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Slovo na úvod z centra RPSP   
 (Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.) 

 

 

            Človek je schopný vďaka  svojím mimoriadnym  danostiam od prvých prejavov života 

postupne interagovať s prostredím a vnímať čoraz väčší priestor okolo seba.  Najprv  len teplo, bezpečie 

a neskôr dotyk, pohladenie,  úsmev, objatie, sprevádzanie, prvé prieniky  z domova do najbližšieho  

okolia, parkov, ulíc, školy, mesta, ciest, krajiny, kontinentu, Zeme, vesmíru. Schopnosť človeka vnímať 

seba a okolie, komunikovať s ním, premietať ho do obrazov svojej mysle, umožňuje uvedomovať si 

samého seba ako súčasti  prostredia, sveta v ktorom žije.   

Nepochybne existuje súvislosť medzi mierou našej schopnosti participovať  s prostredím a kvalitou 

života. Sme  súčasťou prostredia a ako ľudia máme možnosť  podieľať sa na jeho formovaní a seba 

formovaní. Ale ako? Ako môže byť  rodina, vzťah priateľov, školy, skupiny, obce, mesta tým podporným, 

flexibilným prostredím? Jednou z možností je, že napriek individuálnej rozdielnosti prijmeme ako fakt 

vzájomnú existenčnú previazanosť a prepojenosť. Porozumenie a rešpekt k osobnostnej, individuálnej 

rozdielnosti, ľudí vzájomne nerozdeľuje ale spája. Pre dosiahnutie zmien v živote konkrétnych osôb 

a ľudí s postihnutím,  a  vo vyššom veku dlhodobo hľadáme prístupy,  pri ktorých má  dobre fungujúceho 

prostredie významnú a dôležitú rolu.  

Každý rok   a  rok 2016 tiež,  bol  príležitosťou zhodnotiť  naše predsavzatia, prehodnotiť  náš vplyv na 

zmeny prostredia v prospech  ľudí so špeciálnymi potrebami a to nielen na Slovensku ale tiež v Čechách, 

Ukrajine, Albánsku, v Nórsku ale tiež v prospech utečencov zo Sýrie, ktorí si hľadajú svoje miesto v Nitre 

a okolí. Prijali sme množstvo konkrétnych rozhodnutí, krokov, uskutočnili stretnutia,  semináre, kurzy, 

porady, to všetko  k dosiahnutiu  potrebných  zmien.  V našej správe aspoň z časti zachytávame prácu,  

ktorú  sme zrealizovali  v organizácii, odbočkách rady   v Žilne, v Leviciach, v Košiciach a v Centre v 

Bratislave. 
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Centrum rady pre poradenstvo v sociálnej práci  

 

Centrum  Rady pre poradenstvo v sociálnej práci sa v r. 2016 v spolupráci s odbočkami  a partnermi 

zameralo na realizáciu  nasledujúcich základných cieľov: 

  

1. Zmena kvality života ľudí z inštitucionalizovaných sociálnych služieb 

 

Deinštitucionalizácia inštitucionalizovaných zariadení sociálnych služieb je dlhodobým cieľom Rady. 

Dôvodom a neustálym impulzom k tejto radikálnej zmene systému sociálnych služieb je nesúlad 

podmienok prostredia (nedôstojný  sociálny status prijímateľov sociálnych služieb) v 

inštitucionalizovaných zariadeniach v porovnaní s individuálnou hodnotou  života  a právami každej 

osoby s postihnutím, osoby v staršom veku.   

Ako jeden z vybraných partnerov projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora 

transformačných tímov, sme boli v I. polroku 2016 prizývaní pracovníkmi MPSVaR SR ku pravidelným 

konzultáciám k obsahu pripravovaného projektu. Odborná  a finančná časť projektu bola pripravená 

natoľko, že prebiehali  porady k zneniu zmluvy medzi IA MPSVaR SR  a partnermi. Tesne pred 

podpísaním zmluvy bol celý proces prípravy a realizácie projektu zastavený z toho dôvodu, že MPSVaR 

SR  stanovilo  pre partnerov  podmienku povinného spolufinancovania  výške 5 – 10%. Uvedená 

podmienka bola pre Radu (ale aj pre ďalších partnerov) nesplniteľná, nakoľko rada nedisponujeme 

s požadovanou finančnou sumou. Preto sme požiadali  listom ministra, podpredsedu vlády SR  o 

vyriešenie a odstránenie požiadavky spolufinancovania (9. IX. 2016), absolvovali sme viaceré náročné a 

zložité  stretnutia v uvedenej veci na MPSvaR SR, MV SR, v Prezidentskej kancelárii. Hovorili sme 

o situácii so zástupcami  Európskej komisie a jej zástupcami ako aj s ďalšími medzinárodnými 

organizáciami, získali sme ich podporu. Napriek všetkému, podmienka povinnosti spolufinancovania 

projektu do konca r. 2016 nebola  vyriešená, a preto nebolo možné podpísať zmluvu a  naštartovať 

proces zmeny kvality života ľudí z inštitucionalizovaných sociálnych služieb.  

