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Slovo na úvod  

Slavoj Krupa – riaditeľ  RPSP 

 

 

Nie je to tak dávno, keď sa ma opýtala naša klientka, ktorá má dlhodobo svoj domov na ulici:  

„Čo si myslíte pán Krupa, keď som bola malá, tak som plakala?“ 

 Odpovedal som otázkou:  

„A čo si myslíte pani Anka vy?“ 

  

Ona na to povedala: 

 „Neplakala.“   

 

 

Tých niekoľko otázok a odpovedí pootvára skryté dvere života. Za nimi sú ľudia, ktorí plačú ale ich plač nikto nevidí ani nepočuje. 

Plačú len v sebe.  V plači je skryté volanie po spravodlivosti, plač je výkrikom bolesti, beznádeje, bezradnosti, sklamania, volaním 

po súcite, volaním po zmysle života, želaním mať blízkeho  človeka.  

 Keď ľudia prestanú počúvať skrytý alebo zjavný plač, keď nás  prestane zaujímať bolesť, ktorú  prežívajú ľudia okolo nás a ľuďom  

okolo nás  bude jedno,  čo prežívame my,  nastane čas cynizmu, arogancie,  beznádeje a  apatie.  

Keď  dokážeme počuť plač, keď vidíme  slzu, tak nám ešte stále ostáva nádej, že zažijeme radosť.           
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„Pred mojím priateľom sa nemusím ospravedlňovať, nemusím sa obhajovať, nemusím nič 

dokazovať; pri ňom nachádzam pokoj.“ — Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

 

Veľmi si vážim na mojich kolegoch z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, že k svojim klientom 

– ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, pristupujú ako k priateľom. Vážim si to, ako im veľmi na 

nich záleží – na tom, čo prežívajú; na tom, ako žijú a aké majú podmienky pre svoj život. Tiež 

obdivujem spôsob, akým ich sprevádzajú na životnej ceste a citlivo prinášajú do ich životov zmeny, 

ktoré zvyšujú kvalitu ich života. A rovnako, čo je oveľa náročnejšie, pomáhajú meniť systémy, v 

ktorých žijú. 

 

Som im nesmierne vďačná za to, že pomáhajú našej krajine v náročnom procese transformácie z inštitučnej na komunitnú formu 

sociálnych služieb a to na všetkých úrovniach, v spolupráci s ďalšími organizáciami. 

Vaše dlhoročné, aktívne a plodné priateľstvo nám dodáva silu a chuť prekonávať všetky ťažkosti. Dodáva nám istotu, že 

postupnými krokmi je možné pretvárať seba aj našu spoločnosť a z našich komunít tak vytvárať priateľskejšie, citlivejšie a 

inkluzívnejšie miesto pre život, kde každý ľudský drahokam nájde svoje uplatnenie. 

 

Zo srdca ďakujem. 

Eva Krššáková 

predseda Grémia Rady pre poradenstvo v sociálnej práci 
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Centrum RPSP Bratislava 

 

V Centre Rady pracovali dvaja sociálni poradcovia,  manažérka centra Rady a šéfredaktorka 

časopisu Integrácia, ekonómka a administratívny asistent v rámci chráneného pracovného miesta. 

Centrum Rady poskytovalo špecializované sociálne poradenstvo pre osoby v nepriaznivých sociálnych  

situáciách, seniorov a osoby so zdravotným postihnutím ambulantne v Bratislave a terénnou formou 

v rámci celej Slovenskej republiky. Individuálne poskytované sociálne poradenstvo bolo poskytované 

v teréne a v rekonštruovaných priestoroch Centra na Františkánskej 2, 811 01 Bratislava. Sociálny 

poradcovia centra Rady poskytovali základné a špecializované sociálne poradenstvo ambulantnou formou 

a terénnou formou.  

 

Hlavnými cieľmi pre rok 2018 boli: 

1. Projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných  tímov 

2. Projekt Metodika implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

3. Vzdelávacie semináre 

4. Konferencia Nezávislý život – čo to pre nás znamená. 

5. Stratégia rozvoja sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja 

6. Medzinárodné webináre ENIL-ECCL 

7. Stretnutia s vedúcimi pracovníkmi samosprávnych krajov v SR 

8. Poskytovanie špecializovaného  sociálneho  poradenstva 

9. Supervízia 

10. Publikačná činnosť  

11. Iné 

12. Hospodárenie RPSP 
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1. Projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov 

 

V I. polroku 2018 pokračovali rokovania zástupcov RPSP a ďalších partnerov s IA MPSVR SR a MPSVaR SR. Štát potvrdil a 

prevzal  povinnosť  spolufinancovania projektov v prípade partnerstiev zo strany mimovládnych organizácií a akademických 

inštitúcií vo výške 5 % . Následne  sa ale ukázal nový problém dodržiavania podmienky „De minimis“ v súvislosti s poskytovaním 

štátnej pomoci a pokračovali konzultácie s kompetentnými štátnymi orgánmi /Protimonopolný úrad SR/.  

