
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O  REALIZÁCIÍ AKTIVÍT V  RÁMCI PROJEKTU PORADENSKÉHO CENTRA 

PRE OSOBY OHROZENÉ NÁSILÍM ŠPECIFICKY ZAMERANÉ NA NÁSILIE V KONTEXTE 

ZÁVISLOSTÍ  

 

 
 

O PROJEKTE 

 
Centrum BUDÚCNOSŤ, Združenie STORM a Mesto Nitra realizovali spoločne od novembra 2015 
projekt Poradenského centra pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte 
závislostí. 
 
Rodovo podmienené a domáce násilie je veľmi citlivou témou, ktorá je napriek vyspelej spoločnosti stále 
tabuizovaná. Presne tak isto ako problém závislosti v rodine, v partnerských vzťahoch, v 
domácnosti. Obete násilia a závislosti často prežívajú beznádej a zúfalstvo, ktoré vyplývajú z nedostatku 
informácií o tom, ako riešiť túto situáciu. Ak obeť nevie čo má robiť, nevie ako postupovať a na koho sa 
obrátiť, stáva sa realitou, že svoj problém nerieši. Práve preto sa rozhodli Centrum BUDÚCNOSŤ n.o., 
Združenie STORM a Mesto Nitra spojiť a získali grant z Programu Domáce a rodovo podmienené násilie 
spolufinancovaný z projektového grantu z NFM, štátneho rozpočtu SR. 
Projekt bol rozdelený na na tri etapy – prácu v teréne, prácu v poradenskom centre a prácu 
s verejnosťou.  
Prvá etapa projektu prebiehala priamo na ulici, vyhľadávaním a kontaktovaním ľudí, ktorí užívajú drogy a 
môžu byť zároveň obeťami násilia. Priamo v teréne i v kontaktnom centre profesionálni terénni a 
kontaktní pracovníci informovali o možnostiach pomoci a posilňovali ich motiváciu situáciu riešiť. Túto 
etapu projektu zabezpečovalo Združenie STORM v meste Nitra, Sereď, Trnava. 
Druhá etapa: otvorením nového poradenského centra pre všetkých obyvateľov Nitry, ktorí zažívajú 
násilie spojené so závislosťou sa otvoril priestor pre bezpečie, podporu, ochranu a sprevádzanie. 
Právnym a sociálnym poradenstvom pomáhali pracovníci centra stabilizovať klientom ťažké podmienky. 
Okrem toho boli mohli prísť záujemcovia aj na svojpomocné či terapeutické skupiny, kde mohli stretnúť 
iných ľudí s podobnými zážitkami. Uvoľnenie, ktoré môže nastať z vyrozprávania sa a zdieľania svojich 



skúseností s inými je veľmi prospešné pri ďalšej práci na zmene situácie. Všetky služby boli počas celého 
projektu poskytované zadarmo. Túto etapu projektu zabezpečovalo Centrum BUDÚCNOSŤ n.o.. 
 

PORADENSTVO V KONTAKTNOM CENTRE ZÓNA A V TERÉNE  

 

Ženy, ktoré zažívajú domáce násilie najmä v rámci práce v sex-biznise alebo pri užívaní drog môžu 

vyhľadať pomoc našich pracovníkov v kontaktnom centre ZÓNA a v terénnom programe KROK VPRED. 

Boli sme tu pre ne na 108 službách v teréne a 206 službách v ZÓNE. Informovali ich o novovzniknutom 

centre, o možnosti obrátiť sa na sociálneho poradcu, právnika a zúčastniť sa skupinových stretnutí s 

osobami, ktoré sú v podobnej životnej situácii. Na tému domáceho násilia sme hovorili s 67 ženami 

a poskytli 240 intervencií. Vytvorili sme edukačnú nástenku, ktorou sme približovali túto tému aj 

vizuálne a tiež informačno-edukačné materiály. Zároveň sme so všetkými klientkami robili anonymný 

dotazník, v ktorom sme skúmali minulosť klientiek a skúsenosti s násilím. Dotazník poslúžil ako veľmi 

dobrý nástroj na zachytenie a prvokontakt.  