Deinštitucionalizácia je a ostáva pre radu  kľúčovou témou a programom pre najbližšie roky.  

 

2. Poradenstvo,  vzdelávanie -  kurzy, supervízie 

 

Poradenstvo 

Rada poskytovala zazmluvnené  špecializované sociálne poradenstvo v odbočke RPSP v Žiline a v 

Leviciach. (Bratislavský samosprávny kraj Centru RPSP v Bratislave neschválil finančný príspevok). Aj 

napriek tejto skutočnosti sme v centre neprestali s poradenstvom pre našich stálych klientov ale aj 

množstvo nových rodín – ale aj jednotlivcov, ktorí prišli a potrebovali pomoc. 
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Z administratívnych dôvodov  sme požiadali MPSVaR SR o zmenu úpravy akreditácie na odbornú 

činnosť – špecializované sociálne poradenstvo v časti týkajúcej sa miesta vykonávania odbornej 

činnosti, na základe ktorého pracovníci rady vykonávajú  od 15. augusta 2016 poradenské služby na 

území Slovenskej republiky (t. j. nielen v poradniach odbočiek).  

 

Vzdelávanie 

Rada má akreditované vzdelávacie programy pre kurz Individuálneho plánovania a kurz zameraný na 

rozvoj zručností sociálneho poradcu.  

Okrem neho sme z centra začali organizovať odborné jednodňové semináre. Snažili sme sa nimi 

reagovať na aktuálny dopyt po  praktických témach, prinášať vhľady tam, kde sa sociálni pracovníci ale 

aj manažeri a zriaďovatelia cítia neistí. V priebehu roka sa nám podarilo zrealizovať 16 seminárov, s 

týmito témami: 

 Východiská a podmienky hodnotenia kvality poskytovaných sociálnych služieb v SR I a II 

 (lektori Lýdia Brichtová a Miroslav Cangár) 

 Individuálne plánovanie pre občanov s vysokou mierou podpory (lektor Miroslav Cangár) 

 Úvod do muzikoterapie, východiská, základné techniky (lektor Slavomír Krupa) 

 Práca s rodinou a sociálnou sieťou občanov so špecifickými potrebami (lektorka Soňa 

 Holúbková) 

 Interkultúrna komunikácia (lektorka Anna Chalachanová) 

 Sociálne poradenstvo a supervízia v sociálnych službách (lektori Miroslav Cangár 

 a Slavomír Krupa) 

 Strategická vízia a kultúra organizácie v sociálnych službách (lektor Miroslav Cangár) 

 Individuálne plánovanie pre občanov s vysokou mierou podpory (Košice, lektor Miroslav 

 Cangár) 

 Spôsobilosť na právne úkony – praktické otázky (lektor Maroš Matiaško) 

 Novela zákona o sociálnych službách – aké zmeny prináša? (lektorka Lýdia Brichtová) 

 Perspektívy sociálnej práce: teórie a ich uplatnenie v praxi v súčasnej spoločnosti 

 „neskorej doby“ alebo Ako si vybrať a pracovať s teóriami sociálnej práce v praxi pri 

 hodnotách v súčasnej spoločnosti (lektor Peter Brnula) 

Supervízia  

V rámci objednávky supervízie organizácie zameranej na kvalitu poskytovaných služieb dvaja kolegovia 

z centra vykonali trojdňovú supervíziu vo Zvolene pre DSS Zvolen a ním riadené organizácie. Na základe 

objednávky, poskytli pracovníci centra pravidelnú supervíziu a špecializované sociálne poradenstvo pre 

pracovníkov o. z. Pokoj a dobro v Nitre, ktorí sprevádzajú utečencov zo Sýrie, pri ich integrácii do 

komunity.  
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3. Komunitné plánovanie 

Na základe výberového konania si Mestský úrad Modra objednal vypracovanie komunitného plánu. 