V januári 2018 sme zaslali otvorený list štátnemu tajomníkovi MPSVR SR, pánovi Braňovi Ondrušovi, vo veci riešenia podmienky 

„De minimis“.  19. 7. 2018 sme v otvorenom liste  požiadali premiéra SR Petra Pellegriniho o doriešenie nekončiacich finančných 

problémov projektu.   

20. 8. 2018 sme s viac ako dvojročným oneskorením uzavreli Dohodu o spolupráci medzi MPSVR SR, Implementačnou 

agentúrou MPSVaR SR, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania 

a  14. 9. 2018 Zmluvu o partnerstve medzi Implementačnou agentúrou MPSVR SR a Radou pre poradenstvo v sociálnej práci.  

Tým sa uzavrelo takmer 2,5 ročné obdobie, náročných  konzultácií.  Projekt prešiel schvaľovacím procesom a naštartoval sa 

v novembri 2018. Do pracovného pomeru sme prijali našu dlhodobú spolupracovníčku na dobrovoľníckej báze Mgr. Katarínu 

Balážovú (vzdelaním právničku), ktorá nám okrem projektovej agendy aktuálne pomáha aj s administratívou a právnymi 

záležitosťami organizácie. 

V zmysle obsahu projektu sme následne absolvovali vo všetkých krajoch Slovenskej republiky informačné semináre, ktorých 

cieľom bolo poskytnúť pre zriaďovateľov a prevádzkovateľov zariadení sociálnych služieb základné informácie o obsahu 

projektu a podmienkach ich účasti v ňom. 

Očakávame, že realizácia projektu bude pokračovaním naplnenia vízie RPSP v realizácii systémových zmien v oblasti sociálnych 

služieb. Projekt je plánovaný na obdobie od r. 2018-2023. 
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2.  Projekt Metodika implementácie Dohovoru OSN o právach osôb  so zdravotným postihnutím. 

 

Projekt bol schválený z grantu Ministerstva spravodlivosti SR. Cieľom projektu bolo poskytnúť základnú metodiku pre 

implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím  v podmienkach poskytovateľov a prevádzkovateľov 

sociálnych služieb a následne uskutočniť k nej vzdelávania.  

Hotová metodika je interaktívnym návodom, „ako sa to dá“ – dodržiavať práva osôb so zdravotným postihnutím aj v prostredí 

sociálnej služby. Na jej tvorbe sa podieľalo niekoľko expertov: 

Alexandra Dubová (právnička), Viera Záhorcová (psychologička, odborníčka na zamestnávanie a aktivizáciu), Miroslav Cangár 

(sociálny pracovník a poradca), Maroš Matiaško (právnik a sociálny pracovník) a Slavomír Krupa (expert na sociálne služby). 

Metodika je živou webstránkou s adresou: ludskeprava.rpsp.eu 

Základnou osnovou projektu bolo prostredníctvom vzdelávacích jednodňových kurzov poskytnúť účastníkom poznatky 

o význame uplatňovania dohovoru pre prax a kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím.  

Semináre viedli dvaja lektori : sociálny pracovník a poradca Miroslav Cangár a právnik a sociálny pracovník Maroš Matiaško.  

Vzdelávania boli realizované v nasledujúcich mestách SR :        

 

 7. november 2018   PREŠOV 

 8. november 2018    KOŠICE 

 16. november 2018     BRATISLAVA 

 22. november 2018     BANSKÁ BYSTRICA 

 23. november 2018     ŽILINA 

 7. december 2018   TRENČÍN 

 12. december 2018    TRNAVA 

 18. december 2018  NITRA 
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Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Forum Human Rights a RPSP vydalo následne aj printovú Metodiku 

implementácie Dohovoru OSN o právach osôb  so zdravotným postihnutím, s grafickou úpravou Lucie Cangárovej. Celkovo 

v počte 200 ks. 

 

 

3. Vzdelávacie semináre  

Pracovníci RPSP v priebehu roku 2018 pripravili a zrealizovali nasledujúce semináre:  

o  Práca s rizikom dvojdňové v Žiline    1-2. február 2018 

o  Komunitné plánovanie     21. marec 2018 

o  Individuálne plánovanie     22. marec 2018 

o  Individuálne plánovanie-akreditovaný kurz  máj-jún 2018 

o  Obranné techniky      25. apríl 2018 

o  Kvalita I       26. apríl 2018 

o  Kvalita II       23. máj 2018 

o  Práca s rizikom dvojdňové pre Domov dôchodcov Spišská Nová Ves  september 2018 

 

Spolu sme urobili 16 školení, 22 školiacich dní a pre cca 400 účastníkov. 

