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Slovo na úvod  

Slavoj Krupa – riaditeľ  RPSP 

 

 

Snáď neprekvapím čitateľa tejto výročnej správy, že na úvod napíšem niečo o povodni  a  

záplavách.   Na Slovensku boli  povodne v rokoch 1954, 1965, 2002, 2013. Povodne okrem 

materiálnych strát spôsobili tiež straty na životoch ľudí. Jedným z možných spôsobov sociálnej 

a hospodárskej obrany  a ochrany boli a sú povodňové opatrenia, revitalizácia vodných tokov. 

Realizovať takéto opatrenia, keď bola vodná hladina riek  nízka a aktuálne nehrozila  záplava sa  

mnohým videlo  ako zbytočná investícia. Až nečakané povodne a následné straty na životoch a miliónové  škody zaktivizovali 

štát k realizácií opatrení.  Pravdou však ostáva, že opatrenia bolo potrebné  realizovať v čase, keď boli vodné hladiny riek nízke. 

V časoch povodní sa ukázala naša pripravenosť či nepripravenosť znižovať ich dôsledky na minimum.      

V čase písania úvodu k tejto Výročnej správe za rok 2019  zasiahla takmer celý svet pandémia vírusu Covid-19.  Zomierajú stovky, 

tisíce, stotisíce  ľudí na následky chrípky vyvolanej doteraz nepoznaným vírusom. Na Slovensku je  vyhlásený núdzový stav. Život  

v krajine sa zmenil. V čase písania týchto slov sú ulice v mestách  prázdne.  Pýtame sa. To je sen alebo realita? Áno, je to 

prekvapujúca a nečakaná   realita.     

Klienti  v pobytových zariadeniach sociálnych služieb sú jednou z najohrozenejších skupín obyvateľstva. Inštitucionalizované 

zariadenia poskytujú sociálne služby v nefunkčných  budovách, na  lôžkových izbách, so spoločnými  kúpeľňami  a WC, nespĺňajú 

základné  ľudsko-právne,  odborné podmienky, nespĺňajú zásady univerzálneho dizajnu,  bezpečnosti a ochrany zdravia, 

požiarnej ochrany.  Sú rizikovým prostredím rovnako  pre klientov ako pre zamestnancov. Ex minister práce a sociálnych vecí 

(2008 - III/2020) na tlačovej besede hodnotí situáciu  ako neudržateľnú, lebo v zariadeniach sú naukladané postele vedľa postelí 

(TA3, 22. 04.2020, 14,55 h). Podobne ako v čase záplav, tak v čase pandémie sú ohrozené životy všetkých, ktorí nie sú 
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dostatočne chránení  pred nákazou.  Vírus Covid -19 má devastačné účinky na  ľudí, najmä, keď  sú zhromaždení na jednom 

mieste.  Taká  je situácia  v mnohých zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach pre seniorov na Slovensku.   

Preto mám dôveru, že programy deinštitucionalizácie, transformácie sociálnych služieb a presadzovanie „integrovanej sociálnej 

a zdravotnej starostlivosti o seniorov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím“ (Programové vyhlásenie vlády SR 2020) , 

komunitné plány, vzdelávanie, poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, supervízia, konferencie, semináre, 

vydávanie časopisu Integrácia, publikovanie odborných článkov   bolo dobrou misiou a správnou  cestou, ktorá prispela   k  

bezpečnému a spokojnému životu ľudí, ktorí sú na sociálne služby odkázaní.    

Základnou víziou a činnosťou  Rady pre poradenstvo v sociálnej práci je od  vzniku združenia  prinášanie inovatívnych 

systémových  zmien  v oblasti poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom individuálne zameraného základného 

a špecializovaného sociálneho poradenstva, supervízie, vzdelávania, prípravy a realizácie projektov, organizovaním seminárov 

a konferencií. Osobitnú pozornosť sme venovali  klientom a skupinám so zdravotným postihnutím, ktorým bolo poskytované 

špecializované sociálne poradenstvo, ľuďom  bez domova  a starším občanom.  Rovnocennou súčasťou  Rady  pre poradenstvo 

v sociálnej práci je poskytovanie podpory klientom Domova na polceste v Košiciach. Všetky  vzdelávacie programy Rady, 

poskytovanie odbornej činnosti, boli akreditované MPSVaR SR. Finančný príspevok na uvedené odborné činnosti poskytli vyššie 

územné celky (ŽSK, BSK a KSK).   

