na 

základe nejakej tradície...



Predmanželská príprava bola pre nás 
cesta síce nepoznaná, ale dobrodruž-
ná a veľmi obohacujúca. Cez online 
okienka sme sa stretávali s duchovným 
otcom, s príjemnou skupinou mladých 
ľudí a vynikajúcimi lektormi a osoba-
mi - manželmi Baginovcami. Na každom 
stretnutí sme s nimi prešli podstatné 
témy, no nie spôsobom vyčerpávajú-
cej prednášky, ale skôr osobným sve-
dectvom a skúsenosťou, vďaka čomu 
to bolo originálne, pútavé a občas aj 
úsmevné.

Tiež bolo povzbudením samotné svedec-
tvo života manželov Mikušovcov, ktorí sa 
nám venovali. Neboli to len technické in-
formácie, ale aj zdieľanie citov a prežíva-
nia, či už z pohľadu ženy alebo aj muža. 
Pre nás ako snúbencov to bol veľmi pod-
netný čas. A čo sa týka sprevádzania 
v STM - za to som z celého srdca vďač-
ná. Jednak s tým, že takto mi pomáhate 

viac poznať samú seba, že mi pomáhate 
s vyhodnoteniami jednotlivých cyklov, 
ale ste aj akoby morálnou podporou. 
Viem, že sa na vás v tejto oblasti môžem 
obrátiť, že nájdem vo vás porozumenie 
i priestor na riešenie toho, čo je potreb-
né. Ešte raz, patrí vám veľká vďaka.

účastníci snúbeneckej prípravy

Keďže bolo času málo a tém veľa, neraz 
to pôsobilo ako taký rýchly prelet nad 
základmi vzťahov, no z ich rozpráva-
nia si človek vedel vybrať slová a vety, 
ktoré sú z nášho pohľadu veľmi užitoč-
né múdrosti a rady do života. Niektoré 
sme si stihli aj zapísať. Možno, keď príde 
ťažko, poľahčia. Veď ako sami Baginovci 
povedali: „Manželstvo nie je to, čo je na 
začiatku, ale to, čo je na konci.“ 

Ešte raz veľká vďaka za všetko, prajeme 
veľa zdravia a Božieho požehnania.

Betka a Šimon

Pri každej téme dali možnosť aj 

nám, jednotlivým párom, aby sme 

povedali, čo ako vidíme a očakávame. 

Mali sme možnosť zdielať naše pocity 

s ľuďmi, ktorí stoja pred podobným 

dôležitým krokom ako my a vzájomne 

sa povzbudiť a inšpirovať.

Prednáška v rámci predmanželskej prípravy bola 

zrozumiteľná a motivujúca, bola akoby nástrelom do 

problematiky a objasnením základných vecí v metódach 

prirodzeného plánovania rodičovstva.



Počas roka 2020 som zrealizovala nie-
len prednášky pre študentov medicíny 
o ľudskej plodnosti a PMRP, ale aj množ-
stvo individuálnych stretnutí (osob-
ných alebo cez Zoom) pre snúbenecké
a manželské páry, tiež vyhodnocovanie
záznamov cyklov podľa STM Bonn-
skej školy. Následne som ich posielala
späť klientkám mailom. Celkovo som sa
stretla takmer so 40 klientmi.

Mám 24 rokov a na kamarátkine odporúčanie som požiadala

pani Mikušovú o sprevádzanie ma pri STM. Chcela by som sa

poďakovať za rýchlu odpoveď a ochotu pri vysvetlení a vedení

ma počas prvých mesiacov. Napriek tomu, že sme sa predtým

s pani Mikušovou bližšie nepoznali, tak sa pri nej cítim veľmi 

uvoľnene a otvorene sa jej pýtam otázky, ktoré mi v priebehu 

sledovania STM napadajú.