 

 

4. Konferencia Nezávislý život – čo pre nás znamená 

Koncom júna zorganizovala SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien spolu s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, 

Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR a poslankyňou EP Janou Žitňanskou konferenciu Nezávislý život - čo 

to pre nás znamená. Záštitu nad podujatím prebral prezident SR Andrej Kiska. Inšpiráciou konferencie bolo 

vydanie Všeobecného komentáru k článku 19  Dohovoru o práva osôb so zdravotným postihnutím: Žiť nezávisle a byť začlenený 
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do komunity, ktorý sme preložili do slovenského jazyka (preložila Lucka Cangárová) a intenzívne a aktívne sme spolupracovali 

na príprave jeho ľahko čitateľnej verzie (na jej príprave za Radu sa podieľali Lucia Cangárová a Soňa Holúbková). Konferencia 

zároveň znamenala pokračovanie obdobného podujatia RPSP pred 12 rokmi. 

Na konferencii bola predstavená uvedená ľahko čitateľná verzia Všeobecného komentáru k  článku 19 Dohovoru o práva osôb 

so zdravotným postihnutím: Žiť nezávisle a byť začlenený do komunity (tento náš ľahko čitateľný spoločný materiál bol 

preložený do viacerých jazykov). Právnik Maroš Matiaško následne  zrozumiteľne vysvetlil, čo to znamená pre ľudí s 

postihnutím a ako máme na Slovensku ďalej postupovať.  

Spoločne sa diskutovalo o princípoch nezávislého života a konkrétnych potrebách. Sme vďační za pohľad odvážnych ľudí 

s postihnutím, ktorí povedali, čo nezávislý život znamená pre nich a čo potrebujú pre jeho naplnenie. 

Konferencia sa uskutočnila  22/6/2018 a prišlo na ňu viac ako 80 ľudí. 

 

 

5.   Stratégia rozvoja sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja 

Koncom roka 2018 sme uzavreli s Prešovským samosprávnym krajom dohodu o vypracovaní dokumentu Stratégia rozvoja 

sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja. Základnou časťou projektu boli stretnutia 

s prevádzkovateľmi,  zriaďovateľmi, dobrovoľníkmi a klubmi  pôsobiacimi v oblasti sociálnych služieb v šiestich subregiónoch 

Prešovského samosprávneho  kraja.  

Dokument predložíme  PSK v II. štvrťroku 2019.     

 

 

 

6. Medzinárodný webinár ENIL-ECCL   

V roku 2018 sme spolupracovali s Európskou sieťou za nezávislý život (ENIL) a Európskou koalíciou za komunitný život (ECCL) 

pri realizovaní webinárov v oblasti podpory deinštitucionalizácie. Práve na prvom webinári prezentoval Miroslav Cangár 
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skúsenosti Slovenskej republiky z oblasti transformácie a deinštitucionalizácie. Ďalej sme spolupracovali v riadiacej skupine 

ECCL na konzultáciách a príprave aj ďalších webinárov. Webináre sú dostupné na webovej stránke ENIL-u a ECCL.  

 

 

7. Stretnutia s vedúcimi pracovníkmi samosprávnych krajov v SR 

V priebehu I polroka 2018 sme absolvovali s našimi partnermi Slovenská únia podporovaného zamestnávania /Viera 

Záhorcová/, Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA STU/Lea Rollová/ osobné stretnutia  na VÚC 

v Slovenskej republike konzultácie s cieľom nadviazať spoluprácu v oblasti zlepšovania kvality sociálnych služieb a systémových 

zmien transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb /ŽSK, TSK, Trenčiansky SK,  PSK, BBSK, NSK, KSK/    

V spolupráci s týmito partnermi si vytvorili neformálnu platformu Centrum podpory deinštitucionalizácie a aj webovú stránku 

deinstitucionalizacia.sk. 

 

 

8. Sociálne poradenstvo, základné a špecializované, bolo poskytované:   

a) Ambulantnou formou osobnej komunikácie poradcov s klientmi  v poradni 

Týždenne bolo poskytnutých priemerne 4- 6 stretnutí (dĺžka jedného stretnutie 45  - 60 min) v poradni,  zameraných na 

poskytovanie dlhodobého, cieleného špecializovaného sociálneho poradenstva pre klientov so zdravotným postihnutím, 

kombinovaným  mentálnym a somatickým znevýhodnením. Cieľom poskytovaného poradenstva bolo zníženie miery 

sociálnej odkázanosti klientov, pomoc a podpora klientov pri ich sociálnej integrácii. 

b) Formou telefonických konzultácii zameraných hlavne na poskytovanie základného sociálneho poradenstva. Týždenne 

bolo poskytovaných priemerne 15 telefonických konzultácií. Základné sociálne poradenstvo poskytované telefonicky 

bolo zamerané na posúdenie vážnosti problémov klienta a podľa zhodnotenia situácie poskytnutie potrebných 

informácií a usmernenie a distribúciu tak, aby mohol svoju situáciu riešiť.  
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c) Terénnou formou.  Základné sociálne poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo poskytované mimo poradne 

na území SR. Poradenstvo bolo poskytované v spolupráci s verejnou správou (samosprávy miest a obcí, samosprávnymi 

krajmi, verejnými a neverejnými prevádzkovateľmi sociálnych služieb) so zameraním na riešenie problémov jednotlivcov 

a skupín ľudí vo vyššom veku a osôb so zdravotným postihnutím. Priemerne bolo jedným poradcom mesačne 

poskytnutých 10-12 konzultácií pre osoby v nepriaznivých sociálnych situáciách na rôznych miestach v Slovenskej 

republike. 