Zástupcovia Centra RPSP v spolupráci s mestským úradom pripravili a zrealizovali stretnutia s občanmi 

mesta, pracovníkmi verejnej správy, zdravotníctva, mimovládnymi organizáciami, poslancami 

a zamestnancami MÚ Modra. Na základe  priamych konzultáciami, SWOT analýzy sme spracovali na 

Komunitný plán mesta Modra.   Komunitný  plán pre mesto  Modra bol následne schválený 

zastupiteľstvom.  

 

 4. Spolupráca s WHO 

V spolupráci s Inštitútom zdravotnej politiky a World Health Organization -  Kancelárie WHO na 

Slovensku sme zorganizovali okrúhle stoly pre viac ako 70 účastníkov na dve kľúčové témy: Včasná 

intervencia a diagnostika pre osoby so zdravotným postihnutím v SR a Integrovaná starostlivosť pre 

osoby so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike.  Zároveň výstupom z týchto stretnutí bola 

formulácia návrhov pre legislatívcov a MPSVR SR a MZ SR. Vydali sme ich aj v písomnej podobe ako 

súčasti dvoch kníh s rovnakou témou, kde okrem nich nájdu čitatelia aj stručný prehľad vývoja tejto 

problematiky u nás. 

 

5. časopis Integrácia 

Centrum RPSP na základe zmluvy a poskytnutia finančného príspevku MPSVaR SR vydalo dve dvojčísla 

odborného časopisu INTEGRÁCIA. Nosnou témou prvého dvojčísla bolo bilancovanie pôsobenia 

neziskových organizácií na Slovensku v posledných rokoch. Cítili sme veľkú potrebu hovoriť o ich 

prínose do oblasti sociálnych služieb. Často svojou prácou suplujeme úlohy štátu a často sa stane, že aj 

napriek tomu, nie sme jeho partnermi. Práve naopak, musíme bojovať o dôstojné prežitie a ďalší rozvoj. 

Nosnou témou druhého dvojčísla bol univerzálny dizajn a jeho zásady. Toto monotematické dvojčíslo 

vzniklo zásluhou autorského kolektívu našich priateľov a kolegov z CEDA STU – Výskumného 

a školiaceho centra betbariérového navrhovania. V oboch dvojčíslach sme sa snažili spolupracovať aj s 

domácimi ale aj zahraničnými odborníkmi, v snahe čo najlepšie pokryť sledovanú  tému. 

V decembri roku 2016 sme podali žiadosť o dotáciu na edičnú činnosť aj na rok 2017. Plánujeme sa 

venovať téme deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb a tiež vzdelávaniu 

v službách, problematike utečenectva a dobrovoľníctvu. 

V rámci základného poslania organizácie,   RPSP spolupracovala  s   vysokou školou Vitenskapelige 

Hǿgskole, Sandnes v Nórsku a s viacerými slovenskými organizáciami, predovšetkým: Nadácia SOCIA, 

Slovenská únia podporovaného zamestnávania, CEDA – Výskumné a školiace centrum 

bezbariérového navrhovania STU, Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva KF v Nitre.    

Centrum Rady pre poradenstvo v sociálnej práci  poskytovalo odborné sociálne služby formou 

dobrovoľníctva (Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD., Mgr. Lucia Cangárová, PhDr. Miroslav Cangár, 

PhD.). 

Výročná správa na r. 2016 obsahuje správy o činnosti a hospodársku správu z Regionálnej odbočky RPSP 

v Leviciach a Regionálnej odbočky RPSP v Žiline. 
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Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, 
Jesenského 20, 93401 Levice 

(Mgr. Jozef Vetor)      

 

 

 

  Regionálna odbočka RPSP v Leviciach pôsobí  najmä v 

okrese Levice, ďalej v okresoch Zlaté Moravce, Nitra, Pezinok, 

Lučenec. 

Pracovník v Leviciach poskytoval v priebehu celého roka 2016 

špecializované sociálne poradenstvo občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, ale aj organizáciám 

poskytujúcim sociálne služby. Priemerný počet klientov  sa pohyboval cca 46 mesačne. V roku 2016 

bolo systematicky poskytované špecializované poradenstvo najmä nezamestnaným klientom, klientom 

žijúcim v separovanej komunite a klientom žijúcim pod hranicou chudoby v ťažkých sociálnych 

podmienkach.  

