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Príhovor
Milí priatelia,
máte pred sebou výsledok práce ZPMP v SR v roku 2009. Uplynulý rok bol pre ľudí so zdravotným/
mentálnym postihnutím plný očakávania a výziev. Po niekoľkoročnej príprave vstúpili do platnosti
2 nové sociálne zákony - zákon o kompenzáciách a zákon o sociálnych službách. Intenzívne sa
pripravovala ratifikácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím Slovenskou
republikou. Tieto skutočnosti sa odzrkadlili aj v práci nášho združenia, najmä v poradenstve pre
ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a príbuzných, monitorovaní dopadov zákonov na ich
každodenný život.
Výročná správa informuje čitateľa najmä o tom, čo sme v priebehu roka robili, ako a pre koho boli
aktivity určené. Výročná správa však nespĺňa len tento jeden účel, odzrkadľuje do istej miery aj
celkovú situáciu v spoločnosti, pretože naše aktivity sú závislé aj od množstva podpory, ktorú ZPMP
v SR v tom konkrétnom roku dostalo.
Hospodárska a finančná kríza v spoločnosti sa odráža aj pri získavaní finančných prostriedkov
na realizáciu našej činnosti. Kvalitou aj kvantitou silná konkurencia mimovládneho sektoru/
občianskych združení je vo všetkých nadačných fondoch a projektových zdrojoch. Mnohé výborné
aktivity a nápady sa nedajú uskutočniť v praxi pre nedostatok prostriedkov na ich realizáciu.
Aj napriek náročnej situácii v roku 2009, ZPMP v SR naďalej pokračovalo v obhajobe záujmov
a uplatňovaní práv ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín. Dialo sa tak priamo pri vyjednávaniach
s najvyššími štátnymi orgánmi a pripomienkovaním legislatívy, sprostredkovane cez mnohé a mnohé
aktivity. V čase vydania tejto správy už vieme, že Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím je už Slovenskou republikou ratifikovaný a tešíme sa z výsledkov minuloročnej
práce.
Pre každého z nás je veľmi dôležité nepriaznivú ekonomickú situáciu kompenzovať aj úspechmi
a pozitívnou spätnou väzbou. Takú dostalo Združenie po viacerých dôležitých akciách v uplynulom
roku. Či už to bolo Valné zhromaždenie, alebo séria seminárov a vzdelávaní na tému už spomínaného
Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a o prevencii diskriminácie. ZPMP v SR
sa snaží nové informácie prenášať medzi svojich členov aj mnohými výjazdmi do rôznych regiónov
Slovenska a seminármi v sídlach miestnych združení.
Značka „Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR“ má dobré meno nielen v treťom
sektore. ZPMP v SR je členom mnohých významných domácich aj zahraničných organizácií. Riešime
spoločne v jednej línii mnohé problémy a lobujeme za spoločné záujmy našej cieľovej skupiny.
Milí priatelia, ďakujeme Vám všetkým za spoluprácu a pomoc pri realizácii našich aktivít, ktorými
pomáhame ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodinám.

Mgr. Stefi Nováková		
Predsedníčka ZPMP v SR

Mgr. Iveta Mišová		
riaditeľka Republikovej centrály, štatutárny zástupca ZPMP v SR
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Výročná správa Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Slovenskej republike
(ZPMP v SR) za rok 2009

Naše poslanie a aktivity
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
je právnickou osobou. Sídlo ZPMP v SR je Švabinského č. 7, 851 01 Bratislava.
ZPMP v SR je občianskym združením a vyvíja činnosť na území Slovenskej
republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov.
Hlavným poslaním ZPMP v SR je všeobecná podpora činností a opatrení zameraných v
prospech detí, mládeže a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodín, bez ohľadu
na to, či človek s postihnutím, jeho rodičia alebo opatrovníci sú členmi združenia.
ZPMP v SR v zmysle platných právnych predpisov vykonáva prevenciu a poskytuje sociálne
poradenstvo (základné a špecializované) a sociálnu rehabilitáciu pre občanov so zdravotným
postihnutím. Ďalej poskytuje účinnú podporu a poradenstvo najmä v oblasti včasnej
starostlivosti, rehabilitácie, predškolskej a školskej starostlivosti, denných stacionárov,
ambulantných a poradenských služieb, zabezpečovania pracovných príležitostí, chránených
dielní a pracovísk, podporovaného zamestnávania a samostatného, podporovaného a
bývania, pomoci rodine, mobilnej starostlivosti, voľného času a klubovej činnosti. Podieľa
sa na vzdelávaní a doškoľovaní profesionálnych a dobrovoľníckych pracovníkov.
Obhajuje práva a záujmy ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím a ich rodín,
venuje sa rozvoju a šíreniu sebaobhajovania. Poskytuje im pomoc pri uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov a pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností. ZPMP
v SR spolupracuje so Združením sebaobhajcov Slovenska, predovšetkým odovzdávaním
skúseností a materiálov k rozvíjaniu ich aktivít. Predseda Združenia sebaobhajcov Slovenska
je členom predsedníctva ZPMP v SR (článok 8 ods. 1).
Vzdeláva deti a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, rodičov, členov združenia
a odborníkov. Usporiadava a zabezpečuje prednášky, semináre, konferencie a sympóziá,
kurzy, kongresy a výstavy prác svojich členov. Organizuje rekondičné, rehabilitačné
a integračné pobyty, exkurzie a výmenné pobyty i účasť svojich členov na podobných
akciách iných humanitných a charitatívnych organizácií.
V rámci publikačnej činnosti vydáva časopisy združenia, odborné publikácie, letáky,
stará sa o podporu vydávania beletrie venovanej problematike života ľudí s mentálnym
postihnutím a ich rodín.
Iniciuje zriaďovanie modelových chránených pracovísk, chránených dielní a podporovaného
zamestnávania a samostatného podporovaného a bývania, denných stacionárov,
rehabilitačných stredísk a podobných zariadení a služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím.
S týmto zameraním zriaďuje aj vlastné zariadenia.
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Spolupracuje so štátnou a verejnou správou, s organizáciami tretieho sektora a so
súkromným sektorom.
Aktívne sa zapája do tvorby právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú života ľudí s mentálnym
postihnutím, rodičov a členov združenia. Túto svoju činnosť vykonáva pri príprave námetov
a podkladov pri práci na tvorbe predpisov, pričom významným spôsobom v legislatívnom
procese uplatňuje pripomienky a návrhy, ktoré iniciatívne predkladá štátnym orgánom za
účelom zlepšenia starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím.
Pôsobí vo verejnosti na zlepšovanie vzťahov, postojov a názorov verejnosti k ľuďom s
mentálnym postihnutím a ich rodinám.
Získava informácie o práci podobných organizácií v zahraničí, nadväzuje kontakty a
spoluprácu s medzinárodnými a nadnárodnými organizáciami.
Poskytuje účinnú pomoc miestnym združeniam a ľuďom s mentálnym postihnutím vo
všetkých oblastiach svojej pôsobnosti.
Na koordináciu činnosti a výkon odborno-poradenských služieb ZPMP v SR a na poskytovanie
účinnej pomoci miestnym združeniam vo vzťahu k verejnej správe a obecnej samospráve,
môže podľa potreby regiónu vytvárať krajské poradenské centrá ZPMP.
Predsedníctvo ZPMP v SR do
27.11.2009:

Mgr. Agnes Zelená, rodič,
Richard Drahovský, sebaobhajca.

Mgr. Ladislav Krajčovič, predseda, rodič
JUDr. Zuzana Stavrovská, podpredsedníčka,
Mgr. Ľubica Vyberalová, podpredsedníčka,
členovia:
PhDr. Alena Repiščáková, rodič,
PhDr. Eva, Števková,
Mgr. Stefi Nováková, rodič,
PhDr. Terézia Semaňáková,
Mgr. Agnes Zelená, rodič,
Dušan Novák, sebaobhajca.

Revízna komisia do 27.11.2009:

Revízna komisia do 27.11.2009:

Zamestnanci v roku 2009:

Ing. Daniela Kočišová, predsedníčka,
člen: Viktória Nawalanyová

Mgr. Iveta Mišová, riaditeľka, štatutárny
zástupca,
Mgr. Miroslava Petrovičová,
Bc. Miroslava Vávrová,
Valéria Farbová

Predsedníctvo ZPMP v SR po
27.11.2009:
Mgr. Štefi Nováková, predsedníčka, rodič
JUDr. Zuzana Stavrovská, podpredsedníčka,
Mgr. Ľubica Vyberalová, podpredsedníčka,
členovia:
PhDr. Alena Repiščáková, rodič,
PhDr. Eva Števková,
Mgr. Patrícia Garajová Jarjabková, rodič,

Ing.Dušan Fabian, predseda,
členky: Viktória Nawalanyová,
Mária Csontosová
Výkonný aparát pre organizačnú,
poradenskú, administratívnu,
hospodársku, finančnú a projektovú
činnosť je Republiková centrála:

Externí spolupracovníci 2009:
JUDr. Zuzana Stavrovská, Mgr. Adriena
Pekárová, Mgr. Marián Horanič, Mgr. Magda
Papánková, Miroslav Mišo ml., Mgr. Zuzana
Kolláriková, Agnesa Perscheová, Andrea
Huczmanová, Mgr. Martina Jarolínová,
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Kristína Kramaricsová, Lucia Takáčová, Alena Repiščáková, Gabriela Kormanová,
Ivan Vyskočil, Mgr. Vlado Franček, Mgr. Danica Bubelínyová, Zuzana Homolová a
Art. Ladislav Neshyba, Lucia Radovičová, dobrovoľníci.
Mgr. Patrícia Garajová - Jarjabková, PhDr.