SOCIÁLNE PORADENSTVO  V CENTRE BUDÚCNOSŤ  

http://www.buducnost.eu/


 

  

Ženy, ktoré zažívajú domáce násilie v súvislosti s násilím najmä zo strany svojich partnerov mohli a stále 

môžu vyhľadať pomoc našich pracovníkov v Centre BUDÚCNOSŤ na Wilsonovom nábreží v Nitre. História 

poradenského centra je dlhá, obyvatelia v nej mohli už viac než 10 rokov nájsť pomoc najmä v oblasti 

závislostí. Doplnením o ďalšie služby v kontexte násilia bolo prirodzeným vyústením potreby. Odborní 

poradcovia boli obyvateľom k dispozícií 3 krát týždenne a ponúkali pomoc nielen face to face, ale tiež 

prostredníctvom internetu a telefónu. Na tému domáceho násilia sme boli v kontakte so 65 ženami. 

Vykonali sme spolu 220 intervencií. Na 23 skupinových stretnutí sa zúčastnilo 33 žien.  

TLAČOVÁ KONFERENCIA K PROJEKTU 

 



V novembri 2015 sme usporiadali tlačovú konferenciu, na ktorej sme predstavili nový jedinečný projekt, 

ktorý priniesol poradenstvo pre všetkých obyvateľov mesta, ktorí zažívajú alebo sú ohrození psychickým 

či fyzickým násilím a/alebo závislosťou. 

INFORMAČNÁ KAMPAŇ V MHD V NITRE  A V MÉDIÁCH 

 

V približne 50 autobusoch mestskej hromadnej dopravy bola daná informácia o novovzniknutom 

Poradenskom centre pre osoby ohrozená násilím. Prostredníctvom vylepených plagátov sa môžu 

obyvatelia mesta Nitra dozvedieť  o možnostiach pomoci, ak sa nachádzajú oni alebo ich blízki v rizikovej 

situácii. Okrem toho boli informačné plagáty a letáky umiestnené do inštitúcií, aby sa k nim dostal čo 

najväčší počet osôb (čakárne u lekárov, univerzity, budovy mestských a krajských polícií a i.). Zároveň 

sme informovali o projekte aj priebežne média, vyjadrovali sa prostredníctvom článok a pod.  

STORMÍK – ČASOPIS PRE KLIENTOV  ZDRUŽENIA STORM  

 

Tému domáceho násilia sme pravidelne prinášali ku klientkám Združenia STORM prostredníctvom 

článkov v časopise STORMík. Marcové číslo 2016 bolo celé venované iba tejto téme. Okrem toho sme v 



článkoch pripomínali ženám, že ak zažívajú vo svojom živote násilie, môžu sa obrátiť na nás - sme 

pripravení im pomôcť. Spolu sme vydali od začiatku projektu 13 čísiel časopisu.  

ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE PRACOVNÍKOV PROJEKTU   

 

Neustále sme si zvyšovali svoje poznatky samovzdelávaním. Okrem toho sme absolvovali spoločné 
školenia s Jarmilou Majákovou– pracovníčkou organizácie Náruč a Dašou Malíkovou – bývalou vedúcou 
Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie. Tiež sme sa zúčastnili Rodového treningu zameraného na 
Istanbulský dohovor (25.8. - 27.8.2016, 11.9. - 13.9.2016, 1.10. - 3.10.2016, 14.10. - 16.10.2016) a tiež 
školenia právneho postavenia obetí domáceho násilia, ktoré organizovalo Centrum Slniečko 26 - 
27.10.2016. Vyhodnotiť riziko pre klientky prostredníctvom SARA metódy sme sa učili tiež na školení, 
ktoré organizovalo spomínané Centrum Slniečko, n.o. Školenia priniesli množstvo poznatkov z praxe, 
ktoré využívame pri práci s našimi klientkami.  

ŠKOLENIE TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV     

 

Okrem priamych pracovníkov zapojených do projektu bolo pre nás dôležité vyškoliť aj terénnych 

pracovníkov Združenia STORM, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s ľuďmi v rizikových životných 

situáciách, akou je aj domáce násilie. Chceli sme tým zvýšiť okruh osôb, ktoré vedia poskytnúť 

kvalifikovanú pomoc a zároveň môžu informovať o centre. 