 

 

9. Supervízia 

V roku 2018 poskytovali pracovníci centra Rady supervízie pre odborných pracovníkov a organizácie poskytujúce 
sociálne služby a sociálno-právnu ochranu. Individuálne a skupinové supervízie sa poskytovali pre odborných pracovníkov 
a dobrovoľníkov v zariadeniach sociálnych služieb, nízkoprahových centrách a resocializačných strediskách. V roku 2018 
sme poskytli viac ako 100 hodín individuálnej a skupinovej supervízie pre napr. ROAD Tomky, n.o., Kaspian, n.o., DSS a ZPS 
Rača, Dom Rafael, Dom tretieho veku a ďalšie. 
V roku 2018 poskytovali pracovníci aj supervízie organizácie zamerané na podmienky kvality sociálnych služieb v rámci 
celého Slovenska. Supervízie organizácie sme poskytovali v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom v 4 zariadeniach 
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Okrem toho sme supervíziu organizácie poskytli pre Seniorcentrum Handlová, Jazmín 
Handlová, Societa Hodruša-Hámre, a i. 

 

 

10. Publikačná činnosť 

V roku 2018 sme vydali už 28. ročník interdisciplinárneho odborného časopisu o riešení nepriaznivých sociálnych 

situácií občanov Integrácia. Centrum Rady na základe zmluvy a poskytnutia finančného príspevku MPSVaR SR vydalo dve 

dvojčísla časopisu.  
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Časopis je zapísaný  v zozname registrovanej tlače  MK SR (ISSN 1336-2011).   

INTEGRÁCIA I-I/2018 bola obsahovo zameraná na aktuálnu situáciu v odbore psychiatria na Slovensku, WHO Quality Rights 

Toolkit – nástroj pre hodnotenie duševného zdravia, na dodržiavanie ľudských práv v sociálnych službách, a ďalšie s tým 

spojené témy.  

INTEGRÁCIA III-IV/2018 BOLA obsahovo  zameraná  na  reflexiu k analýze deinštitucionalizácie ZMOS-u, komunitné služby 

v oblasti krízovej intervencie – Domov na pol ceste,  sociálnu prácu na školách, sociálnu prácu v Sliezskej diakonii a na ďalšie 

s komunitnými službami spojené témy.  

 

RPSP ďalej vydala už spomínanú metodiku Metodiku implementácie Dohovoru OSN o právach osôb  so zdravotným 

postihnutím, s grafickou facilitáciou a ilustrovaním Lucky Cangárovej. Celkovo v počte 200 ks. 

 

Šéfredaktorka časopisu INTEGRÁCIA Lucka Cangárová okrem prípravy  časopisu tiež graficky facilitovala a ilustrovala 

viacero ďalších odborných dokumentov a  publikácií našich spolupracujúcich organizácií – SOCIA – nadácia na podporu 

sociálnych zmien a  Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.  

 

 

11. Iné 

 

Projekt:  Participatívny výskum. Mentálne postihnutie, občianstvo a zvládanie každodenného života. 
 

Pracovníci rady Slavomír Krupa, Miroslav Cangár, Lucia Cangárová, spolupracovali s Mgr. Annou Chalachanovou, 

doktorandkou VID specialized Univerzity v Nórsku  na projekte "Participatívny výskum. Mentálne postihnutie, občianstvo a 

zvládanie každodenného života",  ktorého cieľom  je priniesť poznatky a prispieť znalosťami   o „spoluobčianstve“ ľudí 

s mentálnym postihnutím.  
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Projekt je realizovaný v dvoch krajinách v Nórsku a na Slovensku. Z teoretického hľadiska sa jedná o  rozsiahlu tému, ktorá 

sa dotýka  od práv a povinností občanov štátu až po mikro úroveň a spolunažívanie v komunitách. Okrem toho je 

téma  (spolu)občianstva skúmaná  aj z hľadiska Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (napríklad 

z pohľadu   základných  princípov  opísanými v článku 3).   

Projekt je zameraný na riešenie otázok (spolu)občianstva osôb s mentálnym postihnutím  v komunite,  v  každodennom 

živote a významnou súčasťou projektu sú   výpovede samotných občanov s mentálnym postihnutím.  Osoby s mentálnym 

postihnutím sú  partnermi výskumného projektu a majú možnosť ovplyvniť samotný proces výskumného procesu tým, že 

sa na ňom aktívne podieľajú a rozhodujú o každom kroku spolu s vedcami. Projekt je v súčasnosti vo svojej analytickej fáze 

a rok pred svojim ukončením.   

