
Štatút Centra prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život  

(v ďalšom len Centrum) 

 

Ideové princípy a východiská Centra 

Zriaďovateľom Centra je Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike 

Vychádzajúc z medzinárodne uznávaných a platných dokumentov a z platnej legislatívy v Slovenskej 

republike a zároveň z presvedčenia zriaďovateľov Centra sú hlavnými ideovými a hodnotovými 

princípmi Centra rovnosť pred zákonom a rovnosť šancí pre všetkých ľudí.  

Vyznávajúc tieto princípy je hlavnou obsahovou náplňou Centra podpora celoživotného vzdelávania 

ľudí s mentálnym postihnutím a sociálnej rehabilitácie pre účely samostatného života ľudí 

s mentálnym postihnutím. Zameranie Centra vychádza z poznania aktuálnej situácie v celoživotnom 

vzdelávaní a poskytovaní sociálno-rehabilitačných kurzov pre potreby ľudí s mentálnym postihnutím. 

Na Slovensku v súčasnosti neexistuje systematická profesionálna podpora celoživotného vzdelávania 

a sociálno-rehabilitačných kurzov podporujúcich samostatnosť ľudí s mentálnym postihnutím.  

Zriaďovateľ Centra dlhodobo presadzuje potreby a záujmy ľudí s mentálnym postihnutím na 

Slovensku. Na základe intenzívneho priameho kontaktu s ľuďmi s mentálnym postihnutím si 

zriaďovateľ osvojil aj potrebu podpory samostatnosti, osamostatňovania sa ľudí s mentálnym 

postihnutím a potrebu preberania zodpovednosti za vlastný život ľuďmi s mentálnym postihnutím. 

Toto však nie je možné bez systémovej podpory celoživotného vzdelávania a sociálno-rehabilitačných 

kurzov na podporu osvojenia si potrebných zručností pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. 

Vytvorenie Centra je formalizáciou snáh zriaďovateľa o vytvorenie odborného pracoviska, ktoré bude 

dlhodobo a systematicky podporovať rozvoj celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím 

a rozvoj sociálnej rehabilitácie pre ľudí s mentálnym postihnutím. Centrum bude aktívne vzdelávať 

odborníkov v tejto oblasti, bude vytvárať a uchovávať know-how, komunikovať so štátnou a verejnou 

správou za účelom vyrovnávania šancí a príležitosti ľudí s mentálnym postihnutím v oblasti 

celoživotného vzdelávania a podpory samostatného života ľudí s mentálnym postihnutím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Štatút Centra pre prípravu ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

1) V súlade so stanovami Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej 

republike  (ďalej už len ZPMP v SR) schválilo predsedníctvo ZPMP v SR na svojom zasadnutí 

dňa ..............  štatút Centra pre prípravu ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život 

(ďalej už len Centrum) 

2) Štatút Centra určuje podrobnosti o postavení, úlohách, činnosti a organizačnej štruktúre 

Centra  

 

Čl. II 

Postavenie Centra 

1) Centrum je samostatným odborným pracoviskom ZPMP v SR s celoslovenskou pôsobnosťou, 

ktorého činnosť je zameraná na rozvoj a realizáciu celoživotného vzdelávania ľudí 

s mentálnym postihnutím a sociálnej rehabilitácie ľudí s mentálnym postihnutím 

2) Centrum vykonáva svoju činnosť samostatne, avšak v priamej koordinácii s riadiacimi 

orgánmi zriaďovateľa 

 

Čl. III 

Poslanie Centra 

Poslaním Centra je: 

1) obhajoba a podpora uplatňovania práv ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život 

a podpora rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania 

2) zvyšovanie možností ľudí s mentálnym postihnutím na celoživotné vzdelávanie a získavanie 

zručností potrebných pre samostatný život 

Formy napĺňania poslania Centra: 

3) príprava a realizácia opatrení na podporu vzdelávania a prípravy ľudí s mentálnym 

postihnutím na samostatný život 

4) príprava a realizácia opatrení na podporu uskutočňovania  sociálnej rehabilitácie pre ľudí 

s mentálnym postihnutím 

5) príprava a realizácia vzdelávania dospelých a sociálnej rehabilitácie pre ľudí s mentálnym 

postihnutím v oblasti vedomostí a zručností potrebných pre samostatný život 

6) vzdelávanie odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. 

Organizácia prednášok, seminárov, kurzov a konferencií  



7) publikačná činnosť. V rámci publikačnej činnosti vydáva odborné publikácie, letáky a články 

venované problematike celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím a sociálnej 

rehabilitácie ľudí s mentálnym postihnutím 

8) spolupráca so štátnou a verejnou správou v oblasti, s organizáciami tretieho sektora a so 

súkromným sektorom 

9) zapájanie sa do tvorby a pripomienkovania právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú života ľudí 

s mentálnym postihnutím a ich rodín 

 

Čl. IV 

Organizačná štruktúra Centra 

1) Centrum riadi poverený vedúci Centra 

2) Pre účely napĺňania poslania Centra využíva Centrum služby interných a externých odborných 

pracovníkov 

 

Čl. V 

Vedúci Centra 

1) vedúceho Centra menuje a odvoláva riaditeľ Republikovej centrály ZPMP v SR, ktorému aj za 

výkon svojej funkcie zodpovedá 

2) zastupuje Centrum navonok, koná v mene Centra a reprezentuje Centrum 

3) koná vždy v súlade so stanovami a záujmami ZPMP v SR 

4) koordinuje zamestnancov a spolupracovníkov Centra pre účely napĺňania poslania Centra 

5) je zodpovedný za kvalitu a rozsah služieb poskytovaných Centrom pre účely napĺňania 

poslania Centra 

6) vyhľadáva nových spolupracovníkov a vhodné spolupracujúce inštitúcie 

7) vyhľadáva možnosti podpory a financovania Centra 

8) predkladá návrh rozpočtu Centra riaditeľovi Republikovej centrály ZPMP v SR 

9) predkladá správu o činnosti Centra za predchádzajúci kalendárny rok riaditeľovi Republikovej 

centrály ZPMP v SR 

10) zodpovedá za správu a efektívne využitie finančných prostriedkov určených na fungovanie 

Centra  

11) za účelom správy a využívania finančných prostriedkov určených na fungovanie Centra 

spolupracuje s riaditeľom Republikovej centrály ZPMP v SR a využíva služby ekonomického 

oddelenia Republikovej centrály ZPMP v SR 

 

Čl. VI 

Majetok a hospodárenie Centra 

1) Centrum nie je samostatnou právnickou osobou, preto nedisponuje vlastným hnuteľným ani 

nehnuteľným majetkom 



2) pre svoju činnosť Centrum využíva zriaďovateľom pridelené hnuteľné a nehnuteľné veci 

potrebné na zabezpečenie vlastnej činnosti. Centrum s nimi nakladá podľa platných 

predpisov a pravidiel dohodnutých so zriaďovateľom 

3) Centrum na svoju činnosť využíva finančné prostriedky pridelené zriaďovateľom v súlade 

s platnými právnymi predpismi v SR a v súlade s pravidlami dohodnutými so zriaďovateľom 

4) Centrum samo aktívne vyhľadáva možnosti financovania svojej činnosti a predkladá žiadosti 

o podporu svojej činnosti. Tieto žiadosti predkladá iba po konzultácii a odsúhlasení 

riaditeľom Republikovej centrály ZPMP v SR 

 

Čl. VII 

Zánik Centra 

1) Centrum zanikne rozhodnutím predsedníctva ZPMP v SR 

 