DOD – PORADENSKÉ CENTRUM PRE OSOBY OHROZENÉ NÁSILÍM 



 

26. mája 2016 sme otvorili dvere v Poradenskom centre pre osoby ohrozené násilím. Viedli sme 

neformálnu diskusiu s odborníkmi na tému násilia a závislosti, ktorá priniesla mnoho podnetov pre našu 

ďalšiu prácu.  

INFORMUJEME ODBORNÍKOV AJ LAICKÚ VEREJNOSŤ  

 

Je pre nás dôležité odovzdávať informáciu o možnostiach pomoci osobám, ktoré zažívajú domáce násilie 
a o novovzniknutom centre, na ktorého pracovníkov je možné sa obrátiť. Z tohto dôvodu šírime tieto 
informácie vždy a všade – na stretnutiach s pracovníkmi krajskej polície, na konferenciách kde sme 
pozvaní, aby sme prezentovali svoju činnosť, na dni otvorených dverí kontaktného centra a i. Tiež sme 
informovali prostredníctvom osobných návštev aj sociálnych pracovníkov v okolitých obciach ako je 
Lehota, Veľké Zálužie, Cabaj Čápor (1.2.2017 – 3.2.2017). Diskutovali sme za okrúhlym stolom v rámci 
Multiinštitucionálnej spolupráce v Nitrianskom kraji v oblasti násilia páchaného na ženách v párových 
vzťahov (13.12.2016). Informácie o projekte a možnostiach pomoci sme podporili tiež rozposlaním 
základných informácií na farské úrady v októbri 2016 v Nitrianskom kraji. Tiež sme projekt a priebežné 



výsledky predstavili na konferencii v Trnave Dobrá prax, naša inšpirácia - 21.3.2017. Verejnosť sme tiež 
oslovili s ponukou Čajovne v Centre BUDÚCNOSŤ  (9.11.2016, 8.2.2017 a 12.4.2017), kde sa bežní 
obyvatelia mohli neformálnym spôsobom dozvedieť o téme násilia a pomoci.  
Ľudia zo širšieho okolia sa mohli dozvedieť o projekte aj prostredníctvom sociálnych sietí (najmä 
Facebook), ale tiež aj prostredníctvom videí z konferencie alebo o Centre BUDÚCNOSŤ.  
 

KONFERENCIA “NENÁSILNE O NÁSILÍ – HOVORME O PRÁVACH”  

 

Konferencia “Nenásilne o násilí – Hovorme o právach” sa konala 23.3.2016 v budove Mestského úradu v 

Nitre. Priniesla priestor pre dve dôležité témy akou sú ľudské práva a rôzne formy násilia. Sú to témy, 

ktoré úzko spolu súvisia, sú aktuálne a prinášajú veľa otáznikov. Ich predstavenie v teoretickej, ale aj 

praktickej rovine pre 86 účastníkov konferencie zabezpečili odborníci z akademickej pôdy a najmä praxe. 

Konferencie sa zúčastnili záujemcovia z radov pracovníkov centier pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie, regionálnych a krajských osvetových stredísk, škôl a univerzít, ÚPSVaR, 

mestských, obecných úradov a úradov samosprávnych krajov, mimovládnych organizácií a ďalší 

záujemcovia z odbornej a laickej verejnosti.  



   

HLAVNÉ PREDNÁŠKY   

DOC. JUDR. LUCIA KUR ILOVSKÁ, PHD.  - PRÁVNE ASPEKTY 

VYŠETROVANIA TRESTNÝCH ČINOV SÚVISIACICH S DOMÁCIM 

NÁSILÍM  

Príspevok priniesol informácie o trestných činoch, ktoré súvisia s domácim 

násilím – týranie blízkej osoby a zverenej osoby, nebezpečné vyhrážanie, 

nebezpečné prenasledovanie. Poukázal na formy, znaky domáceho násilia a 

dôvody prečo sú utajované trestné činy súvsiace s domácim násilím. Zložitosť 

objasňovania môže komplikovať neochota svedkov vypovedať, menenie výpovedí 

poškodenými, ale aj značný časový odstup. Obohatením boli aktuálne štatistiky 

za rok 2015. Príspevok predniesla generálna štátna radkyňa ministra 

spravodlivosti Slovenskej republiky, rektorka Akadémie policajného zboru v Bratislave. 