Predbežná analýza ukazuje, že práva ľudí s mentálnym postihnutím sú porušované každodenne. Ľudia s mentálnym 

postihnutím sú diskriminovaní v mnohých oblastiach svojich životov, nemajú prístup na pracovný trh, realitný trh atď. 

Rovnako však majú kompetencie s ktorými sú pripravení prispieť k fungovaniu spoločnosti. Spoločným menovateľom je 

zraniteľnosť, rovnako na Slovensku ako aj v Nórsku sú situácie, kedy ľudia s mentálnym postihnutím nie sú rešpektovaní 

ako rovnocenní partneri, keď je rozhodované o nich a bez nich bez rešpektu k ich základným ľudským právam garantovaným 

štátmi, ktoré ratifikovali Dohovor o právach osôb so zdravotným  postihnutím 
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Správa o činnosti pracoviska Rady v Žiline za rok 2018 

 

Za činnosť pracoviska Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Žiline zodpovedá riaditeľka pracoviska 

PhDr. Soňa Holúbková. Riadiace a ekonomické centrum Rady sídli  v Bratislave.  

Pracovisko v Žiline poskytovalo počas celého obdobia poradenstvo občanom, ktorí sú odkázaní na sociálnu 

pomoc, prevažne občanom so zdravotným postihnutím, ich rodičom  a organizáciám, ktoré poskytujú 

sociálne služby. Okrem poskytovanie všetkých potrebných informácií o zákonných normách, o orgánoch 

štátnej a verejnej správy, ktoré sú kompetentné v oblasti sociálnej pomoci a o neštátnych subjektoch, ktoré 

poskytujú sociálne služby sme občanov informovali a sprevádzali tak, aby sa mohli sami rozhodnúť pre 

možnosť sociálnej pomoci, ktorá najviac súvisí s ich životnými podmienkami a umožňuje ich aktívnu participáciu v  komunite.  

Používame pri tom plánovanie zamerané na človeka. V mnohých situáciách sme ich sprevádzali, aby dosiahli svoje stanovené 

ciele alebo sme ich pripravovali na zvládnutie ťažkých životných situácií. Facilitovali sme skupiny rodičov aj samotné rodiny pri 

zlepšovaní kvality života a pri zvládaní náročných životných situácií. 

V roku 2018 poskytlo pracovisko Rady v Žiline  228  konzultácií pre občanov so zdravotným postihnutím a ich rodinných 

príslušníkov v rozsahu 525 hodín, podporovali sme 8 rodín pri tvorbe a realizácii IP. 

Aktívne sme pracovali s sociálnej komisii VÚC aj mesta Žilina na zlepšovaní podmienok pre 

občanov v oblasti sociálnych služieb, spolupracovali sme s DSS na zvyšovaní kvality sociálnych 

služieb,spolupracovali sme na príprave komunitného festivalu Inter Nos      (medzi nami), s 

komisárkou pre občanov so zdravotným postihnutím sme mali stretnutie k čl. 12 Dohovoru a 

možnostiach podporovaného rozhodovania. V spolupráci s o.z. Barlička sme hovorili s rodičmi 

detí so ZP o nových formách sociálnych služieb (zariadenie podporovaného bývania a podpora 

samostatného bývania). Zúčastnili sme sa na konferencii MPSV CZ v Prahe, Rytmus Podpora 

samostatného bývania v  Praha a Idea 12 v Madride. 
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Správa o činnosti pracoviska Rady v Leviciach za rok 2018 

 

 

Pracovisko RPSP v Leviciach pôsobí  najmä v okrese Levice, ďalej v okresoch, Nitra, Pezinok, 

Lučenec. Za činnosť pracoviska Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Leviciach  zodpovedá riaditeľ 

pracoviska Mgr. Jozef Vetor. 

 

Pracovisko v Leviciach poskytovalo v priebehu celého roka 2018 špecializované sociálne poradenstvo 

občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, ale aj organizáciám poskytujúcim sociálne služby. Priemerný 

počet klientov je cca 40 mesačne. V roku 2018 bolo systematicky poskytované špecializované 

poradenstvo celkom 477 klientom najmä nezamestnaným občanom, ľuďom žijúcim vo vylúčenej  

komunite a občanom žijúcim v ťažkých sociálnych podmienkach. 