Poradňa
plodnosti

MUDr. Renáta Mikušová



Poradňa
plodnosti

Barbora Okruhľanská spolupracuje s Fa-
mily Garden od jeho vzniku. Bola to prá-
ve ona, ktorá v roku 2012 zaregistrovala 
doménu familygarden.sk a založila našu 
facebookovú stránku. Intenzívne pomá-
hala pri rozbehu našej činnosti, písala 
nám texty na web, redigovala obsah 
výročnej správy, viedla tím dobrovoľ-

Dobro-
voľníci

níkov. Dnes je matkou dvoch detí a žije 
na opačnom konci Slovenska – v Koši-
ciach, kde vedie marketingovú agentúru 
PS: Sunrise. Kontakty s nami za tie roky 
nepretrhla a občasne pomáhala, s čím 
bolo treba. V roku 2020 sa však naša 
spolupráca zintenzívnila, a tak sme sa jej 
rozhodli opýtať niekoľko otázok.

Verila som tomu, že laici môžu v tomto smere ponúkať kvalitu, 

prísť s jedinečným projektom, ktorý na Slovensku chýbal.

Barbora 

Okruhľanská



Čo bolo dôvodom, že si sa angažo-
vala vo FG už pri jeho vzniku, takmer 
pred 10 rokmi?

Pamätám si začiatky FG veľmi dobre. 
Bola som vtedy ako spolupracovníčka 
súčasťou miestnej rady strediska BA-Mi-
letičova, teda ma to ani nemohlo nejako 
minúť. Ponuka, s ktorou za nami prišiel 
vtedajší provinciál don Gabo Maník ma 
nadchla od prvého počutia. Spojilo sa 
mi v tom všetko, čo som považovala za 
dôležité v našom poslaní – laická anga-
žovanosť, spolupráca v rámci salezián-
skej rodiny, zameranie na rodiny, pre-
ventívny systém, výchova, vzdelávanie, 
odborná garancia, konkrétna pomoc, 
služba pre Slovensko...

Ak si spomenieš, čo si od fungovania 
takéhoto centra v saleziánskej rodine 
očakávala? Čo z toho sa naplnilo?

Verila som tomu, že laici môžu v tomto 
smere ponúkať kvalitu, prísť s jedineč-
ným projektom, ktorý na Slovensku chý-
bal. Či už išlo o pravidelné prednášky, 
kurzy alebo poradenstvo. Páčila sa mi 
v začiatkoch tá idea zastrešiť rôznych 
kresťanských odborníkov pre rodiny pod 
jednu strechu. Čo sa z toho naplnilo? 
Určite viac, ako som očakávala. Či som 
bola v Bratislave, alebo neskôr v Koši-
ciach, stále som vnímala, ako centrum 
rastie, naberá na odbornosti, prichádza 
s novými ponukami. Pri každoročnom 
čítaní výročnej správy ma napĺňal pocit 
hrdosti a vďačnosti, lebo FG za tie roky 
pomohlo mnoho rodinám i jednotlivcom, 
o čom svedčí aj kopec pozitívnych spät-
ných väzieb. 

Čo ťa viedlo k tomu, že si prikývla na 
oveľa intenzívnejšiu spoluprácu v po-
slednom období?

Videla som potenciál posunúť komuni-
káciu prostredníctvom sociálnych sietí. 
A keďže vo FG zháňali niekoho, kto by 
nahradil Lucku Mrázkovú, tak som po 
krátkom zvažovaní prikývla, lebo mi zá-
ležalo na tom, aby komunikácia pokra-
čovala. Tiež je pre mňa dôležité zaúčať 
aj ďalších do tejto tvorby, preto svoje 
vedomosti a skúsenosti posúvam aj Pa-
limu a Bebe, ktorí sú so mnou v tíme. 
V podstate som sa vrátila k tomu, čo 
som robila v prvých rokoch Family Gar-
den – tvorím obsah na Facebook a In-
stagram.

Kedže som bola súčasťou FG 

v začiatkoch, nerobilo mi problém 

„naskočiť“ na to, o čom je FG a čo chce 

komunikovať navonok

Veľmi sa teším, že to na našich sociál-
nych sieťach žije, že niektoré statusy 
majú zásah až 40 000 ľudí. Vážim si aj 
spoluprácu s Katkou a Kamilom, vždy sa 
rýchlo pochopíme a dohodneme, je to 
obohacujúca spolupráca. 