PLK. ING. STANISLAV ŠIŠULÁK, PHD. - DROGOVÁ KRIMINALITA  

Aký je stav, štruktúra a dynamika drogovej scény v Slovenskej republike a v 

Európskej únii? Aké sú trendy drogovej problematiky? Aké sú najčastejšie 

trestné činy súvisiace s drogami a kto sú ich páchatelia? Aké sú trasy na dovoz 

jednotlivých drog a aký je počet úmrtí spôsobených drogami? Odpovede na 

tieto otázky a mnoho iných aj s podporou štatistických údajov priniesol 

príspevok prorektora pre informatizáciu a koordináciu s policajnou praxou 

Akadémie policajného zboru v Bratislave. 

 

 

MUDR. ĽUBOMÍR GÁBRIŠ  – PREMENY AGRESIE Z 

VNÚTORNEJ NA VONKAJŠ IU U KLIENTOV 

RESOCIALIZAČNÝCH STREDÍSK  

Dlhé roky pôsobenia v praxi pretavil ďalši rečník do svojho 

príspevku. Hovoril o príbehoch ľudí, ktorí využili služby 

zariadenia, v ktorom pôsobí, 0 možnostiach pomoci, o 

dôležitosti mužského vzoru, o tom, čo sa deje, ak chýba. 

Pohľad psychiatra, psychoterapeuta a riaditeľa 



resocializačného strediska priniesol množstvo podnetov. 

MGR. OĽGA BINDASOVÁ - “ZOVRETOU PÄSŤOU STISK 

RUKY NENAHRADÍŠ” M. GÁNDHÍ - PREJAVY NÁSILIA V 

ŠKOLSKOM PROSTREDÍ (Z PRIESKUMOV KANCELÁRIE 

VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV)   

Psychologička kancelárie verejného ochrancu práv predstavila 

výskumy zamrané na prejavy násilia v školskom prostredí a v 

prostredí reedukačných centier. O tom, aké je dôležité 

vzdelávanie detí v ich právach, aké práva sú im porušované a 

viac o činnosti verejného ochrancu práv sa účastníci dozvedeli práve od nej.  

WORKSHOPY – ĽUDSKÉ PRÁVA  

MGR. LADISLAV ORAVEC – GENOCÍDY V  21. STOROČÍ?  

 

Žiadna z genocíd, ktoré sa v minulosti odohrali, sa nestala zo dňa na deň. Každej z nich predchádzal 

podobný sled spoločenských a politických udalostí. Môžeme niektoré z týchto udalostí pozorovať aj 

v súčasnej spoločnosti? Čo s tým ako jednotlivec môžeme robiť? Je možné, že by sa genocída odohrala aj 

v 21. storočí? Diskusiu a spoločné hľadanie odpovedí na v súčasnosti stále aktuálnejšiu tému, priniesol 

workshop riaditeľa Nádácie Milana Šimečku. 

MGR. MARTIN MIČEK –  NÁSILIE NA ŽENÁCH V POULIČNOM SEX BIZNISE  

   



Občianske združenie Odyseus realizovalo projekt “Koniec násilia – čas na práva” a predstaviť ho prišiel 

jeden z pracovníkov, ktorý sa na ňom priamo podieľal. Projekt sa zameriaval na tému násilia, ktoré je 

páchané na ženách, ktoré pracujú v pouličnom sex biznise. Ako s týmito ženami hovoriť o ich 

skúsenostiach s násilím, ako hovoriť so ženami, ktoré nežiadajú o pomoc, ako nastaviť plán úniku a aké 

dôležité je zapojiť ženu s komunity do realizácie podobných aktivít sa dozvedeli účastníci tohto 

workshopu.  

MGR. PAVOL ŠČASNÝ –  ĽUDSKÉ PRÁVA V CIRKUSE 

 

Ako komunikovať na tému ľudských práv s mladými ľuďmi a ako vytvoriť aktivity, ktoré ich zaujmú a 

zároveň sa prostredníctvom nich dozvedia viac o danej téme? Pár vybraných aktivít si mali možnosť 

vyskúšať účastníci workshopu pracovníka Združenia STORM. Viac ich v cykle stretnutí zažili klienti 

nízkoprahového programu pre deti a mládež CIRKUS. V kuloároch sa vraví, že bolo tak veselo, že 

účastníkov tíšili pracovníci úradu.  