Pracovisko regionálnej odbočky RPSP v Leviciach v roku 2018 spolupracovalo s nasledujúcimi organizáciami: 

o OZ Pomôžme si – Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi, motivačné 

a podporné rozhovory s nezamestnanými a s dobrovoľníkmi združenia. Supervízie pre vedúceho organizácie a podporné 

rozhovory s pracovníčkami združenia. 

o  Prameň Nádeje - Detské centrum Levice -  poskytovanie individuálnej 

a skupinovej supervízie pracovníkom. 

o Bonavita DSS Pohronský Ruskov – Poskytovanie skupinovej a individuálnej 

supervízie pre pracovníkov v priamom kontakte  s klientmi. 

o  DSS Centrum Pomoci Šarovce - Poskytovanie skupinovej supervízie 

pracovníčkam  

o  ZSS Samaritán Tekovské Lužany - Poskytovanie skupinovej supervízie 

pracovníčkam  
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o  Kalná n.o. - poskytovanie skupinovej  a individuálnej supervízie pracovníčkam v priamom kontakte s klientmi   

o JUSTÍNA, n.o., DSS Podlužany - poskytovanie skupinovej supervízie pracovníkom v priamom kontakte  

        s klientmi 

o  Betánia Senec- poskytnutie skupinovej supervízie pracovníkom v priamom kontakte s klientmi 

o  Krízové stredisko Amoret Lučenec – poskytovanie individuálnej a skupinovej supervízie pracovníkom  a profesionálnym 

rodičom Krízového strediska 

o  DSS a ZPS Pezinok - poskytovanie individuálnej a skupinovej supervízie pracovníkom 

o  Hestia Pezinok – poskytovanie skupinovej supervízie pracovníkom 

o Diecézna charita Nitra – Dom Charity sv. Rafaela  – Poskytovanie  skupinovej a individuálnej supervízie  pre pracovníkov.   

o Diecézna charita Nitra – ZPS, DSS a ŠZ Promeritae Quieti sv. Svorada – Poskytovanie  skupinovej a individuálnej 

supervízie  pre pracovníkov.   

o  Komunita Ľudovítov - Poskytovanie skupinovej supervízie a individuálnych rozhovorov pre pracovníkov 

o  DSS Tekovská Breznica - Poskytovanie skupinovej a individuálnej supervízie pre pracovníkov v priamom kontakte  s 

klientmi. 

o  Senior Garden,n.o. Horná Seč – poskytovanie  skupinovej supervízie pracovníkom 
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12.  Hospodárenie Rady pre poradenstvo v sociálnej práci  
(za Centrum RPSP, pracoviská RPSP v Leviciach a  v Žiline) 
Ing. Renata DAUBNEROVÁ 
 
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci o. z. hospodárila v roku 2018 ( v zmysle zákona o sociálnych službách 
448/2008 ) s prostriedkami, ktoré získala  z príspevkov vyšších územných celkov, MPSVaR SR,  MS SR, UPSVaR 
a tiež s vlastnými prostriedkami.  
Účtovnú evidenciu viedla RPSP v systéme podvojného účtovníctva v rámci predpísaných zákonných noriem. 
V súlade s týmito predpismi bola k 31.12.2018 zostavená účtovná závierka. Náklady i výnosy sa sledovali podľa 
jednotlivých stredísk. Vzhľadom na jednotlivé dotácie a vzdelávanie boli  všetky finančné operácie účtované 

zdrojovo, to znamená, že sa  sledovali  v rámci jednotlivých vzdelávaní,  dotácií a príspevkov. 
Účtovná závierka za rok 2018 bola overená audítorom.  
 
Strediská RPSP evidované v účtovníctve: 
Centrum RPSP Bratislava 
Pobočka Levice 
Pobočka Žilina  
 
Pracovisko RPSP Košice má právnu subjektivitu. Účtovníctvo si vedie samostatne. 
 
K  31.12.2018 bola vykonaná inventarizácia účtov majetku a záväzkov ako i fyzická inventúra hmotného majetku. 
Všetky  finančné príspevky získané v roku 2018 boli riadne  zúčtované k 31.12.2018 a boli vyčerpané v maximálne možnej výške 
výške (časť 11.3). 
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12.1 Súvaha 
 

Strana aktív 
  2 018 2 017 

č.r. Brutto Korekcia Netto Netto 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 001 
19 409,24  19 409,24  0,00  0,00  

1. 
Dlhodobý nehmotný majetok 002 0,00  0,00  0,00  0,00  

2. 
Dlhodobý hmotný majetok 009 19 409,24  19 409,24  0,00  0,00  

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí       013 2 832,20  2 832,20  0,00  0,00  

Dopravné prostriedky 014 16 577,04  16 577,04  0,00  0,00  

3. 
Dlhodobý finančný majetok 021 0,00  0,00  0,00  0,00  

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 029 27 904,19  0,00  27 904,19  28 579,79  

1. 
Zásoby 030 0,00  0,00  0,00  0,00  

2. 
Dlhodobé pohľadávky 037 0,00  0,00  0,00  0,00  

3. 
Krátkodobé pohľadávky 042 312,00  0,00  312,00  1 718,48  

Pohľadávky z obchodného styku                   043 302,00  0,00  302,00  780,00  

Ostatné pohľadávky 044 0,00  0,00  0,00  299,20  

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu 
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy                                            047 0,00  0,00  0,00  570,40  