 

Dovoľte mi ešte skôr,  než popíšeme naše aktivity,  poďakovať mojim  spolupracovníkom:   

V prvom rade Mgr. Lucke Cangárovej, štatutárnej zástupkyni Rady a šéfredaktorke časopisu Integrácia, za tvorbu a organizáciu 

vzdelávaní a konferencie na podporu Nezávislého života, spracovanie veľmi oceňovaných ľahko čitateľných textov pre ľudí so 

zdravotným postihnutím, ktoré boli prekladané do viacerých jazykov. Tiež za zodpovedné, každodenné tímové manažovanie 

a plánovanie programov a projektov  Rady, aktivít v NPDI PTT, vytvorenie a zrealizovanie vydania časopisu Integrácia od jej 

obsahu až po tlač, za spoluprácu s partnerskými organizáciami, odbočkami a pracoviskom Rady v Košiciach, samosprávnymi 

krajmi.    

PhDr. Miroslavovi Cangárovi ,PhD., ktorý pôsobil v Rade pozícii poradcu, supervízora, lektora, konzultanta, odborného experta 

a  na  IA MPSVaR SR, a v spolupráci so zahraničnými a domácimi odborníkmi  (Marošom Matiaškom, Lýdiou Brichtovou, Máriou 
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Machajdíkovou, Petrom Nawkom, Janom Pfeifferom a zástupcami Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej siete pre 

Nezávislý život) spolutvoril a organizoval kurzy, semináre, konferencie s cieľom naplnenia  Dohovoru OSN o ľudských právach 

osôb so zdravotným postihnutím a s cieľom iniciovania  reformy v sociálnych službách a zdravotnej, psychiatrickej starostlivosti. 

Mgr. Katke Balážovej, ktorá poskytovala koordinovala vzdelávacie programy v rámci NPDI PTT. 

Ing. Renáte Daubnerovej, ekonómke za spoľahlivé vedenie účtovníctva a plánovanie rozpočtu Rady a RNDr. Petrovi Daubnerovi 

za veľmi dobré a prehľadné spracovanie súvisiacej agendy, tiež za pomoc a podporu pri celkovom chode Rady. 

Poďakovanie patrí PhDr. Judite Varcholovej, ktorá vedie samostatné pracovisko RPSP v Košiciach a zabezpečuje prevádzku 

domova na pol ceste. 

PhDr. Soni Holúbkovej  za inovatívne poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva  pre zdravotne postihnuté osoby 

v komunitnom prostredí, poskytovanie cenných rád a skúseností, spoluprácu so samosprávnymi krajmi, neziskovými 

organizáciami doma i v zahraničí. 

Mgr. Jozefovi Vetorovi za terénne sociálne služby poskytované pre ľudí bez domova v Leviciach.   

 

2019 bol výnimočný, nakoľko priebežne bolo nevyhnutné zabezpečovať projekty a aktivity rady a NPDI-PTT. V rámci národného 

projektu Rada na rôzne formy pracovných úväzkov zamestnala odborných konzultantov , lektorov  a hodnotiteľov pripravenosti 

zariadení na deinštitucionalizáciu.  

Dovoľte , aby som poďakoval správnej rade RPSP  v zložení, Mgr. Eva Krššáková (predseda Rady),  členovia prof. PhDr. Ján 

Gabura CSc., prof. PhDr. Marta Horňáková PhD., Mgr. Lýdia Brichtová, Doc. PhDr. Peter Brnula PhD., PhDr. Margita Janišová, 

PhDr. Štefan Bugár, PhD., Mgr. Pavel Kailing, Michaela Weidlichová, PhD.  
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Centrum RPSP Bratislava 

 

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

časopisu Integrácia, koordinátorka vzdelávacích aktivít v NPDI PTT, 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. Sociálni poradcovia centra Rady poskytovali základné a špecializované sociálne poradenstvo 

ambulantnou formou a terénnou formou.  