DOC. PHDR. ĽUBA PAVELOVÁ, PHD. – BÁLINTOVSKÁ SKUPINA 

 

Bálintovská skupina ako jedna z foriem supervízie vedená kvalifikovanou supervízorkou bola realizovaná 

na jednom z ďalších workshopov. Supervíziu možno vnímať aj ako prevenciu porušovania ľudských práv. 

O workshop mali záujem najmä pracovníci v praxi, ktorí spojili hlavy, aby spoločne vyriešili 

problematický prípad jedného z účastníkov. 

WORKSHOPY – DOMÁCE NÁSILIE  

MGR. MARIANA KOVÁČOVÁ  – MODRINY NA DUŠI  



  

Ako postupovať pri prípadoch sexuálneho zneužívania detí, aké postupy sú vhodné a akým sa vyhnúť? 

Tieto témy boli predstavené cez jedinečný metodický film, ktorý predstavila riaditeľka Centra Slniečko, 

n.o. Účastníci sa dozvedeli, akú úlohu môže zohrať učiteľ, sociálny pracovník a príslušník polície, ktorý 

vedie výsluch. Film bol doplnený o diskusiu, v ktorej účastníci diskutovali o dojmoch z filmu a o otázkach, 

ktoré im vírili v hlave počas jeho sledovania. 

PHDR. ELENA ONDRUŠKOVÁ, PHD. – PHDR. JANA PRUŽINSKÁ , PHD. – RODOVÉ 

STEREOTYPY A DOMÁCE NÁSILIE 

   

V rámci workshopu pracovali účastníci s vybranými stereotypmi, ktoré sú na “pozadí” domáceho násilia. 

Ako s nimi súvisí očakávané správanie mužov a žien v partnerských vzťahoch a vo vzťahoch medzi 

rodičmi a deťmi? Účastníci spolu prichádzali na to, či je možné čítať riziko zo stereotypných postojov a z 

postojov k násiliu. V menších skupinách sa venovali jednotlivým otázkam, ktoré potom predniesli v 

skupine a spolu viedli podnetnú diskusiu s pedagogičkami z Univerzity Komenského v Bratislave s 

dlhoročnými skúsenosťami z praxe. 

DOC. ĽUBA PAVELOVÁ, PHD. – PODOBY NÁSILIA V KONTEXTE ZÁVISLOSTÍ  

 

Je iné hovoriť na témy, ktoré sa nás týkajú, ktoré sme prežili a ktoré budú už vždy našou súčasťou. 

Vlastný pohľad na tému závislostí a násilia priniesol klient CPIS Budúcnosť. Možnosti a formy intervencií 

v podobných prípadoch predstavila koordinátorka projektu “Poradenské centrum pre osoby ohrozené 

násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte závislosti”.  



PHDR. MARTIN LULEI, PHD. – SKUPINOVÁ SUPERVÍZIA  PRE POMÁHAJÚCICH 

PRACOVNÍKOV  

 

Konferencia bola lákadlom najmä pre pracovníkov pôsobiacich v praxi. To inšpirovalo organizátorov 

k zaradeniu dvoch typov supervízie a k využitiu veľkého potenciálu účastníkov, ktorí sa stretli v jeden čas 

na jednom mieste. 

SIEŤOVAČKA  

 

Sieťovačka v Klube Tatra bola pre tých, ktorí nestihli dokončiť rozhovory počas prestávok, chceli sa ešte 

podeliť o dojmy z konferencie, spoznať ľudí a vytvoriť spoluprácu v neformálnom prostredí alebo si len 

tak posedieť so známymi pri hudobnom doprovode Borisa Belicu.  