Pracovisko regionálnej odbočky RPSP v Leviciach v roku 2016 spolupracovalo s nasledujúcimi 

organizáciami: 

o OZ Miesto v dome Levice – V rámci sociálnej práce a špecializovaného sociálneho poradenstva 

pracovník poskytoval základné a špecializované sociálne poradenstvo pre klientov v hmotnej a sociálnej 

núdzi OZ Miesto v Dome, v priestoroch organizácie a v teréne. 

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  DeD Levice Združenie Rodiny pre DETSKÝ ÚSMEV -  poskytovanie individuálnej a skupinovej 

supervízie pracovníkom a profesionálnym rodičom. 

o  Senior Hose, n.o. Levice - poskytovanie skupinovej supervízie pracovníkom v priamom kontakte  

        s klientmi 

o Bonavita DSS Pohronský Ruskov – Poskytovanie skupinovej a individuálnej supervízie pre 

pracovníkov v priamom kontakte  s klientmi. 

o DD a DSS Nádej Zlaté Moravce – Skupinová supervízia s pracovníkmi DSS . 

o  Krízové stredisko Amoret Lučenec – poskytovanie individuálnej a skupinovej supervízie 

pracovníkom  a profesionálnym rodičom Krízového strediska 
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o JUSTÍNA, n.o., DSS Podlužany - poskytovanie skupinovej supervízie pracovníkom v priamom 

kontakte s klientmi 

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

o  Hestia Pezinok - skupinovej supervízie pracovníkom 

o Diecézna charita Nitra – Detský charitný dom sv. Lujzy – Poskytovanie priebežnej skupinovej a 

individuálnej supervízie  pre pracovníkov Detského charitného domu sv. Lujzy. 

o DD a DSS Žiar nad Hronom – Poskytovanie skupinovej supervízie pracovníkom. 
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Regionálna odbočka RPSP v Žiline,  Predmestská 24 , 
010 01 Žilina 

 

(PhDr. Soňa Holúbková) 

 

 Za činnosť pracoviska rady v Žiline zodpovedá riaditeľka  

regionálnej odbočky PhDr. Soňa Holúbková. 

Ekonomické centrum regionálnej odbočky sídli v Bratislave.  

Pracovisko v Žiline poskytovalo počas celého roku 2016  

poradenstvo občanom, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc, 

prevažne občanom so zdravotným postihnutím, ich rodičom a 

organizáciám, ktoré poskytujú sociálne služby. Poskytovali  

všetky potrebné informácie o zákonných normách, o 

orgánoch štátnej a verejnej správy, ktoré sú kompetentné v 

oblasti sociálnej pomoci a o neštátnych subjektoch, ktoré poskytujú sociálne služby. 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.  

V mnohých situáciách  ich sprevádzali a podporovali tak, aby dosiahli svoje stanovené ciele alebo  ich 

pripravovali na zvládnutie ťažkých životných situácií. Facilitovali skupiny rodičov aj samotné rodiny pri 

zlepšovaní kvality života a pri zvládaní náročných životných situácií. 

V roku 2016 poskytla regionálna odbočka v Žiline 357 konzultácií pre občanov so zdravotným 

postihnutím a ich rodiny, facilitovala  stretnutia pri tvorbe 23 individuálnych plánov pre ľudí s 

postihnutím a poskytovala supervíziu pre pracovníkov 8 zariadení sociálnych služieb a MVO. 

Spolupracovala na tvorbe vzdelávacieho programu pre novovznikajúce Centrá včasnej intervencie na 

Slovensku.  

Zároveň sme spolupracovali s ďalšími mimovládnymi organizáciami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti, 

predovšetkým s občianskym združením Návrat, nadáciou Krajina harmónie, Agentúrou podporných 

služieb, Slovenskou katolíckou charitou v Žiline, Združením na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím v Žiline  i v Slovenskej republike a s ďalšími prevádzkovateľmi sociálnych služieb. 
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Hospodárska správa Rady pre poradenstvo 
v sociálnej práci  
(za Centrum RPSP, odbočky RPSP v Leviciach a RPSP v Žiline) 

Ing. Renata Daubnerová 

 

 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci o.z. hospodárila v roku 2016 (v zmysle zákona o sociálnych 

službách 448/2008 a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov) s prostriedkami z príspevku vyšších územných celkov a z vlastných prostriedkov – 

výnosov (tab. č. 3).  

Účtovnú evidenciu viedla v systéme podvojného účtovníctva v rámci predpísaných zákonných noriem. 

Do roku 2016 vstupovalo Centrum  RPSP s finančnou rezervou 3 081,75 EUR  z roku 2015 (tab. č.6 a tab. 