Čo by si rada odkázala tým, čo 
budú tento článok čítať?

Ako správny marketér by som odkáza-
la – prosím, dajte lajk na našu facebo-
ok stránku, sledujte nás na Instagrame 
a určite vám neunikne o FG nič dôležité 
či zaujímavé. A ak by ste sa chceli pri-
dať do nášho komunikačného tímu, ste 
vítaní. Či to mal byť nejaký duchovný 
odkaz? Tak nabudúce... :-)



Janka Gavaldová sa do mediálneho 
tímu Family Garden pridala veľmi skoro 
po jeho vzniku. 

Pravidelne pripravuje najmä grafickú 
úpravu rôznych tlačovín. Jej doménou je 
však grafická úprava našich každoroč-
ných výročných správ.

A že jej to ide veľmi dobre, svedčí množ-
stvo pozitívnych spätných väzieb na 
grafickú prácu tu, na Slovensku, ale aj 
v zahraničí, kde na rôznych konferenci-
ách graficky zaujímavá a pútavá výroč-
ná správa FG mizla zo stolov s tlačo-

Jana a Ondrej 

Gavaldovci

vinami z celého sveta ako prvá. Času, 
ktorý Janka nášmu centru venuje je na-
ozaj veľa, a preto sme sa rozhodli položiť 
jej zopár otázok:

Jani, ako úspešná grafická dizajnér-
ka si mimoriadne vyťažená, a predsa 
si na prácu pre naše centrum už viac 
rokov nájdeš čas. Čím to je?

Moja protiotázka znie, prečo by som si 
ten čas nenašla? Prácu pre FG vnímam 
ako normálnu súčasť svojho povolania. 
Tak ako pracujem na iných projektoch, 
pracujem aj na tomto. Keďže Fami-



ly Garden sa za uplynulé roky výrazne 
sporfesionalizovalo, vieme si si dobre 
nastaviť načasovanie projektov, a tak 
si ich môžem dobre zaradiť do svojho 
pracovného rozvrhu. Myslím si, že by 
sme mali začať vnímať prácu pre Cirkev, 
cirkevné laické spoločenstvá alebo aj iné 
občianske iniciatívy ako bežné „komerč-
né“ projekty. Nemalo by to byť tak, že 
tieto zadania niekedy po nociach „vy-
klikám“, pretože za ne nemám peniaze 
a treba to proste spraviť. Život je otáz-
kou priorít... 

Prácu si delíme podľa toho, komu príde 
požiadavka na e-mail. Niekedy napíšu 
saleziáni mne a niekedy Ondrovi, takže 
si prácu nezávidíme. Ale, samozrejme 
je to tak, že niekedy má priestor jeden 
a niekedy druhý, takže prácu pre SDB 
a ASC si rozdeľujeme podľa toho aké sú 
termíny a tiež podľa toho, aký má pro-
jekt charakter (tlačoviny, web, knihy, 
a podobne). Výsledky svojej práce nie-
kedy konzultujeme, ale nie je to tak, že 
by sme sa nasilu snažili pretlačiť svoje 
vlastné nápady. Ak treba, tak na niečo 
upozorním, ale finálne rozhodnutie o 
tom, ako bude výsledný výstup vyzerať, 
má ten, ktorý na danom projekte pra-
cuje. Myslím si, že ani jeden z nás nemá 
potrebu pretláčať sa...

Čo teba osobne na aktivitách FG za 
posledné roky najviac zaujalo?

Veľmi oceňujem projekt, v ktorom FG 
pozýva na Slovensko chlapcov zo siro-
tinca na Ukrajine. Je to proste super.

Čo by si rada odkázala nám vo FG 
(možno, čo máme robiť lepšie) a čo 
tým, čo budú tento článok čítať?