PÁR SLOV OD ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE  

„Ďakujem za prijemne strávený deň, v ktorom som si mohla rozšíriť svoje vedomosti.“ 
„Konferencia bola super. Prišla by som znova.“ 
„Ďakujem za možnosť zúčastniť sa na tejto konferencii, bola veľmi kvalitne rozpracovaná.“ 
„Výborná zvládnutá organizácia :)“ 
„Som veľmi rada, že som stretla mnoho zanietených mladých ľudí - odborníkov!!“ 
„Skvele pripravená konferencia. Veľmi pekne ďakujem Doc. Pavelovej,  wokshop pod jej vedením bol 
veľmi inšpiratívny a odborne podnetný, odrážal  s akým zanietením sa Doc. Pavelová  venuje 
problematike aj jej široký odborný rozmer.“ 
„Ďakujem a teším sa na budúci ročník konferencie.“ 
„Blahoželám k úspešnej akcii. Zvládli ste ju bravúrne a na jednotku.“ 

TÍ BEZ KTORÝCH BY TO  NEŠLO – ORGANIZAČNÝ TÍM A DOBROVOĽNÍCI  



 

ĎALŠIE SMEROVANIE PROJEKTU  

Pomoc a podporu chceme naďalej ponúkať aj po skončení projektu. Klientky, s ktorými sme v kontakte 

budú môcť pravidelne navštevovať poradenské centrum alebo využiť služby terénneho programu. 

Uvedomujeme si dôležitosť riešenia tejto problematiky a chceme naďalej sieťovať ďalšie organizácie 

v prospech klientiek. Ako veľké pozitívum vnímame práve prepojenie terénnych služieb so stacionárom 

v nadväznosti na poskytovanie chráneného bývania či bezpečného ženského domu.   

 

MEDIÁLNA KAMPAŇ  

 http://www.nitraonline.sk/spolocnost/ostatne-zo-spolocnosti/2653-tri-subjekty-spojili-svoje-
sily-a-vytvorili-siet-dostupnej-odbornej-pomoci-pre-ludi-ohrozenych-nasilim-a-zavislostou 

 http://nitra.dnes24.sk/pomoc-zavislym-a-ich-rodinam-v-nitre-prichadza-projekt-buducnost-bez-
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 http://levice.sme.sk/c/8081069/nove-poradenske-centrum-pomoze-obetiam-nasilia-a-
zavislosti.html 

 http://www.nisys.sk/www/files/documents/401/Mesa%C4%8Dn%C3%ADk%20Nitra%20-
%20december%202015.pdf 
http://nasatrnava.sme.sk/c/20283212/spravu-o-prostitutkach-poslanci-neriesili-stopla-ju-
mestska-rada.html 

 https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/aktuality/ 

 http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/c/6797/nenasilne_o_nasili.html 

 http://novinky.sered.sk/clanky/2016-03-14-nenasilne-o-nasili---hovorme-o-pravach 

 http://www.prohuman.sk/psychologia/konferencia-nenasilne-o-nasili-hovorme-o-pravach-nitra 
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 http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/c/6800/konferencia_.html 
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 https://www.facebook.com/zdruzenie.storm/videos/902232393228068/ 

 https://www.facebook.com/114812548879508/photos/a.139947733032656.1073741827.1148
12548879508/193854930975269/?type=3&theater 
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12548879508/211320259228736/?type=3&theater 
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 "Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte závislostí" 
vznikol v rámci operačného Programu SK09 - Domáce a rodovo podmienené násilie: "Domov musí byť 
bezpečné miesto pre všetkých" - "A home must be a safe place for everybody" spolufinancovaného z 
Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, podporený tiež mestom 
Nitra, ktorého prijímateľom je nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ. Výška nenávratného finančného 
príspevku zo strany Nórskeho finančného mechanizmu a Úradu vlády SR je 54 360 EUR a výška príspevku 
zo strany mesta Nitra je 6 040 EUR. Projekt sa realizuje od novembra 2015.    
 

SPRACOVALI  

Centrum BUDÚCNOSŤ n.o.  
Wilsonovo nábr. 82 
949 01 Nitra 

www.buducnost.eu 

+421 908 022 452, +421 910 136 365 
buducnost@buducnost.eu 
buducnostno@gmail.com 
 
 
Združenie STORM  
Nedbalova 17  
949 01 Nitra 
 
www.zdruzeniestorm.sk  
 
+421 905 943 229 
zdruzenie.storm@gmail.com 
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