Realizované projekty

Spoločne proti diskriminácii
ľudí s mentálnym postihnutím
16. marca 2009 sme začali realizovať projekt, ktorého hlavným cieľom je
podpora rovnakého prístupu k základným ľudským a občianskym právam
a vytvorenie nástroja na minimalizáciu diskriminácie pri rozhodovaní ľudí
s mentálnym postihnutím (nediskriminácie ľudí s mentálnym postihnutím).
Cieľová skupina projektu sú ľudia s mentálnym postihnutím, rodičia a opatrovníci.

Aktivita č. 2 - Vzdelávanie sebaobhajcov:
V časti Vzdelávanie projektu Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím
bolo naplánovaných niekoľko druhov zaujímavých vzdelávacích seminárov s rôznymi
cieľovými skupinami.
V rámci projektu sme realizovali semináre pre sebaobhajcov od apríla 2009. S výnimkou
letných prázdnin sme v období apríl 2009 – december 2009 zrealizovali 70 stretnutí.
Sebaobhajcovia pracovali v troch skupinách.
Medzi spoločné témy, ktorým sa venovali všetky tri skupiny sebaobhajcov, patrili masmédiá
a internet, prezidentské voľby, voľby do euro parlamentu, voľný čas, ochrana spotrebiteľa,
láska a intimita, sociálna ochrana a v neposlednom rade Dohovor OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím. Stretnutia viedlo 6 skúsených lídrov, ktorí sa pravidelne stretávali
na pracovných stretnutiach s cieľom čo najlepšie prepracovať a vylepšiť metódy práce so
skupinou.
V septembri sme okrem seminárov pre sebaobhajcov začali realizovať aj vzdelávacie
semináre pre rodičov a členov ZPMP v SR. V roku 2009 sme zorganizovali 5 seminárov –
v Bratislave, Košiciach, Martine, Nitre a v Dunajskej Strede s celkovou účasťou 134 osôb.
Semináre boli obsahovo koncipované tak, aby účastníkom predstavili Dohovor OSN
o právach osôb so zdravotným postihnutím v celom kontexte – od histórie, cez súčasnosť
až po budúcnosť (ratifikácia, aké zmeny nastanú v praxi). Seminár tiež poskytol informácie
o sebaobhajovaní, ako o metóde podpory ľuďom s mentálnym postihnutím.
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Aktivita č. 3 Príprava a vydanie informačných brožúr:
V období marec – jún sme pripravovali obsah brožúr: Dohovor OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím s komentárom a Podporované rozhodovanie. Obe sme vydali i v
ľahko zrozumiteľnom jazyku.
Spracovávali sa komentáre k vybraným článkom dohovoru, ktoré majú podstatný význam
pre komunitu ľudí s mentálnym postihnutím (5,9,12,14,19,24,27). Vydanie dohovoru v easyto-read začalo komunikáciou so zahraničnými partnermi v rámci organizácie Inclusion
Europe. Brožúry boli vytlačené každá v náklade 1000 ks a boli distribuované do 717 rodín
a 283 právnickým osobám. Zvyšné brožúry (3000 ks) sme od septembra distribuovali osobne
na seminároch.

Aktivita č.4 Analýza súčasného stavu fungovania opatrovníctva
osobám, ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená alebo
tejto spôsobilosti boli pozbavení v celom rozsahu a analýza článku
12 Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím so
zameraním sa na hľadanie východísk pre koncepciu reformy:
V období od marca 2009 sme začali pracovať s literatúrou a internetom za účelom
sústreďovania čo najväčšieho obsahu právnych podkladov z rozhodovacej činnosti súdov
a to nielen rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, ale aj zahraničných. Vyhľadávacia činnosť
bola sprevádzaná pracovnými stretnutiami so sudcami, rodičmi, získavaním skúseností
a poznatkov od rodičov, ktorých dieťa s mentálnym postihnutím má byť, je alebo bolo
účastníkom konania o spôsobilosti na právne úkony, vedenie rozhovorov so samotnými
účastníkmi konania o spôsobilosti na právne úkony, vnímanie toho, čo sa zmení, ako aj ich
vôle, či takéto rozhodnutie je pre nich nevyhnutné.
Paralelne sme riešili otázky správneho výkladu Článku 12 Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“) a s tým súvisiaceho prekladu.
Nadviazali sme spoluprácu so zástupcami medzinárodnej organizácie MDAC. Dňa 12.06.
sme sa pracovne stretli za účelom dohody o strategických krokoch pri postupe ratifikácie
Dohovoru s podrobným zameraním na Článok 12 a spracovania pripomienok k materiálu,
ktorý nám bol začiatkom júna 2009 predložený na pripomienkovanie. Návrh na ratifikáciu
Dohovoru Organizácie spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím
a Opčného protokolu k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím bol
predkladaný na rokovanie pracovnej skupiny pri Rade vlády Slovenskej republiky pre
osoby so zdravotným postihnutím. Materiál predkladal PhDr. Juraj Džupa, riaditeľ odboru
EÚ a medzinárodnej spolupráce MPSVR SR. Na rokovaní pracovnej skupiny dňa 25.06.2009
sme na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR ako jediný člen pracovnej skupiny
namietali preklad Článku 12, ods. 2 dohovoru s tým, že sme aj v písomne vypracovanej
pripomienke s právnou analýzou žiadali a trvali na zmene prekladu „právna spôsobilosť“
na „spôsobilosť na právne úkony“. Takéto znenie nakoniec bolo prijaté a bolo predložené
v tomto znení na schválenie do Národnej rady Slovenskej republiky
V septembri sme sa v dňoch 17. a 18.9. zúčastnili medzinárodnej konferencie právnikov
X. Lubyho právnických dní na tému „Reforma súkromného práva v strednej a východnej
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Európe“. Na tejto konferencii v Smoleniciach sa zúčastnili predstavitelia slovenskej právnej
vedy a praxe ako aj odborníci z Nemecka, Rakúska, Ruska, Poľska, Srbska, Rumunska,
Chorvátska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Maďarska a Českej republiky, ktorí sa podieľali
na rekodifikáciách, alebo na tvorbe nových právnych úprav občianskeho zákonníka, a to aj
s prihliadnutím na reformy starých postupov týkajúcich sa reformy opatrovníctva a zmien
konaní o spôsobilosti na právne úkony a modelov postupného upúšťania od náhradného
rozhodovania a preferenciami podporovaného rozhodovania.
V nasledujúcom období sme sumarizovali výstupy nazhromaždených súdnych judikátov,
materiálov a právnických článkov spolu s výstupmi zo zahraničných právnych úprav vo veci
konania o spôsobilosti na právne úkony a opatrovníctva, tak, aby sa dali spracovať výstupy
podľa projektu. Spracovali sme podnety a poznatky rodičov týkajúcich sa komunikácie
s ľuďmi s mentálnym postihnutím na úradoch, snahy rodičov zabezpečiť rovnaké možnosti
uplatnenia sa svojich detí v práci na rovnakom základe a zabráneniu diskriminácie.
Z analýzy súčasného stavu fungovania opatrovníctva osobám, ktorých spôsobilosť na
právne úkony bola obmedzená alebo tejto spôsobilosti boli pozbavení v celom rozsahu
sme vypracovali návrh na reformu opatrovníctva.
Materiál vychádza zo zachovania autonómie a slobody človeka, princípu proporcionality
a subsidiarity, pričom z právneho poriadku by mal vypadnúť inštitút „pozbavenia spôsobilosti
na právne úkony“ a obmedzenie spôsobilosti na právne úkony by malo byť najkrajnejším
riešením iba v priamom záujme osoby s postihnutím. Občiansky zákonník by mal zaviesť
podporované rozhodovanie ako základnú zásadu rozhodovania ľudí s postihnutím.