č.7).   

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v roku 2016 poskytovala vo svojich regionálnych pobočkách 

v Žiline a v Leviciach špecializované sociálne poradenstvo a realizovala v spolupráci s partnermi 

stretnutia a vzdelávanie. 

Činnosťou „Rady“ bolo okrem poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva aj vzdelávanie 

pracovníkov zariadení sociálnych služieb a ďalších subjektov, v rámci akreditovaných kurzov a 

poskytovanie  supervízií  zariadeniam sociálnych služieb v SR.  

        

Finančné príspevky z jednotlivých samosprávnych krajov pre regionálne pracoviská RPSP boli 

poskytované na základe zmlúv medzi „Radou“ a VÚC a ich  výšku uvádzame vo výnosoch v roku 2016 

(tab. č.1). Výška príspevkov nepokryla skutočné výdaje centra rady Bratislava. Všetky  finančné príspevky 

VÚC (Nitra, Žilina) boli riadne  zúčtované k 31.12.2016 a boli vyčerpané v plnej výške (100%).  

 

Prehľad finančných  príspevkov  pridelených  na rok 2016 pre centrum RPSP  a regionálne pobočky z 

VÚC: 

Tab. č.: 1 

 

Celkové náklady RPSP  v roku 2016 : 

Kraj Počet  pracovníkov Výška príspevku VUC 

VÚC Bratislava                                     0 0,00 EUR 

   

VÚC Žilina                                                1 4 166,41 EUR 

VÚC Nitra                                                           1 8 374,50 EUR 

Spolu 2 12 540,91EUR 
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Tab. č.: 2 

 

 

Celkové výnosy RPSP v roku 2016 :  

 

Tab. č.:3 

účet Názov účtu EUR 

501. Spotreba materiálu 1 244,41 

502. Spotreba energie 607,17 

 Medzisúčet za skupinu 50 1 851,58 

511. Opravy a údržba 417,35 

512. Cestovné 383,63 

513. Náklady na reprezentáciu 10,60 

518. Ostatné služby 14 184,59 

 Medzisúčet za skupinu 51 14 996,17 

521. Mzdové náklady 11 586,80 

524. Zákonné sociálne zabezpečenie 3 085,93 

 Medzisúčet za skupinu 52 14 672,73 

538. Dane a poplatky 33,00 

 Medzisúčet za skupinu 53 33,00 

542. Ostatné pokuty, penále  55,56 

544. Úroky 6,55 

549. Ostatné náklady 1 076,28 

 Medzisúčet za skupinu 54 1 138,39 

551. Odpis drobný hmotný majetok 16 284,99 

 Medzisúčet za skupinu 55 16 284,99 

568. Ostatné finančné náklady 0,00 

   Medzisúčet za skupinu 56 0,00 

591. Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00 

 Medzisúčet za skupinu 59 0,00 

 NÁKLADY CELKOM 48 976,86 
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Poznámka : Výnosy zahŕňajú tiež finančné príspevky z VÚC a ostatné dotácie. 

 

Súvaha k 31.12. 2016 

Tab. č. 4 Aktíva 

 
 

Tab. č. 5 Pasíva 

účet Názov účtu EUR 

602. Tržby z predaja služieb 23 267,00 

 Medzisúčet za skupinu 60 23 267,00 

644. Úroky 0,78 

 Medzisúčet za skupinu 64 0,78 

665. 2% z podielu daní 339,38 

 Medzisúčet za skupinu 66 339,38 

691. Dotácie 24 918,94 

 Medzisúčet za skupinu 69 24 918,94 

  VÝNOSY CELKOM 48 526,10 

účet Názov účtu EUR 

021. Stavby 36 192,19 

022. Samostatné hnuteľné veci a súbory 17 237,24 

023. Dopravné prostriedky 16 577,04 

029. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 18 516,24 

081. Oprávky k stavbám -36 192,19 

082. Oprávky k samostatným hnuteľným veciam -17.237,24 

083. Oprávky k dopravným prostriedkom      -16 577,04 

089. Oprávky k ostatnému DHM -18.516,24 

 Medzisúčet za triedu 0,00 

211. Pokladne 49,77 

221. Bankové účty 16 015,47 

 Medzisúčet za triedu 16 065,24 

311. Odberatelia    200,00 

315. Ostatné pohľadávky 299,20 

378. Iné pohľadávky 58,88 

381. Náklady budúcich období 56,39 

 Medzisúčet za triedu 614,47 

 Aktíva - majetok celkom  16 679,71 
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Prehľad pohybov na  finančných účtov 

Tab. č. 6 Pokladne  - v EUR 

 

Tab. č. 7 

Bankové účty – v EUR 

 

 Spolu                      3 080,86      45 858,71 32 924,10     16 015,47 

Komentár k tab. č. 4, 5, 6, 7 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci vedie podvojné účtovníctvo. Náklady i výnosy sa sledujú podľa 

jednotlivých stredísk. Vzhľadom na jednotlivé dotácie a vzdelávanie boli  všetky finančné operácie 

účtované zdrojovo, to znamená sledovali sa v rámci jednotlivých vzdelávaní a dotácií. 