 

 

Hlavnými cieľmi pre rok 2019 boli: 

1. Projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných  tímov 

2. Vzdelávacie semináre 

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

4. Spoluorganizovanie odbornej medzinárodnej konferencie Duševné zdravie a zmysluplný život 

5. Poskytovanie špecializovaného  sociálneho  poradenstva 

6. Integrácia – interdisciplinárny odborný časopis 

7. Supervízia 

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

V roku 2018  uzavrelo s IA MPSVaR SR zmluvu o zapojení do NPDI-PTT. V roku 2019 bola uzavretá zmluva s prvými dvadsať 

piatimi zariadeniami sociálnych služieb v Slovenskej republike (DSS Kaštieľ Stupava, DSS Báhoň, DSS a ZPS Rača, DSS Okoč – 

Opatovský Sokolec, DSS Košúty, DSS Rohov, DSS Lipka Lipová, DSS V kaštieli Horné Obdokovce, DSS Dunaj Kováčov, DSS 

Adamovské Kochanoce, CSS Nová Bošáca, CSS Ave Dubnica nad Váhom, DSS Straník, DSS Zákamenné, DSS a ŠZ Liptovský Hrádok, 

DSS Domov pod Tatrami Batizovce, DSS Legnava, CSS Zátišie Osadné, DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie, DSS Šemša, DSS 

Kráľovce, DSS Jasanima Rožňava, DSS Slatinka, DSS Ladomerská Vieska, DSS Veľký Blh).   

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci na projekte spolupracovala s  partnermi projektu - IA MPSVaR SR,  Slovenskou úniou 

podporovaného zamestnávania, zastúpenou jej riaditeľkou PhDr. Vierou Záhorcovou, s CEDA  - Výskumným a školiacim centrom 

bezbariérového navrhovania, zastúpeným  Doc. Ing. Arch. Leou Rollovou, PhD.  Spolu s partnermi  RPSP realizovala väčšiu časť 

akreditovaného  vzdelávania, hodnotenia pripravenosti, odborných konzultácií a ďalších aktivít  projektu. 

Riadenie NPDI PTT prebiehalo aj na úrovni MPSVaR SR , IA MPSVaR SR. 

 

Personálne zabezpečenie NPDI PTT    

Priebeh a plnenie  NPDI PTT  po organizačnej stránke za Radu  zabezpečovali manažérka implementácie odborných aktivít (Lucia 

Cangárová), finančná manažérka  projektu (Renáta Daubnerová), koordinátorka vzdelávacích a odborných aktivít (Katarína 

Balážová) a expert pre sociálne služby (Slavomír Krupa). Rada tiež zabezpečovala personálne obsadenie  odborných 

hodnotiteľov (18 kolegýň a kolegov), lektorov (10 kolegýň a kolegov) a odborných konzultantov (16 kolegýň a kolegov).      

 

Aktivity NPDI PTT 

Zamestnanci zariadení  sociálnych služieb podľa geografickej polohy zariadenia absolvovali (na západe, severe, strede a východe 

Slovenska) úvodné informačné semináre.  V každom zariadení sociálnych služieb bolo vykonané   hodnotenie pripravenosti na 

základe  medzinárodného hodnotiaceho nástroja WHO QUALITYRIGHTS Toolkit.  Na hodnotení pripravenosti zariadení 

sociálnych služieb sa zúčastňovali zástupcovia  partnerských organizácií a výsledky hodnotenia boli konzultované s každou 
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organizáciou. Následne odborní konzultanti RPSP poskytovali všetkým zapojeným zariadeniam konzultácie a podporu pri tvorbe 

transformačných plánov. Rada  pre zamestnancov  zariadení sociálnych služieb zrealizovala akreditované vzdelávania:  