Aktivita č. 5 Medzisektorová spolupráca
Začiatkom septembra sme oslovili viaceré MVO a ponúkli sme im spoluprácu pri presadzovaní
nových myšlienok a reformy opatrovníctva. Na našu ponuku pozitívne zareagovali: MDAC
Brno, združenie Občan a demokracia, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím
v SR, OZ Inklúzia, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Liga za duševné zdravie,
združenie ODOS, nezávislá platforma Sociofórum. Dňa 16. 9. sa uskutočnilo prvé pracovné
stretnutie, na ktorom sme prítomných oboznámili s projektom.
Nasledovala diskusia o potrebe Dohovoru o právach osôb s postihnutím, o priebehu prípravy
na jeho ratifikáciu, potreby sociálno – právnej ochrany dospelých a o potrebe legislatívnych
zmien v súvislosti s Dohovorom. V závere diskusie vyslovili všetci zúčastnení záujem
na participácii v projekte a dohodli sa na spoločnom postupe a založili tzv. „koalíciu pre
zmenu“.
Dňa 21.10. sme zorganizovali okrúhly stôl na tému „Opatrovnícka reforma a jej dopad na
zmenu Občianskeho zákonníka“, ktorého výstupom bol spracovaný materiál, v ktorom sú
uvedené princípy, východiská, prostriedky ochrany, rozsah a obsah obmedzenia spôsobilosti
na právne úkony a opatrovníctvo dospelých. Materiál je východiskom pre ďalšie rokovania.
Projekt pokračuje aj v roku 2010 a je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu,
Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého
sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti a vďaka sponzorovi Slovenské
elektrárne, a.s..
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Sociálne poradenstvo
Na základe zmluvy č. 52/2009 a dodatku č.1 ku zmluve o poskytnutí
finančného príspevku na úhradu nákladov za vykonávanie sociálnej
prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva v zmysle zákona NR SR
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov sme poskytovali základné a špecializované sociálne poradenstvo
pre ľudí s mentálnym postihnutím a rodiny s členom s mentálnym a kombinovaným
postihnutím.
Cieľom poradenstva bolo poskytovanie sociálnej pomoci a podpory a to najmä pri integrácii
a inklúzii (začlenení) do spoločnosti, pri podpore nezávislejšieho života a samostatnej
sociálnej existencie, pri podpore zachovať a stabilizovať prirodzené rodinné prostredie, pri
rozvoji potenciálu a osobnosti osôb s mentálnym postihnutím s cieľom pozitívnej integrácie
a participácie na živote rodiny i sociálneho prostredia a spoločnosti, pri zlepšovaní kvality
života, pri odstraňovaní sociálnych bariér, pri zabezpečovaní ochrany práv a záujmov
a nediskrimináciu vo všetkých oblastiach života.
Základné poradenstvo formou individuálnych konzultácií v Bratislavskom samosprávnom
kraji bolo zamerané najmä na riešenie sociálnej núdze občanov s mentálnym postihnutím
a ich rodín, na usmernenie pri voľbe a pri uplatňovaní foriem sociálnej pomoci, poskytnutie
informácií rôznych formách sociálnej pomoci, o sociálnom poistení, z občianskeho práva,
zo zákona o rovnakom zaobchádzaní, zo zákona o službách zamestnanosti. Poskytli sme
ho 35 osobám.
Špecializované poradenstvo bolo orientované na špecifickú problematiku mentálneho
postihnutia. Poradcovia svojimi intervenciami išli viac do hĺbky problému klienta. Zisťovali
zdravotnú, rodinnú, osobnú a profesionálnu anamnézu klienta. Spolu s klientom spracovali
hypotézy vzniku sociálneho problému, naformulovali si cieľ, resp. ciele poradenského
procesu a poradenský plán, súčasťou ktorého boli stratégie na dosiahnutie cieľa.
Hlavným cieľom skupinového poradenstva bol rozvoj kľúčových kompetencií mladých ľudí
s mentálnym postihnutím, zameraných najmä na zlepšenie komunikačných a sociálnych
zručností, spoznávanie seba ako i svojho sociálneho okolia, presadzovanie sa v skupine,
budovanie pozitívneho sebaobrazu, rozvoj sebadôvery a dôvery v skupine a v neposlednom
rade rozvoj autoregulácie. Našou snahou bolo docieliť, aby osobnosť ľudí s mentálnym
postihnutím bola rozvinutá do tej miery, že budú schopní optimálne manažovať svoj
život, riešiť bežné i krízové situácie a kooperovať, efektívne komunikovať. Vypracovali
sme individuálne plány, v ktorých si klienti stanovili svoje osobné ciele. Špecializované
skupinové poradenstvo sme zrealizovali 108 x pre 69 klientov s mentálnym postihnutím.
Špecializované poradenstvo pre rodičov detí s mentálnym postihnutím sme realizovali
formou skupinových stretnutí. V prvom polroku 2009 sme rodičom poskytli predovšetkým
poradenstvo s cieľom informovať o aktuálnych zmenách v legislatíve. Na stretnutiach sme
sa s rodičmi venovali zneniu jednotlivých paragrafov zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách, ktorý vošiel do platnosti 1.1.2009. Podrobnejšie sme sa venovali postupu pri
podaní žiadosti o poskytovanie sociálnej služby. Taktiež sme účastníkom predstavili zákon
č.447/2008 Z.z. o kompenzáciách. Diskusie o zákonoch (teória) sme prepojili s praxou,
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hovorili o živote s dieťaťom s postihnutím, aké sú vzťahy medzi rodičmi a deťmi, aké
výchovné štýly a prostriedky rodičia používajú, rozdielne úlohy matky a otca v rodine
s postihnutým dieťaťom...
Na stretnutiach sme riešili aj špecifické problémy v súvislosti s problematikou týkajúcou sa
oblasti výživného pre dieťa, iné formy výživného, náhradné výživné ako štátna sociálna
dávka. Viacero stretnutí sme sa venovali jednotlivým životným a sociálnym zručnostiam.
Rodičia mali príležitosť zhodnotiť, ako ich deti zvládajú jednotlivé zručnosti, ako prebiehal
ich nácvik, ako ich realizujú vzhľadom k svojmu mentálnemu postihnutiu medzi rovesníkmi.
Za veľmi užitočné pre skupinu považujeme možnosť podeliť sa o skúsenosti. V neposlednom
rade sme v rámci špecializovaného poradenstva pre rodičov hovorili o úlohe emócií a citov
v našom živote. Rozoberali sme jednotlivé emócie, ich priebeh, ako ich zvládať.
V druhom polroku 2009 bolo cieľom špecializovaného poradenstva pracovať s rodičmi tak,
aby dokázali žiť plnohodnotný život so svojim dieťaťom s postihnutím – od jeho detstva,
aj v dospelosti. Hlavnou témou stretnutí bolo posilňovanie pozitívneho postoja k sebe,
rozvoj svojich schopností a záujmov. Hľadali sme spolu s rodičmi cesty k sebarealizácií,
k vytváraniu priestoru pre svoje osobné aktivity. Diskutovali sme aj o tom, čo je príčinou
toho, že robíme aj nerozumné rozhodnutia a čo je „motorom nerozvážnosti“ v našom
správaní. Venovali sme sa budovaniu pozitívnych postojov k životu, rozširovaniu hraníc
pre svoje osobné ciele. V ďalšom tematickom bloku sme sa zamerali na pamäť a jej význam
v našom živote. Hovorili sme sa o základoch pamäti, spoločne sme s rodičmi skúšali aj
niekoľko cvičení vhodných na tréning jednotlivých druhov pamäti.
Životu v náročných podmienkach, akceptovaniu možností, ktoré mi určuje spolužitie
s dieťaťom s postihnutím, zvládaniu problémov a zachovaniu psychického zdravia môže
špecializované poradenstvo rodičom len pomôcť. Najmä ak bolo zamerané na akceptáciu
seba samého, na posilňovanie dôvery v seba i vo svoje dieťa. Poradenstvo prispelo
k ujasňovaniu príčin pochybností, neistôt a prispelo k optimálnemu riešeniu životných
situácií, ktoré rodičov na ich neľahkej ceste životom s dieťaťom s postihnutím stretli.
Špecializované skupinové poradenstvo pre rodičov detí s mentálnym postihnutím sme
poskytli 28 x pre 21 klientov.
Poskytovanie sociálneho poradenstva podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení
podporovaného bývania na Hanulovej ul. 3
v Bratislave – Dúbravke
V zariadení sa poskytovali sociálne služby - bývanie a dohľad dvom
klientom. Okrem dohľadu sa v zariadení poskytovalo aj ubytovanie, sociálne
poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
utvárali sa podmienky na prípravu stravy a vykonávala sa sociálna rehabilitácia. V súvislosti
so zabezpečovaním stravovania, ZPMP v SR poskytovalo pomoc klientom pri zostavovaní
jedálneho lístka, plánovaní rozpočtu na prípravu stravy na deň, nákupe potravín, príprave
stravy a pomoci pri vyúčtovaní zloženej zálohy bezplatne. Výkon pomoci realizovali bytoví
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asistenti.
Osobnostný rozvoj klientov bol pravidelne monitorovaný. S klientmi boli vypracované
plány individuálneho rozvoja, na základe ktorých asistenti pracovali na ich osobnostnom
raste, na zlepšovaní ich vedomostí, zručností a schopností. Dohľad bol poskytovaní podľa
potreby v popoludňajších, nočných a ranných hodinách. Pravidelné činnosti spojené
s podporovaným bývaním boli mesačné vystavovanie vyúčtovania pre klientov za stravu,
vypracovanie rozpisu služieb pre asistentov, pomoc s manažmentom osobnej asistencie,
priebežné nakupovanie a hospodárenie s peniazmi na stravu prostredníctvom pokladne
klientov, pomoc klientom s hospodárením s ich vreckovým, asistencia s prípravou jedla
podľa potreby, mesačné stretnutia s asistentmi, prípadne častejšie podľa potreby,
stretnutia s rodinnými príslušníkmi klientov, poradenstvo a supervízia asistentom podľa
potreby, poradenstvo odborné alebo špecializované klientom a ich rodinným príslušníkom
podľa potreby, komunikácia s Mestskou časťou Dúbravka, s dodávateľmi iných služieb a
s Bratislavským samosprávnym krajom.
Sociálne služby boli spolufinancované Bratislavským samosprávnym krajom, MČ Dúbravka,
2% a klientmi.