Myslím, že najlepšie to vystihol Dominik 
Savio: „Pochopte, naša svätosť spočíva 
v tom, že sme veľmi veselí. Iba sa usilu-
jeme vyhýbať sa hriechu ako veľkému 
nepriateľovi, ktorý nás okráda o Božiu 
milosť a o pokoj srdca, a presne si plní-
me svoje povinnosti.“

Keď to chcem robiť, tak to spravím 

a spravím to tak, ako si to projekt 

vyžaduje.

Aký odkaz by mali ľudia vnímať pri 
pohľade na grafiku nášho centra? Čo 
sú piliere pre teba, keď tvoríš pre FG?

Výročná správa pre FG je pre mňa v po-
slednej dobe výzvou, pretože na nej 
pracujem pravidelne už od roku 2015. Je 
náročné spraviť niečo nové a prekvapu-
júce pretože formát je rovnaký a v pod-
state i obsah má takmer stále rovnakú 
štruktúru. Tento rok som dizajn výrazne 
zjednodušila a dala som dôraz len na 
jeden detail, šesťpercentné stúpanie/
klesanie... Viac o tom prečo je to tak sa 
dočítate v úvodníku Katky Baginovej, 
ktorá sa rozhodla, že časť môjho e-ma-
ilu, v ktorom som opisovala koncept, 
chce zaradiť do svojho úvodníka.

Aj tvoj manžel sa venuje grafickému 
dizajnu, obaja ste ASC, pomáhate aj 
saleziánom a spolupracovníkom. De-
líte si to alebo na tom robíte spoloč-
ne? Vždy sa zhodnete na výstupe? 
„Nekafrete“ do roboty?



Andrej Havlík, člen rovinciálnej rady ASC pre pastoráciu rodín

Prvé slová, ktoré mi prišli na myseľ v súvislosti s FG sú profe-

sionalita, vecnosť, aktuálnosť a praktické skúsenosti. Možno 

ešte citlivé zohľadnenie potrieb respondentov. A ak sú tieto 

kvality zamerané na pomoc manželom a rodinám, o čo vo FG 

ide v prvom rade, tak FG je jasná voľba pre tých, ktorí túžia 

po zdravom manželstve a rodine.

Želám vám, aby ste vytrvali v nasadenej dynamike ponúk 

a aby sme spolu v ASC dokázali rozbehnúť intenzívnu, chápa-

júcu a oživujúcu pomoc snúbencom a mladým rodinám.

Monika Skalová, provinciálka FMA

Každý z nás potrebujeme niekoho, kto nás chytí za ruku a pre-

vedie cez isté obdobie života alebo sprevádza na ceste rastu - 

osobného, partnerského či profesionálneho. A o tom je Family 

Garden. Ponúkne ruku, stojí pri ľuďoch a vie to všetko okolo 

ustáť. Poukazuje nie na problém, ale na možnosti, na krásu ži-

vota, teda na spôsob, ako sa to dá. Vychádza z tých najkva-

litnejších zdrojov, tých Božích, a ponúka aj svoje ľudské tvorivé 

a inšpirujúce kompetencie. Dokonca ich to aj baví a robia to 

radi, a to je také pekné, saleziánske.

Peter Timko, provinciál SDB

V dnešnej komplikovanej dobe, z ktorej sa postupne vytratili 

kedysi samozrejmé hodnoty, je čoraz ťažšie stretnúť nadšencov 

v oblasti reálnej starostlivosti o rodinu a vzťahy v manželstve. 

Family Garden je jeden úžasný projekt, nielen preto, že takých 

nadšencov má, ale že aj konkrétne a odborne odpovedá na 

niektoré súčasné problémy rodín a manželstiev. Osobne sa 

naozaj veľmi teším i z toho, že toto krásne dielo je pevne zako-

renené v kresťanskej viere a nesie kreatívnu pečať saleziánskej 

charizmy.

Pohľad
zvonku



Január

Február

2020
Sme veľmi vďační, že nám bratia 

saleziáni z komunity na Trnávke 

každoročne vysväcujú naše priestory. 

Tento rok sme privítali dona Cyrila 

Slíža… hneď sa nám lepšie pracuje.