• Riadenie a manažment zmien v procese deinštitucionalizácie 

• Tvorba transformačných plánov v procese deinštitucionalizácie a transformácie 

 

2. Vzdelávacie semináre  

Pracovníci RPSP v priebehu roku 2019 pripravili a zrealizovali nasledujúce semináre:  

o  Práca s rizikom a zodpovednosť v sociálnych službách v DSS Jabloň     

o  Práca s rizikom a a zodpovednosť v sociálnych službách v DSS Pohorelská Maša 

o  Akreditované vzdelávania v NPDI PTT pre 8 skupín účastníkov v rámci celého Slovenska 

Celkovo sa ich zúčastnilo 220 účastníkov všetkých vzdelávaní a bolo uskutočnených 28 lektorských dní vo vzdelávaniach v a aj 

mimo NPDI PTT. 

 

 

3. Konferencia Nezávislý život – čo pre nás znamená 

Po roku sme spolu s partnermi - predovšetkým v spolupráci s nadáciou SOCIA,  pokračovali ďalším ročníkom konferencie 

Nezávislý život, tentokrát s podnázvom: Správne otázky. 25. júna 2019 takmer 100 ľudí, zástupcov ľudí so zdravotným 

postihnutím, ich organizácií a podporovateľov či rodinných príslušníkov diskutovali na vybrané témy podľa jednotlivých 

článkov Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Na jeseň 2019 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným 

postihnutím pripravil  sériu otázok pre Slovenskú republiku.  Formulovali ich tak, aby zistili, ako Slovensko pokročilo 

v napĺňaní Dohovoru. Práve túto príležitosť sme využili aj my a pokračovali sme v diskusii so všetkými, ktorých sa 

uplatňovanie Dohovoru najviac dotýka.  Konferencia mala pracovnú formu. Len v úvodnom paneli účastníci počúvali, inak 

bol program postavený na spoločnej prácu pri okrúhlych stoloch. Tém bolo 8:  



 8 

• prístupnosť fyzického prostredia a dopravy (Čl. 9 a 20 CRPD) 

• rovnosť pred zákonom, prístup k spravodlivosti – podporované rozhodovanie 

• opatrovnícka reforma (Čl. 12 a 13 CRPD) 

• inkluzívne vzdelávanie – všetky stupne vzdelávania (Čl. 24) 

• osobná mobilita a kompenzácie (Čl. 20) 

• elektronická forma výkonu verejnej správy z hľadiska prístupnosti (Čl. 9 a 21 CRPD) 

• komunitné služby a nezávislý život (Čl. 19 a 26 CRPD)  

• zdravie (Čl. 25 CRPD) 

Viac informácií a závery je možné nájsť tu: https://www.socia.sk/konferencia-nezavisly-zivot-2019-je-za-nami/ 

 

4. Konferencia Duševné zdravie a zmysluplný život 

Konferencia prebiehala 5 – 7. septembra 2019  v hoteli Carlton v Bratislave  z iniciatívy World psychiatric Association, 

Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, Českej psychiatrickej spoločnosti, Nadácie Socia, Integra – Združenie pre duševné zdravie. 

PhDr. Miroslav Cangár, PhD. úzko spolupracoval pri príprave  a realizácii konferencie, ktorej hlavnými témami boli: 

Transformácia v oblasti duševného zdravia: reforma a iniciatívy zamerané na integrovaný a zmysluplný život. Rozvoj siete 

spolupráce na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na individuálnej a spoločenskej úrovni. Príklady dobrej praxe 

v oblasti podpory, prevencie, liečby a rehabilitácie v oblasti duševného zdravia. Národný program duševného zdravia. Deklarácia 

a Akčný plán o duševnom zdraví WHO pre Európu. Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím 

https://www.socia.sk/konferencia-nezavisly-zivot-2019-je-za-nami/
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5. Sociálne poradenstvo, základné a špecializované, bolo poskytované:   

a) Ambulantnou formou osobnej komunikácie poradcov s klientmi  v poradni 

Týždenne bolo poskytnutých priemerne 2 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 10 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.  