Deň krivých zrkadiel 2009
“Sme iní, nie horší. Dovoľte nám žiť s vami, nie vedľa vás.” Táto veta bola
opäť mottom Dňa Krivých zrkadiel 2009. Počas tohto dňa sa v rôznych
mestách Slovenska konali verejné vystúpenia ľudí s mentálnym postihnutím,
vystúpenia spevákov a speváckych skupín, tvorivé dielne a výstavky prác
detí a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Cieľom Dňa krivých zrkadiel
2009 bolo poskytnúť širokej verejnosti osobnú skúsenosť s ľuďmi s mentálnym postihnutím,
s ich prácou a životmi a tým napomôcť k odbúravaniu predsudkov a postojov voči ľuďom
s mentálnym postihnutím.
Na Hviezdoslavovom námestí pestrý program dopomohli vytvoriť nielen umelecké súbory
(folklórny súbor Javorček a Lipa, hudobná skupina Desmod, vystúpenie detí zo Špeciálnej
materskej školy Mišíková) ale tiež vystúpenie bratislavských a malackých sebaobhajcov,
vystúpenia osobností.
Propagácia podujatia prebehla za pomoci dobrovoľníkov a samotných ľudí s mentálnym
postihnutím deň pred akciou priamo v uliciach Bratislavy. Dobrovoľníci sa v skupinkách
prechádzali centrom mesta a rozdávali plagáty s pozvánkami. Ako propagačný materiál
sme okrem plagátov a pozvánok použili aj ručne maľované zrkadielka, ktoré zdobili
klienti viacerých zariadení. Priamo na mieste sa 12. júna mohli okoloidúci pokochať aj
ďalšou tvorbou rôznych zariadení a chránených dielní, ktorá bola vystavené v predajných
stánkoch pod pódiom. V deň akcie sme sa prezentovali v Rannom magazíne STV a v rádiu
Viva. Samotné podujatie navštívili TV Bratislava, TV LUX a STV. Z rozhlasových médií to
bol Slovenský rozhlas. Tento rok sme v súvislosti s Dňom krivých zrkadiel zorganizovali aj
verejnú SMS zbierku a tiež zbierku počas akcie v uliciach Bratislavy. S realizáciou druhej
spomínanej formy zbierky nám pomohlo dobrovoľníci, ktorí sa nášho podujatia zúčastnili
v rámci projektu Nadácie Pontis „Naša Bratislava“.
Okrem Bratislavy sa Deň krivých zrkadiel v roku 2009 uskutočnil aj v mestách Malacky,
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Trenčín, Stropkov, Trnava, Spišská Nová Ves, Partizánske, Gelnica, Kežmarok, Poprad, Nové
Zámky a Vranov nad Topľou.
SMS zbierku sme zrealizovali s podporou Spoločnosti DMS (Donor message service). O jej
prezentáciu sa postarali mediálni partneri – Rádio Viva, Slovenský rozhlas a Televízia
Bratislava. Spolu sa vyzbieralo 1442,17 €, ktoré boli použité na realizáciu rekondično –
integračných pobytov ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín a na vzdelávanie.
Deň krivých zrkadiel 2009 finančne a materiálne podporili Ministerstvo kultúry SR, Mestská
časť Bratislava – Staré mesto a Nadácia Slovenskej Sporiteľne.

Hudobno-dramatické divadlo „Pozrite sa!“
Projekt Hudobno-dramatické divadlo „Pozrite sa!“ nadviazal v roku 2009 na
predchádzajúce 2. ročníky. Jeho hlavným cieľom bolo rozvíjanie osobnosti
ľudí s mentálnym postihnutím využitím metódy dramatoterapie, hudobných
a tanečných aktivít.
Projekt bol založený na pravidelných hudobno-dramatických stretnutiach v tvorivých
dielňach raz za týždeň počas celého roka, s výnimkou letných prázdnin. Súčasťou stretnutí
bol nácvik divadelnej inscenácie a následné vystúpenie na verejnosti. Ľudia s mentálnym
postihnutím rozvinuli počas projektu svoje schopnosti v hudobnom, dramatickom a
pohybovom umení, získali vedomosti a schopnosti v speve, v tanci, v hereckej a hudobnodramatickej tvorbe a rozvinuli aj svoje pohybové, interpretačné a herecké schopnosti so
zreteľom na uplatnenie sa v osvetovej, kultúrnej i umeleckej činnosti.
Účastníci zažili rôzne situácie a fungovali v sociálnej skupine, relaxovali, ventilovali rôzne
emócie, zlepšovali svoje komunikačné zručnosti, schopnosť presadiť sa, efektívne riešiť
konflikty a rôzne situácie, rozvíjali svoju sebadôveru, kreativitu, fantáziu, schopnosť sústrediť
sa, vnímať seba a svoje okolie, optimálne kooperovať, učili sa regulovať nežiaduce prejavy
svojho správania a rozvíjali svoje estetické cítenie a emocionálnu stránku osobnosti.
Výborný spôsob, ako všetky spomenuté oblasti budovať, bola technika dramatoterapie.
Využívali sme rôzne formy hrania divadla - psychodrámu, sociodrámu, bábkové divadlo,
rolové hry, pantomímu, etudy.
Prostredníctvom prezentovania výsledkov projektu (divadelnej inscenácie) mala verejnosť
možnosť nahliadnuť na túto cieľovú skupinu aj z perspektívy, ktorá ľudí s mentálnym
postihnutím nevníma len na základe toho, čo nedokážu, ale predovšetkým toho, čo
dokážu.
Vystúpenia na verejnosti sa konali: 20. 6. 2009 – O princeznej Slnečnici (v Bábkovom divadle
Bratislava), 14.12.2009 – Nesieme Vám novinu (Cirkevné konzervatórium Bratislava)
19.12.2009 – Nesieme Vám novinu (Dom kultúry Petržalka – Lúky).
Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
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Výtvarný salón ZPMP 2009
Štrnásty ročník sa po prvýkrát konal na východe vo Vranove nad Topľou.
Do strediska ZPMP DSS-PRC vo Vranove zaslaných vyše tristo prác z približne
štyridsiatich organizácií poskytujúcich sociálne služby pre mentálne
postihnutých spoluobčanov a deti. Neľahkú úlohu mali členovia poroty,
ktorí museli vybrať z nepreberného množstva subjektívne hodnotných
vyjadrení ocenené práce. Napriek dvom vylučovacím kolám sa porota rozhodla oceniť až
55 prác, ktoré vybrali podľa dohodnutých estetických kritérií so zreteľom na emocionalitu
výpovede.
Porotu tvorili výtvarník Miroslav Kudzi, akademického maliara Dušan Sekela, Mgr.
Art. Martin Knut, výtvarníčka Beáta Halandová a Mgr. Ján Jankiv. Výtvarné diela boli
následne inštalované vo výstavných priestoroch Mestského domu kultúry. Viac ako
dvesto vystavených prác sa snažilo reprezentovať všetky organizácie v mnohorozmernosti
tvorivého vyjadrenia, pričom sa kládol dôraz na to, aby každého autora alebo kolektív
na výstavných paneloch približovala aspoň jedna práca. Samotná vernisáž sa konala dňa
2. októbra 2009. Návštevnosť zo všetkých končín Slovenska a záujem médií napokon
usporiadateľov dostatočne presvedčil o opodstatnenosti putovania podobných podujatí
po miestnych organizáciách, ktoré majú aj touto cestou možnosť zviditeľniť svoje aktivity.
Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a drobní sponzori.

Vzdelávací kurz základov práce s počítačom
a internetom - (Re)start!
Projekt (Re)start! vznikol v kontexte neustáleho rozvoja moderných
technológii s cieľom napomôcť integrácií ľudí s mentálnym postihnutím do
spoločnosti aj v tejto oblasti. Kurzy práce s počítačom, trvali od marca do
decembra 2009, s prestávkou počas letných prázdnin. V prvej etape projektu
(t.j. v mesiaci marec) sme nakúpili zariadenie a vybavenie vzdelávacej počítačovej miestnosti,
následne bola vypracovaná obsahová štruktúra kurzu a pracovné listy v ľahko-čitateľnom
štýle pre účastníkov kurzu. Celkovo sa kurzu zúčastnilo 15 ľudí s mentálnym postihnutím.
V snahe čo najlepšie im sprostredkovať informácie a zvýšiť efektivitu práce so skupinou,
ich 2 lektori rozdelili na 4 pracovné skupiny. Každá skupina sa v čase od konca marca do
konca júna 2009 stretla 13x. Dohromady sa tak uskutočnilo 52 stretnutí. Témami, ktorým
sa kurz venoval, boli: základy obsluhovania počítača (ako ho zapnúť, správne vypnúť,
vytvoriť užívateľské konto a pod.), technické a programové vybavenie počítača, počítačové
príslušenstvo (klávesnica, myš), Microsoft Word a priebežný i záverečný test.
Projektom (Re)start! sme dokázali prebudiť aj v ľuďoch s mentálnym postihnutím záujem
o prácu s počítačom. Vzdelávanie v podobe rozličných kurzov, školení, tréningov, e-learningu
či seminárov je dnes na Slovensku v ponuke pre mnohých ľudí. Občania s mentálnym
postihnutím sú však skupinou, ktorá si vyžaduje špecifický prístup. Mnohých realizátorov
vzdelávania tento fakt odrádza.
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Projekt podporili Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia Slovenskej Sporiteľne a Nadácia
Slovak Telecom.