Iné pohľadávky                          050 10,00  0,00  10,00  68,88  

4. 
Finančné účty 051 27 592,19  0,00  27 592,19  26 861,31  
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Pokladnica 052 108,84  0,00  108,84  202,26  

Bankové účty 053 27 483,35  0,00  27 483,35  26 659,05  

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 057 426,78  0,00  426,78  565,07  

1. 
Náklady budúcich období 058 426,78  0,00  426,78  565,07  

MAJETOK SPOLU 060 47 740,21  19 409,24  28 330,97  29 144,86  

 
 

Strana pasív č.r. 2018 2 017 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU       061 20 015,31 26 739,92 

1. Imanie a peňažné fondy 062 0,00 0,00 

2. Fondy tvorené zo zisku 068 0,00 0,00 

3. 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov 

072 26 739,93 15 005,83 

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                                                 073 -6 724,62 11 734,09 

B.  CUDZIE ZDROJE SPOLU                                 074 8 315,66 2 404,94 

1. Rezervy 075 1 002,80 172,16 

  Krátkodobé rezervy 078 1 002,80 172,16 

2. 

Dlhodobé záväzky 079 239,11 69,00 

Záväzky zo sociálneho fondu 080 239,11 69,00 

3. 

Krátkodobé záväzky 087 7 073,75 1 263,78 

Záväzky z obchodného styku 088 418,00 1 064,99 
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Daňové záväzky 091 15,33 93,79 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy 

092 6 535,42 0,00 

Ostatné záväzky                                              096 105,00 105,00 

4. 

Bankové výpomoci a pôžičky 097 0,00 900,00 

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci 100 0,00 900,00 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 101 0,00 0,00 

1. Výdavky budúcich období 102 0,00 0,00 

  Výnosy budúcich období 103 0,00 0,00 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 104 28 330,97 29 144,86 

 
12. 2 Prehľad o nákladoch a výnosoch 
 

Číslo 
účtu Náklady č.r. 2018 2017 

501 Spotreba materiálu 001 2 336,12 3 069,95 

502 Spotreba energie 002 607,60 557,60 

512 Cestovné 005 384,30 1 578,80 

513 Náklady na reprezentáciu 006 50,46  0,00 

518 Ostatné služby 007 23 543,64 28 978,50 

521 Mzdové náklady  008 42 097,65 17 109,95 

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 009 13 006,81 4 980,43 

527 Zákonné sociálne náklady 011 477,01 69,00 
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531 Daň z motorových vozidiel 013 15,33 30,66 

538 Ostatné dane a poplatky 015 63,80 73,35 

549 Iné ostatné náklady 024 1 027,68 8 016,22 

Účtová trieda 5 spolu  038 83 610,40 64 464,46 

    

Číslo 
účtu Výnosy Č.r. 2018 2017 

601 Tržby za vlastné výrobky 039 128,00  0,00  

602 Tržby z predaja služieb 040 11 625,00  33 313,01  

644 Úroky 053 0,00  1,52  

645 Kurzové zisky 054 0,00   0,00 

646 Prijaté dary 055 210,00  150,00  

649 Iné ostatné výnosy 058 1 640,12   0,00 

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 068 0,00  17 243,39  

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 071 0,00  794,48  

691 Dotácie 073 63 282,66  24 696,40  

Účtová trieda 6 spolu    074 76 885,78  76 198,80  

Výsledok hospodárenia pred zdanením      075 -6 724,62  11 734,34  

591 Daň z príjmov         076 0,00  0,24  

Výsledok hospodárenia po zdanení  (+/-) 078 -6 724,62  11 734,10  
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12.3 Prehľad príjmov a výdavkov v členení podľa zdrojov 
 
Zdroje financovania RPSP v roku 2018 
 

Názov projektu Názov OP / iného finančného 
nástroja SUMA (EUR) 

Obdobie realizácie Názov 
príslušného 

rezortu Od  Do 

Metodika, vzdelávanie a 
implementácia Dohovoru OSN 
o právach osôb so 
zdravotným postihnutím v 
kontexte kvality komunitných 
služieb. 

Dotácia na presadzovanie, 
podporu a ochranu ľudských 

práv . 
15 000,00 02.06.2018 31.12.2018 MS SR 

Odborný časopis Integrácia 
Dotácia na podporu edičnej 

činnosti 
2 590,00 17.8.2018 31.12.2018 MPSVR SR 

Poskytovanie 
špecializovaného sociálneho 
poradenstva 

Dotácia na podporu rozvoja 
sociálnych služieb 

10 501,88 18.8.2018 31.12.2018 MPSVR SR 

príspevok na úhradu 
prevádzkových nákladov 
chráneného pracoviska 

Príspevok UPSVR 6 252,92 1.1.2018 31.12.2018 UPSVR 

príspevok na prevádzku 
Príspevok VUC ŽILINA 6 478,10 1.1.2018 31.12.2018 VUC Žilina 

príspevok na prevádzku Príspevok VUC Nitra 8 401,29 1.1.2018 31.12.2018 VUC Nitra 