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 5 - 8 konzultácií pre osoby v nepriaznivých sociálnych situáciách na rôznych miestach v Slovenskej 

republike. 

 

6. Integrácia – interdisciplinárny odborný časopis 

V roku 2019 sme vydali už 29. 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).  

Pripraviť Integráciu každý rok nie je úplne jednoduché. Snažíme sa o aktuálnosť tém a prispievateľov. Pritom by sme chceli, aby 

časopis bol prístupný čo najširšiemu okruhu čitateľov, preto sme ho začali vydávať zdarma a náklady s ním spojené idú čiastočne 

z dotácie na edičnú činnosť MPSVR SR a potom z vlastných zdrojov. Celý proces výstavby časopisu trvá niekoľko mesiacov.   

Za ten čas sa snažíme osloviť našich kolegov, spolupracovníkov zo Slovenska, Čiech ale. Aj zo širšieho zahraničia, aby prispeli 

svojou témou. Robia to bez nároku na honorár a radi, za čo sme im nesmierne vďační. Ročník 2019 pozostával obsahovo z dvoch 

dvojčísel: 

 

INTEGRÁCIA I-II/2019 bola obsahovo zameraná na aktuálnu situáciu v odbore psychiatria na Slovensku a odborné príspevky 

z konferencie Konferencia Duševné zdravie a zmysluplný život. 

INTEGRÁCIA III-IV/2019 bola venovaná nášmu priateľovi a kolegovi Olavovi Munthemu. Obsahovo bola zameraná  na tému 

podpory Nezávislého života aj v kontexte parlamentných volieb a potrebných zmien v oblasti podpory ľudí so zdravotným 

postihnutím. K téme sa v časopise Integrácia vyjadrovali ľudia so zdravotným postihnutím, ich príbuzní, verejná ochrankyňa 

práv, politici, odborníci, ale aj akademici a zástupcovia samosprávnych krajov. 

 

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. 
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7. Supervízia 

 

V roku 2019 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 2019 

sme opäť poskytli viac ako 100 hodín individuálnej a skupinovej supervízie a supervízie organizácie zameranej na podmienky 

kvality sociálnych služieb v rámci celého Slovenska. 
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Správa o činnosti pracoviska Rady v Žiline za rok 2019 

 

Za činnosť pracoviska Rady v Žiline zodpovedá riaditeľka regionálnej pobočky 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 2019 poskytlo pracovisko Rady v Žiline  338  konzultácií pre občanov so zdravotným postihnutím a ich rodinných 

príslušníkov v rozsahu 629 hodín. V rámci preventívnych podujatí sme strávili 387 hodín na 242 rôznych aktivitách ( práca s 

dobrovoľníkmi, DSS, supervízie a vzdelávania, besedy s rodičmi, semináre, komunikácia s poslancami samospráv a pod.) 

 

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), V spolupráci s AZZP Trenčín  sme hovorili s rodičmi detí so ZP o nových formách sociálnych služieb (zariadenie 

podporovaného bývania a podpora samostatného bývania). Spolupracovali sme so zahraničnými kolegami na rozvoji 

moderných sociálnych služieb ( QUIP Praha, Tuya Madrid, Neighbours network Edingburg). Podieľali sme sa na projekte DI – 

ako hodnotiteľ a konzultant vo vybraných DSS. 
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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 2019 

 

Regionálna odbočka RPSP v Leviciach pôsobí ťažiskovo najmä v meste a okrese Levice, ďalej v okresoch, Nitra a 

čiastočne aj v okresoch Pezinok, Lučenec, Žiar nad Hronom.  

 

 

Pracovník v Leviciach poskytoval špecializované sociálne poradenstvo občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, ale 

aj organizáciám poskytujúcim sociálne služby od 01.01.02019 do 30.09.2019. Priemerný počet klientov je cca 35 

mesačne. V roku 2019 bolo systematicky poskytované špecializované poradenstvo celkom 311 klientom najmä 

nezamestnaným občanom, ľuďom žijúcim vo vylúčenej komunite a občanom žijúcim v ťažkých sociálnych 

podmienkach.  

