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I. Úvod
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku
1991 na podnet pracovníkov Ústavu prof. Karola Matulaya v Bratislave.
Hlavné ciele združenia sú :
-

iniciovať zmenu podmienok života postihnutých a starších občanov v domovoch
sociálnych služieb

-

poskytovať poradenstvo, školenia a vzdelávanie pracovníkom v sociálnych službách

-

podporovať a iniciovať rozvoj mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú sociálne
služby

-

rozvíjať pilotné, modelové projekty na lokálnej komunitnej úrovni

-

podporovať decentralizáciu sociálnych služieb

II. Zmeny inštitucionálneho rozvoja rady
Rozvoj organizácie v posledných rokoch nevyhnutne viedol k zmenám. Najdôležitejšia sa
dotýka nových stanov rady.
Z iniciatívy pracovníkov rady a potrieb jednotlivých pracovísk rady sme predložili plénu
rady zmenu stanov rozšírenú o možnosť zriaďovania samostatných pracovísk s právnou
subjektivitou. Plénum rady schválilo zmenu stanov 18.4.2000. V priebehu roka 2000 sme
spoločne pripravili koncept nových stanov rady ktoré sme po finálnej úprave predložili na
schválenie MV SR. Dňa 29. 12. 2000 boli stanovy schválené pod por. číslom VVS/1900/90-2900-2.
Nový právny stav rozšíril cieľové zameranie rady popri postihnutých a starších občanov
tiež na občanov v nepriaznivých životných situáciách. Umožnil pripraviť podmienky pre
zriaďovanie nových pracovísk Rady ako aj samostatných

pracovísk s právnou

subjektivitou. Na základe požiadavky pracoviska Rady v Košiciach, súhlasu pléna a
grémia rady bol priznaný tento štatút miestneho pracoviska s právnou subjektivitou
pracovisku v Košiciach s termínom od 1. 1. 2001.

Zmena štatútu sa dotýka tiež

pracoviska v Bratislave, ktorá získala zmenou stanov štatút centra rady. Popri pléne,

grémiu, revíznej komisii nový štatút zriaďuje orgán rady – kolégium riaditeľov, ktoré je
zložené z riaditeľov pracovísk a samostatného pracoviska rady.
1. Rada a pracoviská v Slovenskej republike
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci má 4 pracoviská.
1.Bratislava – výkonné centrum rady
2. Košice, ktoré získali samostatnú právnu subjektivitu od 1.1.2001
3. Žilina
4. Levice - pracovisko vzniklo 1.10.2000
III. Základné programy rady v roku 2000
a) Monitoring kvality sociálnych služieb v 6 veľkých domovoch sociálnych služieb
v Košickom kraji (I – V. 2000)
Monitoring si objednala štátna správa, odbor sociálnych vecí KÚ v Košiciach. Krajský
úrad v Košiciach, Odbor sociálnych vecí v zastúpení PhDr. Evy Litavskej podpísal
s radou pre poradenstvo v sociálnej práci zastúpenou riaditeľom Rady v Bratislave
dohodu vo veci monitoringu sociálnych služieb v DSS Hodkovce, DSS Prakovce,
DSS Strážske, DSS Šemša, DSS Jasov, DSS Opatovská. V každom z monitorovaných
zariadení sociálnych služieb sme absolvovali dve pracovné stáže, ktoré boli zamerané
na evaluáciu kvality poskytovaných služieb. Na procese hodnotenia sociálnych služieb
sa podieľali odborní pracovníci z pracovísk rady v Bratislave, Žiliny, Košíc a Levíc.
Metodika hodnotenia kvality

sociálnych služieb, ktorú sme aplikovali spočívala

v porovnaní reálneho stavu poskytovaných služieb s kritériami kvality sociálnych
služieb. Evaluácia bola prerokovaná s každým s riaditeľov domovov sociálnych
služieb a s pracovníkmi KÚ, ktorý si hodnotenie objednali. Monitoring, ktorý bol na
požiadanie zaslaný tiež na MPSVR SR

je objektívnym hodnotením

úrovne

sociálnych služieb, ktorá je na jednej strane objektivizáciou nízkej a nepriaznivej
sociálnej situácie obyvateľov v domovoch sociálnych služieb, zároveň však tiež
dôležitým východiskom pre uskutočňovanie programových zmien. KÚ na základe
monitoringu pripravil návrh zmien v oblasti prevádzkovania sociálnych služieb, ktorý
však z personálnych dôvodov nebol realizovaný. Riaditelia (až na zariadenie v DSS
Hodkovce), napriek verifikácii hodnotenia, neprijali správu o hodnotení úrovne kvality
a nevyužili podklady na rozvojové programy domovov.

b) Kvalitné sociálne služby pre postihnutých občanov v SR (I – VI. 2000)
Projekt, podporený British Know How Fondu, ktorý začal už v roku 1999 bol
významnou súčasťou orientácie pracovníkov