Internet je môj kamarát
Projekt Internet je môj kamarát sme realizovali od polovice júla do konca
roku 2010. Hlavným cieľom projektu bolo zorganizovať počítačový kurz so
zameraním na prácu s internetom určený pre ľudí s mentálnym postihnutím.
Samotnému kurzu predchádzala príprava materiálov pre účastníkov,
písaných v ľahko-čitateľnom štýle. Rovnako bolo potrebné zaviesť internet
a nainštalovať potrebné programy do počítačov v počítačovej miestnosti. Vzdelávacie
materiály v ľahko-čitateľnom štýle sme neskôr, počas kurzu, využili pri systematickom rozvoji
vedomostí a schopností účastníkov kurzu. Počítačová miestnosť so zavedeným internetom,
už počas leta prilákala niekoľko záujemcov o možnosť bezplatného využitia tejto služby.
Kurz úspešne absolvovalo 14 ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí sa zúčastnili dohromady
36 stretnutí. Po obsahovej stránke sme sa počas kurzu venovali predovšetkým týmto témam
– email (jeho funkcie, možnosti využitia, založenie emailu), internetové vyhľadávače a ich
účel (google, zoznam...), práca s fotografiami online, Skype, ale i bezpečnosť pri práci
s internetom. Do úvahy sme pri tvorbe obsahového kurzu brali aj požiadavky účastníkov.
Spoločne s lektormi kurzu mali možnosť vytipovať si oblasti záujmu, o ktorých sa neskôr
práve prostredníctvom internetu dozvedeli viac. Počas kurzu vznikol aj priestor predstaviť
účastníkom užitočné webové stránky, týkajúce sa napríklad bezpečnosti pri práci
s internetom, orientácie v hromadnej doprave, a pod. Kurz Internet je môj kamarát sa
stretol s veľkým záujmom ľudí s mentálnym postihnutím. Rovnako tak bola ocenená aj
internetová miestnosť, ktorú sme im bezplatne sprístupnili.
Projekt podporili Nadačný fond Slovak Telekom, Nadácia Tatra banka.

Rekondično-integračné pobyty
V roku 2009 sme zorganizovali 3 rekondično-integračné pobyty v júli a
auguste, z ktorých dva (konajúce sa v rekreačnom zariadení Toliar v Kremnici)
boli určené dospelých ľuďom s mentálnym postihnutím – sebaobhajcom –
a ich asistentom bez postihnutia a jeden (konajúci sa v hoteli Biela Medvedica
v Bystrej) bol určený pre rodiny s členom s viacnásobným postihnutím.
Prostredníctvom rôznych zážitkových aktivít sa účastníci učili byť samostatnejšími,
aktívnejšími, podieľali sa na tvorbe a realizácii programu, rozvíjali komunikačné, sociálne
zručnosti. Mnoho činností smerovalo i k podpore motoriky, hybnosti a celkovému rozvoju
motorickej koordinácie. Denné aktivity mali relaxačný i edukačný charakter.
Pre účastníkov pobytov v rekreačnom zariadení Toliar bol počas sedem dní zabezpečený
pestrý program, ktorý vytvárali a realizovali asistenti. S cieľom zlepšiť komunikačné
zručnosti sebaobhajcov sme dve dopoludnia zasvätili aj „letným dialógom“ na tému
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„Komunikácia“. Účastníci mali príležitosť diskutovať s lektormi seminárov na témy
týkajúce sa komunikácie (neverbálna komunikácia, emócie, komunikačné bariéry) ale tiež
si prakticky nacvičiť jednotlivé formy komunikácie (písomná, telefonická, ústna). Ohlas na
semináre bol veľmi pozitívny. Na pobytoch sme sa venovali aj muzikoterapii, ktorú sme
realizovali prostredníctvom širokej škály hudobných nástrojov. Na tvorivých dielňach zas
pracovali s hlinou, papierom, farbami či iným materiálom.
Aj pobyt konajúci sa v Hoteli Biela Medvedica v Bystrej, trvajúci 6 dní, bol nabitý aktivitami.
Účastníci pobytu využívali predovšetkým možnosti okolitej prírody na aktívny relax a šport.
Neoddeliteľnou súčasťou pobytového programu boli aj večery so živou hudbou, alebo
výlety do okolitých turistických miest.
Projekt bol spolufinancovaný MPSVR, 2%, z verejnej zbierky a účastníkmi pobytov.

Publikačná činnosť
V roku 2009 sme vydali: leták o ZPMP v SR, letáky ku DKZ, k voľbám do
Európskeho parlamentu, brožúry: Dohovor OSN o právach osôb s postihnutím
v ľahkočitateľnom jazyku, Dohovor OSN o právach osôb s postihnutím
(s komentárom vybraných článkov), Podporované rozhodovanie, Podporované
rozhodovanie v ľahkočitateľnom jazyku.

Časopis Informácie ZPMP
Primárnym cieľom časopisu bolo ovplyvňovanie negatívnych postojov verejnosti a rúcanie
predsudkov spoločnosti vo vzťahu k ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám. Ďalším
z cieľov bolo sprostredkovať nové informácie zo sociálnej oblasti a sveta ľudí s mentálnym
postihnutím, priniesť čitateľom aktuálne a užitočné informácie. V roku 2009 vyšiel časopis
Informácie ZPMP 4- krát, z toho 2- krát ako dvojčíslo. Obsahovo sme sa zamerali na pozitívnu
medializáciu ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín, prostredníctvom zverejňovania
informácií z ich života a aktivít, ktorým sa venujú.
V súvislosti so zámerom časopisu - prinášať čitateľom aktuálne informácie – sme reflektovali
všetky významné politické zmeny, návrhy a pripomienky k legislatíve či spoločenské
dianie v treťom sektore. Veľký priestor sme venovali prezentácii odborných konferencií
a seminárov, ktoré sa uskutočnili v roku 2009, napr. Konferencia Europe in Action – Full
Participation and Equality v Tampere (Fínsko), Sympózium o právnej spôsobilosti ľudí
s postihnutím vo svetle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v Bruseli,
séria odborných seminárov Inclusion Europe v Prahe a mnohých ďalších. Významné
miesto v časopise zaujala v roku 2009 téma Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím, ktorého ratifikácií na Slovensku je naklonená aj naša čitateľská základňa. Aj
prostredníctvom časopisu Informácie sme mohli šíriť informácie o Dohovore a vzdelávať
tak svojich čitateľov.
Venovali sme sa aj témam súvisiacim s každodenným životom ľudí s mentálnym postihnutím
a ich rodín. Priniesli sme informácie z oblasti podporovaného bývania, chránených dielní,
viacerých formách terapií. Sprostredkovali sme aj zaujímavé informácie o sociálnej
rehabilitácií, ktorá bola ako nový pojem zavedená do praxe najmä v súvislosti s novou
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legislatívou. Taktiež sme prezentovali činnosť zariadení poskytujúcich sociálne služby
občanom s mentálnym postihnutím a umožnili propagáciu zaujímavých projektov, ktoré
podľa nás smerujú k lepšej integrácií a inklúzií ľudí s postihnutím do spoločnosti.
Na stránkach časopisu sme dali priestor aj zaujímavým rozhovorom s osobnosťami, ktoré
nám pomáhajú šíriť pozitívne informácie o ľuďoch s mentálnym postihnutím.
V neposlednom rade sme čitateľom priniesli informácie o aktivitách a projektoch, ktorým
sme sa v roku 2009 venovali na pôde republikovej centrály združenia a miestnych združení,
s cieľom pritiahnuť ich záujem a ponúknuť pomocnú ruku vo forme sociálneho poradenstva,
ku ktorému mnohí stále nemajú prístup. Vďaka širokému záberu, ktorý časopis Informácie
má (je distribuovaný nielen do rodín s členom s mentálnym postihnutím, ale tiež do škôl,
zariadení sociálnych služieb, na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšie miesta), sa
nám podarilo osloviť nových čitateľov, ktorých počet neustále rastie.
Projekt bol financovaný MPSVR SR a ZPMP v SR.

Časopis To sme my
Vzhľadom k určitým špecifikám našej cieľovej skupiny je pre nás mimoriadne dôležité i
zabezpečenie prístupnosti k informáciám pre všetkých. Informácie, ktoré sú pre ľudí s
mentálnym postihnutím zrozumiteľné, napísané v ľahko čitateľnom štýle, prináša už
niekoľko rokov časopis TO SME MY. V roku 2009 vyšiel časopis To sme my 4-krát.
Prostredníctvom časopisu získali ľudia s mentálnym postihnutím príležitosť na vlastnú
sebarealizáciu, prezentáciu svojich názorov a skúseností. Mohli rozvíjať svoje umelecké
nadanie, zdieľať spoločne rôzne informácie a pracovať na rozvoji svojej osobnosti,
sociálnych, komunikačných zručnostiach, vzdelávať sa a zmysluplne tráviť svoj voľný čas.
Vyjadrili v ňom svoje pocity, túžby, sny a zážitky.
Hlavným cieľom časopisu To sme my bolo v roku 2009 spájať ľudí s mentálnym postihnutím
v rámci aktívnej, podpornej komunity a prezentovať ich názory širokej verejnosti.
Obsahová štruktúra časopisu TO SME MY bola v roku 2009 nasledovná:
Pravidelné rubriky:
Predstavujeme sa – príležitosť pre prezentáciu zariadení sociálnych služieb, denných
stacionárov, chránených dielní, alebo nových členov redakčnej rady či redaktorov čísla
Reportáže – naši reportéri prinášajú reportáže zo zaujímavých podujatí
Z každého rožka troška – krátke spravodajstvo z aktuálnych tém
Tvoríš, Tvorím, Tvoríme – priestor pre prezentáciu umeleckej tvorby ľudí s mentálnym
postihnutím (básne, príbehy, maľby..)
Bútľavá vŕba – rieši problémy, s ktorými sa vo svojich životoch stretávajú ľudia s mentálnym
postihnutím
Sebaobhajovanie – informuje o aktuálnom dianí vo svete sebaobhajcov, prispievajú sem
samotní sebaobhajcovia ale tiež aj ich podporovatelia a asistenti
Eko-bio-zdravo – je rubrika prinášajúce informácie týkajúce sa zdravého životného štýlu.
Nepravidelné rubriky:
Zoznamka – príležitosť zoznámiť sa prostredníctvom inzerátu v časopise
Internet (a iné) – slúžiaca najmä na vzdelávanie čitateľov. Aktuálne sa venujeme téme
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internet a počítač.
Z rýchlika – anketová otázka zodpovedaná čitateľmi prináša rozličné pohľady na aktuálne
otázky.
Združenie sebaobhajcov Slovenska (ZSS) – informuje o dôležitých udalostiach v ZSS, prináša
portréty jeho členov...
Hobby – prináša informácie z oblasti voľno-časových aktivít ľudí s mentálnym postihnutím