NP DI PTT -národný projekt 
deinštitucionalizácie zariadení 
sociálnych služieb 

ESF+ŠR 14 058,47 1.11.2018 trvá MPSVR SR 
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Prehľad príjmov a výdavkov jednotlivých zdrojov                                         ( v EUR ) 
 

Činnosť RPSP Náklady 
% podiel na 
celkových 
nákladoch 

Výnosy % podiel na 
celkových výnosoch 

Výsledok 
hospodárenia 

hlavná činnosť RPSP 16 353,19 19,56 13 603,12 17,69 -2 750,07 

UPSVR 7 280,95 8,71 6 252,92 8,13 -1 028,03 

MPSVR SR 11 668,74 13,96 10 501,88 13,66 -1 166,86 

MS SR 15 801,48 18,90 15 000,00 19,51 -801,48 

Integrácia 2 590,00 3,10 2 590,00 3,37 0,00 

DI 14 875,39 17,79 14 058,47 18,28 -816,92 

Zilina 6 482,13 7,75 6 478,10 8,43 -4,03 

Levice 8 558,52 10,24 8 401,29 10,93 -157,23 

CELKOM 83 610,40 100,00 76 885,78 100,00 -6 724,62 

 
 
12.4 Stav a pohyb majetku a záväzkov 
 
12. 4.1 Stav a pohyb významných položiek majetku 
 

Stav majetku v EUR k 1.1.2018 k 31.12.2018 

Krátkodobé pohľadávky 1 718,48 312,00 
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Pohľadávky z obchodného styku 780,00 302,00 

Ostatné pohľadávky 299,20  0,00 

Iné pohľadávky 639,28 10,00 

Krátkodobý finančný majetok 26 861,31 27 592,19 

Pokladnica 202,26 108,84 

Bežné bankové účty 26 659,05 27 483,35 

Peniaze na ceste 0,00 0,00 

 
 
Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti : 
 

Názov položky 2018 

Pohľadávky z obchodného styku spolu 
302,00    

Pohľadávky z obchodného styku do lehoty 
splatnosti 

0,00   

Pohľadávky z obchodného styku po 
lehote splatnosti 

302,00   
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 12.4.2 Stav a pohyb významných položiek záväzkov 
 

Stav záväzkov v EUR k 1.1.2018 Prírastok Úbytok k 31.12.2018 

Dlhodobé záväzky 69,00 170,11 0,00 239,11 

- záväzky zo sociálneho fondu 69,00 170,11 0,00 239,11 

Krátkodobé záväzky 1 263,78 163 651,23 157 841,26 7 073,75 

z obchodného styku 1 064,99 17 382,45 18 029,44 418,00 

- voči zamestnancom 0,00 42 078,31 42 078,31 0,00 

- zúčtovanie s poisťovňami 0,00 18 616,00 18 616,00 0,00 

- daňové záväzky 93,79 6 040,25 6 118,71 15,33 

-záväzky z dôvodu finančných vzťahov k 
štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej 
samosprávy 

0,00 72 722,74 66 187,32 6 535,42 

- ostatné záväzky 105,00 6 811,48 6 811,48 105,00 

 
Prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti : 
 

Názov položky 2018 

Záväzky z obchodného styku spolu 418    

 Z toho záväzky v lehote splatnosti 418    

 Z toho záväzky po lehote splatnosti 
0    
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12.4.3 Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stredisko CENTRUM ŽILINA LEVICE

počet klientov 312 228 477

náklady
mzdy 8762,67 4 058,41 6 214,49
odvody 2906,07 1 266,12 2 187,44
cestovné výdavky tuzemské 0,00 0,00 0,00
energie -elektrina, plyn 0,00 557,60 0,00
nájomné za prenájom 0,00 840,00 0,00
služby 0,00 126,30 0,00
SPOLU 11668,74 6 848,43 8 401,93
Náklady na 1 klienta/rok 24,46 14,36 17,61
Náklady na 1 klienta/mesiac 2,04 1,20 1,47

Ekonomicky oprávnené náklady - rok 2018 špecializované sociálne 
poradenstvo
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13. Prílohy k výročnej správe : 
 
Ročná účtovná závierka 
 
Správa audítora k ročnej účtovnej závierke 
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Poďakovanie 

 
Vážime si pomoc všetkých, ktorí podporili aktivity nášho občianskeho združenia Rada pre poradenstvo v sociálnej 

práci v roku 2018 sponzorskými darmi, dobrovoľnou prácou, finančnými darmi, dotáciami a grantmi. 
Rovnako ďakujeme všetkým partnerským organizáciám a jednotlivcom, s ktorými sme počas minulého roka ale aj 

v minulosti mohli spolupracovať. Každé stretnutie a kontakt s vami je pre nás veľkým prínosom. 
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