 

 

Pracovisko regionálnej odbočky RPSP v Leviciach v roku 2019 spolupracovalo s nasledujúcimi organizáciami:  

 

• 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.  

• Prameň Nádeje - Detské centrum Levice - poskytovanie individuálnej a skupinovej supervízie pracovníkom.  

• Bonavita DSS Pohronský Ruskov – Poskytovanie skupinovej a individuálnej supervízie pre pracovníkov v priamom kontakte s 

klientmi.  

• DSS Centrum Pomoci Šarovce - Poskytovanie skupinovej supervízie pracovníčkam  

• ZSS Samaritán Tekovské Lužany - Poskytovanie skupinovej supervízie pracovníčkam  

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

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

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

• Centrum pre deti a rodinu Lučenec – poskytovanie individuálnej a skupinovej supervízie pracovníkom a profesionálnym rodičom 
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Krízového strediska  

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

• Hestia Pezinok – poskytovanie skupinovej supervízie pracovníkom  

• Diecézna charita Nitra – ZPS, DSS a ŠZ Promeritae Quieti sv. Svorada – 

Poskytovanie skupinovej a individuálnej supervízie pre pracovníkov v 

priamom kontakte s klientmi.  

• Komunita Ľudovítov - Poskytovanie skupinovej supervízie a individuálnych 

rozhovorov pre pracovníkov  

• DSS a DD Oáza, Tekovská Breznica - Poskytovanie skupinovej a individuálnej 

supervízie pre pracovníkov v priamom kontakte s klientmi.  

• Senior Garden, n.o. Horná Seč – poskytovanie skupinovej supervízie 

pracovníkom  

• OZ Vodojem Levice – poradenstvo a pomoc miestnym aktivistom  
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8.  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 2019 ( v zmysle zákona o sociálnych službách 

448/2008 ) s prostriedkami, ktoré získala  z príspevkov vyšších územných celkov, MPSVaR 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 31.12.2019 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 2019 bola overená audítorom.  

 

Strediská RPSP evidované v účtovníctve: 

Centrum RPSP Bratislava 

Pobočka Levice 

Pobočka Žilina  

 

Pracovisko RPSP Košice má samostatnú právnu subjektivitu. Účtovníctvo si vedie samostatne. 

 

K  31.12.2019 bola vykonaná inventarizácia účtov majetku a záväzkov ako i fyzická inventúra hmotného majetku. 

Všetky  finančné príspevky získané v roku 2019 boli riadne  zúčtované k 31.12.2019 a boli vyčerpané v maximálne možnej výške 

výške (časť 11.3). 
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8.1 Súvaha 

 

 

Strana aktív   2 019 2 018 

č.r. Brutto Korekcia 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 029 135 512,27  0,00  135 512,27  27 904,19  

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 042 341,95  0,00  341,95  312,00  

Pohľadávky z obchodného styku                   043 341,95  0,00  341,95  302,00  

Ostatné pohľadávky 044 0,00  0,00  0,00  0,00  

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu 
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy                                             

047 0,00  0,00  0,00  0,00  
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Iné pohľadávky                          050 0,00  0,00  0,00  10,00  

4. 
Finančné účty 051 135 170,32  0,00  135 170,32  27 592,19  

Pokladnica 052 93,69  0,00  93,69  108,84  

Bankové účty 053 135 076,63  0,00  135 076,63  27 483,35  

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 057 49,29  0,00  49,29  426,78  

1. 
Náklady budúcich období 058 49,29  0,00  49,29  426,78  

MAJETOK SPOLU 060 154 970,80  19 409,24  135 561,56  28 330,97  

 

 

 

Strana pasív č.r. 2019 2018 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU       061 23 079,18 20 015,31 

1. Imanie a peňažné fondy 062   0,00 

2. Fondy tvorené zo zisku 068   0,00 

3. 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov 

072 20 015,31 26 739,93 

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                                                  073 3 063,87 -6 724,62 

B.  CUDZIE ZDROJE SPOLU                                 074 112 482,38 8 315,66 

1. Rezervy 075 800,00 1 002,80 

  Krátkodobé rezervy 078 800,00 1 002,80 
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2. 