Zahraničná spolupráca s Inclusion Europe,
ECCL a Inclusion International
„8mi deň“, Brusel, Belgicko
V dňoch 24. - 25. 4. 2009 sme sa v Bruseli zúčastnili na medzinárodnom
seminári, ktorý zorganizovala asociácia „8mi deň“ na podporu ľudí s
Downovým syndrómom v spolupráci s Regiónom Brusel – Hlavné mesto, ktorý túto
neziskovú organizáciu podporuje.
V úvode semináru bola predstavená asociácia, ktorej poslaním je budovať domy, v ktorých
mladí ľudia s postihnutím môžu žiť samostatne vo svojich bytoch, avšak pod určitým
dohľadom. Celý systém je nastavený tak, že Región Brusel – Hlavné mesto prenajíma budovy
(byty) asociácii za zvýhodnených podmienok, a asociácia si následne vyberá uchádzačov
podľa nastavených kritérií, ktorým tieto byty prenajíma. Každý má svoj byt, avšak sú tam
aj spoločné priestory, kde sa môžu stretávať. Rovnako sa organizujú aj spoločné aktivity.
Asociácia zabezpečuje iba bývanie, ostatné potrebné služby zabezpečujú iné organizácie
v rámci sociálnej siete
Na seminári vystúpili aj zástupcovia Európskej komisie a Združenia európskych regiónov,
ktorí informovali o iniciatívach prijímaných na európskej úrovní súvisiacich s problematikou
znevýhodnených ľudí a potrebe prijímania takýchto iniciatív. Druhý deň semináru bol
zameraný na diskusiu, predstavenie sa jednotlivých účastníkov semináru a nadväzovaniu
kontaktov. Rovnako boli navštívené aj jednotlivé ubytovacie zariadenia.

Valné zhromaždenie EDF, Atény, Grécko
V dňoch 8. - 10. mája 2009 sme sa zúčastnili služobnej cesty do Atén, kde sa konalo Valné
zhromaždenie EDF 2009: Budúcnosť nemôže počkať – európske hnutie ľudí so zdravotným
postihnutím je pripravené čeliť novým výzvam.
13. ročník Valného zhromaždenia EDF (14. - 16. 5. 2009) spojil v Aténach viac ako 200
účastníkov z 30 národných organizácií 50 európskych organizácií ľudí so ZP. Delegáti
Valného zhromaždenia prijali návrh Európskeho akčného plánu, vrátane komentárov
delegátov týkajúcich sa prioritných oblastí. Na stretnutí bola tiež prezentovaná konečná
účtovná závierka za r. 2008 a predstavený aj pracovný plán a rozpočet na rok 2010.

Sympózium o právnej spôsobilosti ľudí s postihnutím vo svetle
Dohovoru OSN o právach ľudí s postihnutím, Brusel, Belgicko
V dňoch 3. – 5. júna 2009 sme sa zúčastnili služobnej cesty do Bruselu, na sympózium
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pod názvom „Sympózium o právnej spôsobilosti ľudí s postihnutím vo svetle Dohovoru
OSN o právach ľudí s postihnutím“. Sympózium zorganizovali európske organizácie EDF –
European Disability Forum a European Consortium of Foundations on Human Rights and
Disability.
Sympózia sa zúčastnilo viac ako sto odborníkov a po prvý krát sa ho zúčastnili aj právni
experti, reprezentanti z európskych inštitúcií ako aj neštátne organizácie, ktoré pracujú na
ochrane práv ľudí s postihnutím.
Podľa článku 12 Dohovoru OSN o právach ľudí s postihnutím, signatársky členovia majú
povinnosť zabezpečiť rovnosť práv pre ľudí s postihnutím. Tento článok zvýrazňuje pozitívnu
zmenu k plnej participácii a rovnosti ľudí s postihnutím, keďže vláda bude mať povinnosť
vytvoriť priaznivý právny rámec a umožniť podporujúcimi predpismi garanciu rovnosti
pred zákonom. Renomovaní experti z oblasti legislatívy o ľudských právach, právni experti
a tvorcovia zákonov úspešne identifikovali prekážky v implementáciu článku 12 Dohovoru
OSN o právach ľudí s postihnutím na oboch, európskej aj národnej úrovni. Poskytli všeobecný
prehľad súčasnej situácie, príklady dobrej praxe.

Europe in Action 2009, Tampere Fínsko
V dňoch 23. - 27. 6. 2009 sme sa zúčastnili služobnej cesty do Tampere, Fínsko. Počas 4
dní sa na konferencii organizovanej Inclusion Europe pod názvom Europe in Action 2009
– Full Participation and Equality diskutovalo o implementácii základných ľudských práv
ľudí s mentálnym postihnutím. Prezentácie a workshopy rozoberali témy ako nezávislý
život, bývanie, zamestnanie, vzdelávanie a komunikácia. Na konferencii sa stretlo takmer
300 účastníkov z 25 krajín – ľudí s mentálnym postihnutím, ich asistentov, členov rodín
a reprezentantov národných organizácií.
Počas všetkých dní konferencie bol otvorený Trh nápadov - miesto pre riešenia a prístupy
k nezávislému a dostupnému bývaniu a k službám. Vo workshopoch skupiny diskutovali
o individuálnej pomoci a službách, o pomoci rodinám, o kvalite služieb a samostatnom
bývaní, o samostatnom rozhodovaní. Súčasťou konferencie bolo aj Valné zhromaždenie
Inclusion Europe. Všetci účastníci vyjadrili spokojnosť s programom konferencie, uvítali
možnosť vzájomnej výmeny názorov, skúseností a dobrej praxe.

Seminár o Dohovore o právach osôb s postihnutím, Praha, ČR
V dňoch 20. – 21.11. 2009 sme sa zúčastnili na seminári o Dohovore OSN o právach osôb
so zdravotným postihnutím - Transformácia globálnych práv do akcie.
Seminár pod názvom Život v spoločnosti sa venoval článku 19 Dohovoru - Nezávislý spôsob
života a začlenenie do spoločnosti. Semináru sa zúčastnili zástupcovia rôznych európskych
organizácií, ktorí sa zaoberajú pomocou a podporou ľudí s mentálnym postihnutím.
Seminár viedla Ines Bulic z ECCL – z Európskej koalície pre život v komunite.
MPSVR SR v roku 2009 podporilo úhradu členského poplatku do medzinárodných
organizácií. Pracovné cesty boli spolufinancované Národnou radou občanov so zdravotným
postihnutím v SR, EDF, ZPMP v SR a samotnými účastníkmi ciest.
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Aktivity ZPMP v SR v oblasti legislatívy
ZPMP v SR sa aktívne podieľalo na hodnotení aplikácie nových sociálnych
zákonov do praxe (o sociálnych službách, o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu. Zástupcovia ZPMP v SR sú členmi Rady vlády SR pre osoby so
zdravotným postihnutím, členmi odborných pracovných skupín na riešenie
sociálnej problematiky osôb so zdravotným postihnutím, na riešenie zdravotnej
problematiky, prostredníctvom ktorej sa podieľali na tvorbe analýzy zdravotnej starostlivosti
o ľudí so zdravotným postihnutím v SR a na riešení aktualizácie Národného programu rozvoja
životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života.
Aktívni sme boli v odbornej pracovnej skupine na ratifikáciu Dohovoru OSN o právach osôb
so zdravotným postihnutím, ktorá pracovala na MPSVR SR. Pripomienkovali sme Návrh na
ratifikáciu Dohovoru a Opčného protokolu. Spracovali sme pripomienky nielen k samotnému
Dohovoru ale aj k dôvodovej správe a predkladacej správe. Práce vo všetkých pracovných
skupinách vykonávali všetci dobrovoľnícky.
ZPMP v SR zvyšovalo v roku 2009 informovanosť verejnosti o Dohovore OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím a lobovalo za jeho urýchlenú ratifikáciu Slovenskou republikou.
Zoznam pripomienkovaných materiálov a zákonov v r. 2009:
1.
2.