Dňa 11. februára sa v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskej 

ulici v Bratislave uskutočnila moderovaná konferencia 

Riešenia pre rodinu v kríze, ktorú zorganizovala Konferencia 

biskupov Slovenska. Konferencia bola pokračovaním 

úspešných podujatí v rokoch 2017 a 2018, ktoré sa 

zameriavali na najlepšie záujmy dieťaťa, ako aj odpustenie 

a zmierenie, ako prevenciu rozpadu rodiny. Podujatie malo 

preto za cieľ ukázať úspešné projekty riešenia rôznorodých 

náročných situácií v rodine.

Na konferencií malo zastúpenie aj Family Garden. Do 

programu konferencie bol prizvaný ako hosť aj Kamil Bagin, 

projektový manažér Family Garden, ktorý bol súčasťou 

súčasťou poobedňajšej panelovej diskusie spolu s Róbertom 

Slamkom z projektu Misia možná, otcom Petrom Jakubom 

z Centra pre rodinu Sigord a sr. Silviou Zábavovou, CJ s jej 

misijnou prácou v obci Jarovnice.



Marec

Naša externá kolegyňa, spolulektorka 

rôznych vzdelávacích kurzov, sestra 

saleziánka Evka Rušínová, hovorila 

koncom februára v Nimnici na 

dvojdňovom stretnutí biskupov, 

delegátov z diecéz, rôznych 

spoločenstiev, zástupcov reholí 

a laikov o pastorácii mladých, ale aj 

o kresťanskom koučingu.

V marci sme mali vo Family Garden milú návštevu chlapcov 

z nášho spriateleného sirotinca z ukrajinskej Pokrovy.

V apríli zrealizovalo FG tri webináre, kde stretlo viac ako 40 kresťanských 

koučov s cieľom niečo nové sa naučiť, vzájomne sa pozdieľať a zároveň spoločne 

uvažovať, ako môžeme byť v dobe začínajúcej pandémie čo najviac užitoční.



Máj

Jún

Začiatkom mája boli Katka a Kamil 

Baginovci pozvaní do facebookovej 

Čajovne live, kde predstavili, čomu sa 

Family Garden venuje, čo ponúka pre 

mladých a rodiny a hovorili aj o tom, ako 

centrum funguje v korona čase.

V prvých májových dňoch uzrela 

svetlo sveta naša ďalšia výročná 

správa, a tak si ju opäť, na tom istom 

kresle vo Family Garden, mohol 

pozrieť presne o rok starší prvý 

vnúčik našich Baginovcov – Jurko.

Redaktorka z TV Lux navštívila 

v júni naše centrum, aby urobila 

reportáž o projekte „Služba 

sprevádzajúceho rozhovoru“, 

ktorý sme v tom období spustili. 

Takmer 40 kresťanských koučov, 

absolventov odborného vzdelávania 

„Kresťanský koučing“ v našom centre 

sa spojilo a rozhodlo sa venovať 

bezplatne svoje zručnosti a svoj čas, 

aby mohli byť k ľuďom bližšie. Chceli 

byť nápomocní v čase, keď mnohí 

zažívali stres, úzkosť, osamelosť, 

strach zo straty zamestnania, 

z rozpadu vzťahu, prestávali zvládať 

režim v spoločnej domácnosti alebo 

sa potrebovali rozhodnúť čo ďalej, 

len nevedeli ako. Projekt bol určený 

všetkým, ktorí prejavili záujem, bez 

ohľadu na vieru či vierovyznanie.



September

Október

V septembri sme vďaka získanému 

grantu z MČ Ružinov zakúpili 

a naištalovali nové ozvučenie do 

školiaceho priestoru nášho centra. 

Súčasťou nákupu boli zosilňovač, 

mix pult, bezdrôtové mikrofóny, 

reproduktory a pojazdný rack. Vďaka 

tomu budeme môcť zvýšiť kvalitu 

našich vzdelávacích podujatí. Za 

pomoc pri inštalácií ďakujeme donovi 

Cyrilovi Slížovi a Pavlovi Gostičovi.