účet Názov účtu EUR 

321. Dodávatelia 710,76 

341. Daňové záväzky 63,13 

 Medzisúčet za triedu 773,89 

249. Krátkodobé finančné výpomoci 900,00 

 Medzisúčet za triedu 900 

428. Nevysporiadaný výsledok hosp. z min.rokov 15 456,67 

431. Hospodársky výsledok -450,85 

 Medzisúčet za triedu 15 005,82 

 Pasíva – vlastné a cudzie zdroje spolu 16 679,71 

Názov PS k 1.1.16 Príjem Výdaj Zostatok 

k 31.12.16 

Bratislava 0,89 5 874,00 5 825,12 49,77 

Spolu 0,89 5 874,00 5 825,12 49,77 

     

     

Názov PS Príjem Výdaj Zostatok 

k 31.12. 2016 

BU 377 761,21 0,11 215,80 545,52 

BU 860 418,59 4 243,45 4 617,40 44,64 

BU 345 2,89 2 680,06 2 664,82 18,13 

BU 882 1 919,84 30 420,51 16 939,37 15 400,98 

BU 834 2,52 8 434,58 8 430,90 6,20 

BU 751 -24,19 80,00 55,81 0,00 
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Účtovníctvo bolo vedené v zmysle platných právnych predpisov. K 31.12.2016 bola vykonaná riadna 

uzávierka dokladov a účtovníctva. Zostatok finančných prostriedkov  rady k 31. 12. 2016 je finančná 

rezerva, s ktorou vstúpila RPSP do r. 2017.   

 

Strediská evidované v účtovníctve: 

Centrum RPSP Bratislava 

Pobočka Levice 

Pobočka Žilina  

Pracovisko RPSP Košice má právnu subjektivitu, preto uvádzame správu o hospodárení  za rok 2016 

samostatne. 

 

K  31.12.2016 sa vykonala inventarizácia všetkých účtov ako i fyzická inventúra majetku. 
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Plán RPSP na r. 2017 
 

Centrum rady plánuje v r. 2017 odborne a metodicky podporovať pracovníkov v samostatnom 

pracovisku RPSP v Košiciach a v regionálnych odbočkách rady v Žiline a v Leviciach.  

V priebehu roka, v spolupráci s domácimi a zahraničnými odborníkmi pripravujeme sériu odborných 

seminárov  k aktuálnym témam  sociálnej práce, sociálnych služieb.  

Na základe objednávok zariadení sociálnych služieb v Slovenskej republike budeme podľa 

personálnych možnosti Rady poskytovať vzdelávanie a supervíziu  pre pracovníkov v sociálnych 

službách.  

Predpokladáme aktívnu a partnerskú účasť  na Národnom projekte Deinštitucionalizácia 

a transformácia systému sociálnych služieb – podpora transformačných tímov.  

Pripravujeme podmienky pre vydanie dvoch dvojčísiel časopisu RPSP  INTEGRÁCIA.  

Máme záujem na rozvíjaní spolupráce so  zahraničnými a domácimi, vzdelávacími, výskumnými a 

neziskovými mimovládnymi organizáciami (predovšetkým Nórsko a Česká republika), ako aj s 

našimi partnermi v Slovenskej republike.       

 

     Bratislava, jún 2017  

 



Poďakovanie 

 

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

poradenstvo v sociálnej práci v roku 2016 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. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

VYDALA A SPRACOVALA: 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, 

Františkánska 2, 811 01 Bratislava. 

IČO: 30812682 

DIČ: 202085997 

Tel./Fax: 02/54418243; 

http://www.rpsp.sk  

e-mail: radaba@rpsp.sk ST: 02-54418243  

 

 

Občianske združenie RPSP bolo zaregistrované na MV SR dňa 11.06.2001 pod evidenčným číslom VVS/1-
900/90-2900-3 