Návrh novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Pripomienky k materiálu „Financovanie vybraných nákladových položiek v rámci zavádzania
digitálneho vysielania v Slovenskej republike zohľadňujúc variant V2b“.
3. Postavenie a perspektívy textilného a odevného odvetvia v ekonomike Slovenska s dôrazom
na aspekty posilňovania konkurenčnej schopnosti a udržania zamestnanosti
4. Návrh opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných
alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
5. Návrh opatrenia MZ SR, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných
alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vybrané ustanovenia
týkajúce sa len podielu zaplatenej dane
7. Európsky zákonník sociálneho zabezpečenia Rady Európy
8. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorým sa vydáva Zoznam
dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného
zdravotného poistenia
9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení
12. Návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez
ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu
orientáciu.
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Ďakujeme všetkým spolupracovníkom, partnerom,
sponzorom a dobrovoľníkom za spoluprácu a pomoc
v roku 2009.
Počas roku 2009 sme sa aktívne spolupodieľali na činnosti a spolupracovali s Národnou
radou občanov so zdravotným postihnutím (NROZP v SR), Slovenskou humanitnou radou
SHR), platformou Sociofórum, so Slovenskou sieťou proti chudobe, so združením Občan
a demokracia, občianskym združením Inklúzia, Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov,
Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Nadáciou otvorenej spoločnosti, Nadáciou Krajina
harmónie, Nadáciou pre deti Slovenska, Spoločnosťou Downovho syndrómu, Ligou za duševné
zdravie, Slovenským strediskom pre ľudské práva, Nadáciou Pontis, Nadačným fondom Slovak
Telekom Nadácie Intenda, Mental disability advocacy center Brno, Slovenským národným
strediskom pre ľudské práva, OZ Otvorme dvere, otvorme srdcia, Nadáciou Tatrabanky,
Nadáciou slovenskej sporiteľne, Slovenskými elektrárňami, a.s., Československou obchodnou
bankou, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, s Wüstenrot stavebnou sporiteľňou,
a.s., s UniCredit Bank Slovakia, a.s.., so Združením sebaobhajcov Slovenska, Agentúre
podporovaného zamestnávania na Heydukovej ulici v Bratislave, Agentúre špecializovaných
služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia na Kostlivého ulici v Bratislave, Tanečnému
klubu Danube.
Ceníme si výbornú spoluprácu s Bratislavským samosprávnym krajom a so Spoločným
sekretariátom Rady vlády pre seniorov a pre osoby so zdravotným postihnutím. Naše
poďakovanie osobitne patrí Odbornému učilišťu a Praktickej škole pod vedením pani
riaditeľky PhDr. Ľudmily Lukačkovej za dlhoročnú partnerskú spoluprácu, ďalej firmám UMO,
s.r.o., Zuzana Chmelová, Edita Zuzana Urbanová, Marketing and Business Group, s.r.o, Hotel
Biela Medvedica, Hotel Medium, penzión Toliar Kremnica, Askon - Papánková, Hotel Kyjev
– pani Dőmeová, Awax – Ing. Edo Kruzslík, Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Full Servis, s.r.o., L.K.
Permanent.
Ďalšia intenzívna spolupráca prebiehala s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva SR, Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy,
Mestskou časťou Petržalka, Mestskou časťou Dúbravka, Mestskou časťou Bratislava Staré
mesto, so zariadeniami sociálnych služieb, špeciálnymi základnými školami.
Neodmysliteľnou súčasťou práce v združení boli a sú dobrovoľníci, bez pomoci ktorých by
sa mnohé aktivity nedali zrealizovať v takej miere a kvalite a samozrejme pomoc sponzorov,
ktorí v roku 2009 prispeli finančne alebo materiálovo na rozvoj činnosti združenia.
Ďakujeme tiež všetkým priaznivcom, ktorí nám venovali 2% dane z príjmu.
Za výbornú spoluprácu ďakujeme PaedDr. Miluši Budayovej, Mgr. Marici Šikovej, Mgr.
Marianne Záhradníčkovej, Mgr. Zuzane Kollárikovej, Mgr. Magde Papánkovej, Mgr. Mariánovi
Horaničovi, Mgr. Art. Ladislavovi Neshybovi, Agnese Perscheovej, Kristíne Kramaricsovej, Andrei
Huczmanovej, Lucii Takáčovej, Zuzane Homolovej, Danici Bubelínyovej, Gabike Kormanovej,
Lucii Radovičovej, Mgr. Márii Chorváthovej, Vladovi Novákovi, Miroslavovi Mišovi, Richardovi
Drahovskému, Anne Rehákovej, Mgr. Michaele Hirčkovej, Miroslavovi Mišovi jr., Mgr. Soni
Holúbkovej, RNDr. Márii Šimkovej, Ivanovi Pavlíčkovi, Mgr. Zuzane Kolačanovej.

Spracovali: Mgr. Iveta Mišová, Bc. Miroslava Vávrová, Mgr. Miroslava Petrovičová.
Bratislava, apríl 2010
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Správa revíznej komisie k účtovnej uzávierke
a hospodáreniu ZPMP v SR za rok 2009
Zameranie kontroly:
1. Kontrola plnenia záverov revíznej komisie uvedených v Správe revíznej komisie ZPMP v SR
za rok 2008
2. Kontrola plnenia odporúčaní kontrolných orgánov štátnej správy
3. Kontrola správy majetku a inventarizácie
4. Stanovisko k uzávierke, k výkazu ziskov a strát , k súvahe, daňovému priznaniu za rok
2009 a nadväznosť na plán a rozpočet na rok 2010
5. Kontrola zúčtovania a využitia poskytnutých finančných prostriedkov
6. Informácia o činnosti revíznej komisie
7. Závery a odporúčania revíznej komisie
1. Kontrola plnenia záverov revíznej komisie uvedených v Správe revíznej komisie ZPMP
v SR za rok 2008: v správe revíznej komisie za rok 2008 neboli uvedené žiadne pripomienky.
Správa bola schválená na Valnom zhromaždení ZPMP v SR dňa 27.11.2009.
2. Kontrola plnenia odporúčaní kontrolných orgánov štátnej správy: v auguste 2009 bola
zrealizovaná kontrola z Bratislavského samosprávneho kraja, nevyskytli sa žiadne nedostatky
ani odporúčania.
3. Kontrola správy majetku a inventarizácie: inventarizácia majetku združenia za rok 2009
bola vykonaná. Zistený skutkový stav sa zhoduje so stavom vedeným v účtovníctve.
4. Stanovisko k uzávierke, k výkazu ziskov a strát, k súvahe, daňovému priznaniu za rok 2009
a nadväznosť na plán a rozpočet na rok 2010: ročné uzávierky a výkazy ziskov a strát ZPMP
v SR boli riadne vypracované a odoslané v predpísaných termínoch na Slovenský štatistický
úrad. Daňové priznanie za rok 2009 bolo spracované a podané v riadnom termíne na daňový
úrad. Hlavná kniha a účtovný denník za rok 2009 boli riadne vedené. Účtovníctvo ZPMP v
SR za rok 2009 bolo vedené firmou UMO, s.r.o., Malacky na základe Zmluvy o poskytovaní
účtovných služieb uzavretej dňa 01.09.2005 a jej následných dodatkov. Revízna komisia
výberovým spôsobom skontrolovala účtovnú evidenciu a oprávnenosť účtovných operácii na
účtoch vedených ZPMP v SR. Účtovné operácie boli vykonávané v medziach platných zákonov
a predpisov, kryté rozpočtom a právoplatnými rozhodnutiami predsedníctva. Revízna
komisia prekontrolovala pokladňu a pokladničné doklady za rok 2009. Chýbajúce podpisy
boli doplnené počas kontroly. Cestovné príkazy sú založené prehľadne, podľa dátumov.
ZPMP v SR predložila ekonomický prehľad – správu o hospodárení za rok 2009, ktorú revízna
komisia ZPMP v SR navrhuje najbližšiemu Valnému zhromaždeniu ZPMP v SR schváliť.
5. Kontrola zúčtovania a využitia poskytnutých finančných prostriedkov: revízna komisia
ZPMP v SR vykonala nasledovné kontroly poskytnutia finančných prostriedkov vyúčtovaných
projektov:
•
poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení podporovaného bývania na Hanulovej ulici
v Bratislave – spolufinancované Bratislavským samosprávnym krajom,
•
poskytovanie sociálneho poradenstva – spolufinancované Bratislavským samosprávnym
krajom,
•
vzdelávacie kurzy základov práce s počítačom (Re)start! – finančná podpora
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z Bratislavského samosprávneho kraja, nadácie Slovenskej sporiteľne, nadácie Tatra
banky a nadácie Slovak Telecom,
•
rekondično-integračné pobyty – spolufinancované Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR,
•
Deň krivých zrkadiel – finančná podpora Ministerstvom kultúry SR, Mestskou časťou
Bratislava – Staré mesto a Nadácie Slovenskej sporiteľne,
•
hudobno-dramatické divadlo „Pozrite sa“ – finančná podpora z Ministerstva kultúry
SR,
•
Výtvarný salón – finančná podpora z Ministerstva kultúry SR,
•
vydávanie časopisov Informácie a To sme my – finančná podpora z Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR,
•
internet je môj kamarát – finančná podpora z nadácie Tatra banky a Intendy,
•
zahraničná spolupráca s Inclusion Europe, ECCL a Inclusion International – pracovné
cesty spolufinancované Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR, EDF
a samotnými účastníkmi ciest.
Revízna komisia ZPMP v SR tiež vykonala kontrolu poskytnutia finančných prostriedkov z ešte
nevyúčtovaných projektov, ktoré pokračujú aj v roku 2010. Jedná sa o tieto projekty:
- Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím – podporované Nadáciou
otvorenej spoločnosti NOS-OSF,
- Sebaobhajovanie je pre nás šancou – podporované Nadáciou pre deti Slovenska.
Vo vyúčtovaných projektoch, ako aj v projektoch, ktoré pokračujú v roku 2010 neboli zistené
žiadne nedostatky.
6. Informácia o činnosti revíznej komisie: revízna komisia ZPMP v SR v tomto zložení bola
zvolená na Valnom zhromaždení ZPMP v SR dňa 27.11.2009. Od uvedeného dátumu zasadala
tri krát. Na svojich zasadaniach priebežne kontrolovala účtovné doklady po formálnej a vecnej
stránke. Dva krát sa jej členovia zúčastnili zasadnutia Predsedníctva ZPMP v SR.
7. Závery a odporúčania revíznej komisie: revízna komisia odporúča najbližšiemu Valnému
zhromaždeniu ZPMP v SR schváliť Správu revíznej komisie k účtovnej uzávierke a hospodáreniu
ZPMP v SR za rok 2009.
Za revíznu komisiu: Fabian Dušan, Nawalanyová Viktória, Csontosová Mária
Za ZPMP v SR: Mišová Iveta, riaditeľka RC ZPMP v SR, Koláriková Jana, administratívna
pracovníčka

Správa o hospodárení
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Súvaha, výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2009

Strana aktív
a
A. Majetok spolu

Bezprostredne
predchádz. účt.
obdobie
Netto
Netto
3
4

Účtovné obdobie

č.r.