Začiatkom októbra boli Baginovci hosťami Postoj TV, kde odpovedali 

redaktorke na otázky súvisiace so vzťahom medzi manželmi. Odznela aj veta, 

ktorá sa neskôr stala aj názvom relácie, ktorá mala neskôr takmer 3-tisíc 

zhliadnutí: „Kríza v manželstve nie je signál k rozvodu, odhaľuje, na čom máme 

zapracovať.“

Viac na: https://www.youtube.com/watch?v=f40_ofllroc



November
V pravidelnej relácií TV Lux V Samárii pri studni diskutovali 

v pondelok 23. 11. 2020 manželia Baginovci s moderátorkou 

Ľubou Oravovou na tému kresťanské riešenie krízy. Počas 

80-minútovej relácie odzneli viaceré ponuky, ktorými Family 

Garden prispieva k tejto téme. Jednak vo forme stretnutí 

s kresťanskými koučmi (Služba sprevádzajúceho rozhovoru), 

ako aj preventívnymi ponukami vo forme vzdelávacích kurzov 

pre manželov, učiteľov, rehoľníkov či trénerov. V neposlednom 

rade sú to prednášky a svedectvá manželov v sále pod 

kostolom na Miletičovej ulici.

V jeden novembrový podvečer nás vo Family Garden navštívil 

otec provinciál saleziánov don Peter Timko. Úprimne sa 

zaujímal o naše dielo a podrobne si nechal vysvetliť všetko 

o našich aktivitách. Veľmi nás potešil tento spoločne strávený 

čas a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.



December

4. decembra dostali Baginovci pozvanie, aby boli súčasťou 

mládežky o 19.00 hod. na Trnávke. Cieľom vstupu počas 

svätej omše bolo spoločné zamyslenie sa nad našimi 

vzťahmi, nad tým, koľko času im venujeme, ako ich 

rozvíjame a ktoré sú skutočne dôležité.

December býva obdobím, počas 

ktorého sa častejšie stretávame 

s našimi najbližšími. Tento rok to 

bolo inak. Preto sme sa rozhodli 

zdieľať na našej facebookovej 

stránke zopár tipov, ako prežiť 

tento čas doma  v kruhu najbližšej 

rodiny. Tento nápad sa stretol 

s obrovským ohlasom a príspevok 

sa stal najzdieľanejším v doterajšej 

histórii našeho facebooku.



Naše plány
— vytvoriť a zrealizovať nové vzdelávacie kurzy pre zaľúbené 

páry a pre jednotlivcov (dievčatá/chlapci) na ceste ich 

osobnostného rastu v období budovania vzťahu, prípravy 

do manželstva či v prvých rokov manželstva 

— vytvoriť a zrealizovať nové vzdelávacie kurzy pre tých, 

ktorí správádzajú mladých (manželské či snúbenecké 

páry, alebo jednotlivcov) za účelom získania nových 

zručností a skvalitnenia tohto typu služby

— realizovať projekty v oblasti 

vzdelávania v saleziánskej rodine 

(SDB, FMA, ASC)

— získať nové zdroje financovania pre 

posilnenie dlhodobej udržateľnosti centra

— rozšíriť náš tím o nových externých spolupracovníkov, 

dobrovoľníkov či stážistov



Naše plány

Ako sme 
hospodárili

Výnosy

Náklady
Ostatné služby 

86 768,21 €

Spotreba materiálu 

6 492,06 €

Mzdové náklady 

2 774,30 €

Náklady na reprezentáciu 

40,52 €

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 
909,89 €

Spotreba energie 

2 298,48 €

Iné ostatné náklady 

60,00 €

Ostatné dane a poplatky 

212,50 €

NÁKLADY CELKOM 

99 555,96 €

Dotácie 

46 346,54 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb 

42 593,00 €

Prijaté dary 

6 392,10 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane 

450,97 €

VÝNOSY CELKOM 

95 782,61 €

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK CELKOM - 3 773,35 €
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