Dlhodobé záväzky 079 594,51 239,11 

Záväzky zo sociálneho fondu 080 594,51 239,11 

3. 

Krátkodobé záväzky 087 111 087,87 7 073,75 

Záväzky z obchodného styku 088 1 180,06 418,00 

Záväzky voči zamestnancom 089 8 206,56 0,00 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 090 4 577,24 0,00 

Daňové záväzky 091 1 711,76 15,33 

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy 

092 95 307,25 6 535,42 

Ostatné záväzky                                              096 105,00 105,00 

4. 

Bankové výpomoci a pôžičky 097 0,00 0,00 

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci 100 0,00 0,00 

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 104 135 561,56 28 330,97 
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8. 2 Prehľad o nákladoch a výnosoch 

 

Číslo 
účtu 

Náklady č.r. 2019 2018 

501 Spotreba materiálu 001 4 048,14 2 336,12 

502 Spotreba energie 002 557,60 607,60 

512 Cestovné 005 613,69 384,30 

513 Náklady na reprezentáciu 006 0,00 50,46 

518 Ostatné služby 007 19 501,96 23 543,64 

521 Mzdové náklady  008 154 623,20 42 097,65 

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 009 46 980,06 13 006,81 

525 Ostatné sociálne náklady 010 78,32 0,00 

527 Zákonné sociálne náklady 011 355,40 477,01 

528 Ostatné sociálne náklady 012 1 369,41 0,00 

531 Daň z motorových vozidiel 013 0,00 15,33 

538 Ostatné dane a poplatky 015 49,42 63,80 

549 Iné ostatné náklady 024 513,57 1 027,68 

Účtová trieda 5 spolu  038 228 690,77 83 610,40 
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Číslo 
účtu Výnosy Č.r. 2019 2018 

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

602 Tržby z predaja služieb 040 10 100,00  11 625,00  

644 Úroky 053 0,00  0,00  

645 Kurzové zisky 054 0,00  0,00  

646 Prijaté dary 055 0,00  210,00  

649 Iné ostatné výnosy 058 58,32  1 640,12  

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 068 0,00  0,00  

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 069 1 000,00  0,00  

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 071 129,40  0,00  

691 Dotácie 073 220 466,92  63 282,66  

Účtová trieda 6 spolu    074 231 754,64  76 885,78  

Výsledok hospodárenia pred zdanením      075 3 063,87  -6 724,62  

591 Daň z príjmov         076 0,00  0,00  

Výsledok hospodárenia po zdanení  (+/-) 078 3 063,87  -6 724,62  
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8.3 Prehľad príjmov a výdavkov v členení podľa zdrojov 

 

 

Zdroje financovania RPSP v roku 2019 

 

Názov projektu 

Názov OP / 
iného 

finančného 
nástroja 

SUMA (EUR) 

Obdobie realizácie 

Názov príslušného rezortu 
Od  Do 

odborný časopis Integrácia 

Dotácia na 
podporu 
edičnej 
činnosti 

2 600,00 20.8.2019 31.12.2019 MPSVR SR 

príspevok na úhradu 
prevádzkových nákladov 
chráneného pracoviska 

Príspevok 
UPSVR 

6 651,80 1.1.2019 31.12.2019 UPSVR 

príspevok na prevádzku 
Príspevok 

VUC ŽILINA 
9 832,80 1.1.2019 31.12.2019 VUC Žilina 

príspevok na prevádzku 
Príspevok 
VUC Nitra 

6 300,71 1.1.2019 31.12.2019 VUC Nitra 

NP DI PTT -národný projekt 
deinštitucionalizácie zariadení 
sociálnych služieb 

ESF+ŠR 195 368,59 1.11.2018 trvá MPSVR SR 

 

 



 23 

 

 