Brutto
1

Korekcia
2

súčet r. 003 001

32 509

20 850

11 659

13

32 509

20 850

11 659

13

11 659

12

0

1

002
Dlhodobý hmotný majetok súčet

r. 004 až 007 003

Pozemky

(031) 004

1. Umelecké diela a zbierky

(032) 005

Stavby

(021 - (081 - 092AÚ) 006

11 659

Stroje, prístroje a zariadenia

(022 - (082 + 092AÚ) 007

20 850

r. 009 + 011 + 019 + 022 008

54 220

54 220

59

0

0

0

B. OBEŽNÝ MAJETOK
2.

Zásoby súčet

r. 010 009

Poskytnuté prevádzkové preddavky
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

20 850

(314 - 391AÚ) 010

0

r. 012 až 018 011

127

127

24

(311AÚ až 315AÚ)-391AÚ) 012

127

127

0

Pohľadávky zo sociálneho zabezpečenia

(336 - 391AÚ) 013

Daňové pohľadávky
(341 až 345) 014
4. Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom alebo s
015
rozpočtom miestnej samosprávy
(346 + 348)
Pohľadávky voči účastníkom združení
Spojovací účet pri združení

24

(358 AÚ - 391AÚ) 016
(396 - 391AÚ) 017

Iné pohľadávky a záväzky
018
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - (391AÚ)
Finančný majetok
5. Pokladnica
Bankové účty
Prechodné účty aktív
6.

r. 020 až 021 019

52 718

52 718

(211 + 213) 020

51

51

(221 + 261) 021

52 667

52 667

35

r. 023 až 025 022

1 375

1 375

0

Náklady budúcich období

(381) 023

375

375

Príjmy budúcich období

(385) 024

1 000

1 000

Odhadné účty aktívne

(388) 025

AKTÍVA celkom

r. 001 a 008 026

86 729

20 850

65 879

35

72
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5

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
6

r. 028 + 032 027

44 923

71

r. 028 až 031 028

43 379

43

(411+ 412 + 413 + 414) 031

43 379

43

r. 033 až 035 032

1 544

27

-25 965

9

Strana pasív

č.r. Účtovné obdobie

a

b

A. Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív
Fondy organizácie
1.

Základné imanie

(411) 029

Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov

(405) 030

Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
2.

(+;-431) 033

Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov (+;- 932) 034
Účet ziskov a strát

B. Cudzie zdroje

(+;-428,429) 035

27 509

r.037 + 038 + 045 + 055 + 059 036

20 956

(941) 037

1 464

1. Rezervy zákonné
Dlhodobé záväzky

r. 039 až 044 038

Dlhopisy emitované účtovnou jednotkou

268

0

268

0

(479AÚ) 040

Dlhodobé prijaté preddavky

041

Sociálny fond

(472) 042

Dlhodobé zmenky na úhradu
Ostatné dlhodobé záväzky
AÚ, 373 AÚ + 379 AÚ)

043
(321 AÚ až 325 AÚ, 368 AÚ, 396

0

044

Krátkodobé záväzky

r. 046 až 054 045

-31

1

Záväzky z obchodného styku

(321 až 325) 046

-31

0

Záväzky voči zamestnancom

(331+ 333) 047

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia
Daňové záväzky

(336) 048
(341 až 345) 049

3. Záväzky z titulu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
050
orgánov miestnej samosprávy
(346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
051
(367)
Záväzky voči účastníkom združení

(368) 052

Spojovací účet pri združení

(396) 053

Ostatné záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
4.

Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
Prechodné účty pasívne

5.

0

379 AÚ + 373 AÚ 054

1

r. 056 až 058 055

0

(461AÚ) 056
(249)

057

(241+ 249) 058
r. 060 až 062 059

19 255

0

Výdavky budúcich období

(383) 060

1 044

0

Výnosy budúcich období

(384) 061

18 211

0

Odhadné účty pasívne

(389) 062
65 879

72

PASÍVA celkom

24

1

039

Záväzky z prenájmu
2.

18

r. 027 + 036 063
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Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

9

10

Činnosť
Číslo
účtu

Číslo
Hlavná
Podnikateľská
riadku nezdaňovaná zdaňovaná

Náklady

7

8

501 Spotreba materiálu

01

15 803

15 803

4

502 Spotreba energie
Spotreba ostatných neskladovateľných
503
dodávok
504 Predaný tovar

02

4 874

4 874

5

511 Opravy a udržiavanie

05

274

274

512 Cestovné

06

4 193

4 193

513 Náklady na reprezentáciu

07

390

3

518 Ostatné služby

08

64 097

64 097

57

521 Mzdové náklady

09

62 986

62 986

59

524 Zákonné sociálne poistenie

10

12 161

12 161

12

525 Ostatné sociálne poistenie

11

527 Zákonné sociálne náklady

12

528 Ostatné sociálne náklady

13

0

531 Cestná daň

14

0

532 Daň z nehnuteľností

15

0

538 Ostatné dane a poplatky

16

0

541 Zmluvné pokuty a penále

17

0

542 Ostatné pokuty a penále

18

0

543 Odpis nevymožiteľnej pohľadávky

19

0

544 Úroky

20

0

0

545 Kurzové straty

21

6

6

546 Dary

22

7

7

547 Osobitné náklady

23

989

548 Manká a škody

24

549 Iné ostatné náklady

25

5 035

0

5

26

916

0

1

Odpisy dlhodobého nehmotného a
hmotného majetku
Zostatková cena predaného nehmotného a
552
hmotného majetku

551

03

0

04

0

0
1 211

1 211

0

0

0

553 Predané cenné papiere

28

0

554 Predaný materiál

29

0

556 Tvorba zákonných rezerv

30

0

557 Náklady z precenenia cenných papierov

31

0

559 Tvorba zákonných opravných položiek

32

0

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Účtová trieda 5 celkom
Kontrolné číslo

r. 1 až 35
r. 01 až 36

33

1

5

0

27

Poskytnuté príspevky organizačným
561
zložkám
Poskytnuté príspevky iným účtovným
562
jednotkám

8

3 080

0

34

0

35

0

36

176 022

994

352 044

0

0

157

0

314
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Činnosť
Číslo
účtu

Číslo
Hlavná
Podnikateľská
riadku nezdaňovaná zdaňovaná
7
8

Výnosy

9

10

601 Tržby za vlastné výrobky

37

0

602 Tržby z predaja služieb

38

0

604 Tržby za predaný tovar

39

0

611 Zmena stavu nedokončenej výroby

40

0

612 Zmena stavu zásob polotovarov

41

0

613 Zmena stavu zásob výrobkov

42

0

614 Zmena stavu zásob zvierat

43

0

621 Aktivácia materiálu a tovaru

44

0

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb

45

0

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

46

0

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

47

0

641 Zmluvné pokuty a penále

48

0

642 Ostatné pokuty a penále

49

0

643 Platby za odpísané pohľadávky

50

0

644 Úroky

51

645 Kurzové zisky
647+
Osobitné výnosy a Iné ostatné výnosy
649
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a
651
hmotného majetku

52

54

0

652 Výnosy z dlhodobých finančných investícií

55

0

653 Tržby z predaja cenných papierov a vkladov

56

0

654 Tržby z predaja materiálu

57

0

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku

58

0

656 Zúčtovanie zákonných rezerv

59

0

657 Výnosy z precenenia cenných papierov

60

0

658 Výnosy z prenájmu majetku

61

0

659 Zúčtovanie zákonných opravných položiek

62

0

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek

63

0

662 Prijaté príspevky od iných organizácií

64

126 386

126 386

112

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb

65

1 439

1 439

5

664 Prijaté členské príspevky

66

797

797

1

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane

67

13 803

13 803

15

691 Dotácie na prevádzku

68

0

25

Účtová trieda 6 celkom
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591 Daň z príjmov

53

81

4

81
0

7 551

7 551

4

r. 37 až 68

69

150 057

150 057

166

r. 69 - 36

70

-25 965

-25 965

9

-25 965

-25 965

9

248 184

248 184

350

71

595 Dodatočné odvody dane z príjmov
72
Výsledok hospodárenia po zdanení
73
(r.70 - (r.71+r.72) ) (+/-)
Kontrolné číslo
r. 37 až 73 995
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Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
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