Prehľad príjmov a výdavkov jednotlivých zdrojov       

( v EUR ) 

 

 

Činnosť RPSP 2019 Náklady 
% podiel na 
celkových 
nákladoch 

Výnosy 
% podiel na 

celkových výnosoch 
Výsledok 

hospodárenia 

hlavná činnosť RPSP 8 607,33 3,76 11 229,40 4,85 2 622,07 

UPSVR 6 651,80 2,91 6 651,80 2,87 0,00 

MPSVR SR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MS SR vrátka r. 2018 0,00 0,00 -228,66 -0,10 -228,66 

Integrácia 2 642,90 1,16 2 600,00 1,12 -42,90 

DI 194 551,67 85,07 195 368,59 84,30 816,92 

Zilina 9 838,26 4,30 9 832,80 4,24 -5,46 

Levice 6 398,81 2,80 6 300,71 2,72 -98,10 

CELKOM 228 690,77 100,00 231 754,64 100,00 3 063,87 
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8.4 Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 

8.4.1 Stav a pohyb významných položiek majetku 

 

 

Položka majetku k 1.1.2019 k 31.12.2019 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 312,00 341,95 

Pohľadávky z obchodného styku 302 341,95 

Ostatné pohľadávky 0 0,00 

Daňové pohľadávky 0 0,00 

Iné pohľadávky 10 0,00 

Krátkodobý finančný majetok 27 592,19 135 170,32 

Pokladnica 108,84 93,69 

Ceniny 0,00 0,00 
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Bežné bankové účty 27 483,35 135 076,63 

Bankové účty s viazanosťou dlhšou ako 1 rok 0,00 0,00 

Peniaze na ceste 0,00 0,00 

 

Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti : 

 

Názov položky 2019 

Pohľadávky z obchodného styku 
spolu 

341,95    

Pohľadávky z obchodného styku do 
lehoty splatnosti 

0,00 

Pohľadávky z obchodného styku po 
lehote splatnosti 

341,95 

 

 

 8.4.2 Stav a pohyb významných položiek záväzkov 

 

Druh záväzku v EUR k 1.1.2019 Prírastok Úbytok k 31.12.2019 

Dlhodobé záväzky 239,11 0,00 355,40 239,11 

- záväzky zo sociálneho fondu 239,11 0,00 355,40 239,11 

Krátkodobé záväzky 7 073,75 581 519,62 477 505,46 111 087,91 

z obchodného styku 418,00 25 170,40 24 408,30 1 180,10 
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- voči zamestnancom 0,00 154 913,47 146 706,91 8 206,56 

- zúčtovanie s poisťovňami 0,00 63 216,26 58 639,02 4 577,24 

- daňové záväzky 15,33 24 045,62 22 349,19 1 711,76 

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

6 535,42 314 173,87 225 402,04 95 307,25 

- ostatné záväzky 105,00 0,00 0,00 105,00 

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

 

 

Názov položky 2019 

Záväzky z obchodného styku spolu 1 180,06    

 Z toho záväzky v lehote splatnosti 1 054,42    

 Z toho záväzky po lehote splatnosti 125,64    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

8.4.3 Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby 

 

Ekonomicky oprávnené náklady - rok 2019 špecializované sociálne poradenstvo  
Stredisko CENTRUM ŽILINA LEVICE 

 

počet klientov 176 338 311 
 

náklady       
 

mzdy 0 6 012,00 4 474,00  

odvody 0 1 876,00 1 575,00  

cestovné výdavky tuzemské 0,00 0,00 0,00  

energie -elektrina, plyn 0,00 558,00 0,00  

nájomné za prenájom 0,00 840,00 0,00  

služby 0,00 547,00 251,00 
 

SPOLU 0 9 833,00 6 300,00 
 

Náklady na 1 klienta/rok 0,00 29,09 20,26  

Náklady na 1 klienta/mesiac 0,00 2,42 2,25 
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9. Prílohy k výročnej správe : 

 

Ročná účtovná závierka 

 

Správa audítora k ročnej účtovnej závierke 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 

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

roku 2019 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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