Rady na kvalitu sociálnych služieb

v Slovenskej republike. Realizácia projektu bola započatá 18. 8. 1999, keď bol do
rozoslaný dotazník na zriaďovateľov (MPSVR SR, KÚ, OÚ, samosprávy miest a obcí,
neštátne subjekty) a prevádzkovateľov sociálnych služieb. Cieľom dotazníka bolo
získať informácie o prevádzkovateľoch kvalitných sociálnych služieb v Slovenskej
republike. Od adresátov sme získali 137 typov na kvalitné sociálne služby pre
postihnutých občanov. Pracovníci rady v Bratislave, Žiline a v Košiciach pripravili
pracovné semináre s určenými prevádzkovateľmi, ktorých cieľom bolo získať
konkrétne informácie o kvalite sociálnych služieb. Na základe získaných informácii sa
do finálneho súboru kvalitných služieb dostalo 77 projektov. Dňa 17 – 18. februára
2000 sme pozvali do kaštieľa v Mojmírovciach expertov zo zahraničia: prof. Bill
Jordan, dr. Mita Castle Kanerová (Veľ. Británia), Lei Ghielen, Kees von Vrouwerf
(Holandsko) a Slovenska PhDr. Mária Nadaždyová, Mgr. Andrej Poradský, PhDr.
Katarína Sabová, PhDr. Slavomír Krupa PhD. Mgr. Jozef Vetor, PhDr Soňa
Holúbková, PhDr Judita Varcholová. Na základe prezentovaných informácii o
kvalitných projektoch sociálnych služieb bolo zo 77 vybraných 20 projektov. O
uvedenom projekte vyšla publikácia Kvalitné sociálne služby I., ktorá podrobne
popisuje priebeh projektu. Projekt bolo ukončený v júni 2000 konferenciou: „Kvalitné
sociálne služby pre postihnutých občanov v SR“, ktorú organizačne pripravilo
pracovisko Rady v Košiciach a na ktorej boli prezentované výsledky prieskumu.
Konferencia (ktorú organizačne zabezpečovalo pracovisko v Košiciach), bola
uskutočnená 12. 9. 2000 na KÚ v Košiciach.

c) Zlepšovanie a podpora sociálnych služieb je projekt, ktorého garantom je pracovisko
v Žiline (PhDr. Soňa Holúbkova). Projekt je dlhodobo uskutočňovaný v spolupráci
s holandskou organizáciou NIZW, ktorej cieľom je

spolupráca s krajinami EÚ a krajinami

v strednej a východnej Európe. Rada zostavila poradný zbor s pracovníkov v Slovenskej
republike, ktorý

je priebežne oboznamovaný s

programom NIZW. Vedúca projektu

absolvovala pracovné stretnutia v Budapešti a Taline na ktorých sa zúčastnili tiež sociálni

pracovníci s východnej, strednej a západnej Európy. V spolupráci s Výskumným ústavom
práce sociálnych vecí a rodiny Rada pripravila medzinárodný seminár Sieťovanie informácií
v sociálnej oblasti a prezentácia programov ESWIN, DISSO, SIC, - SWING (september
2000), ktorého cieľom bola koordinácia a prepojenie už existujúcich databázových jednotiek
v Slovenskej republike. Rada uzavrela dohodu o spolupráci s Výskumným ústavom práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
d) Poradenstvo pre klientov. Do decembra 2000 poskytli pracovisko v Žiline 361
konzultácii pre postihnutých klientov, 49 rodínám so zdravotne postihnutým členom
alebo starším občanom, pre viac ako 100 mimovládnych organizácii, (v Bratislave, v
Žiline, v Košiciach, v Leviciach) ktoré pôsobia v sociálnej oblasti a pre 46 organizácii
štátnej, verejnej správy alebo samosprávy. Poradenstvo bolo poskytnuté pre sociálne
odkázaným občanom a mnohým študentom a dobrovoľníkom, ktorí sa angažujú
v oblasti sociálnej pomoci.
e) Monitoring kvality sociálnych služieb v zariadeniach Ev. Diakonie
Evanjelická Diakonia požiadala Centrum rady v Bratislave o monitoring dvoch
zariadení DD

v Horných Salibách a Galante. Vzhľadom k zmenám v riadení Ev.

Diakonie bola spracovaná a odovzdaná len monitorovacia správa za DD v Horných
Salibách. len monitorovacia správa z Horných Salíb.
2.

Vzdelávacie projekty
a) Vernepleierhogskole, Narbo v Nórsku prijalo na štúdia ďalšie dve študentky
sociálnej práce na 4 ročný študijný pobyt. V súčasnosti v Nórsku študuje 6 študentov.
V roku 2002 absolvujú štúdium prvé dve študentky. Náročný študijný program kladie
vysoké nároky na prijatých študentov a jeho výsledky bude možné hodnotiť až
v budúcnosti. Finančné náklady na vzdelávanie študentov kompletne hradí Nórska
strana.
b)Vzdelávanie vedúcich pracovníkov MVO, ktoré poskytujú sociálne služby bol

projekt podporený MPSVR SR a akreditovaný MŠ SR. Projekt sa stretol s veľkým záujmom
pracovníkov MVO. Deväť dňové vzdelávacie projekty (3 x 3 dni) mali všeobecnú časť
orientovanú na základné informácie z oblasti

psychológie, špeciálnej pedagogiky, sociálnej

práce, liečebnej pedagogiky, ekonomiky a práva. Druhá časť kurzu bola orientovaná na
tréning komunikačných zručnosti a tretia na supervíziu sociálnych služieb v kontexte kvality.
V priebehu roka prednášali na vzdelávacích sústredeniach poprední odborníci v Slovenskej
republike. Vzdelávanie, ktoré pripravili pracovníci Rady na troch školiacich miestach
(Bratislava, Žilina, Košice) sa

zúčastnilo 70 účastníkov z nich

67 získalo certifikát.

Podmienkou pre získanie certifikátu bola vzájomná supervízia, vypracovanie a obhájenie
supervíznej správy, ktorej cieľom bolo pripraviť vedúcich pracovníkov do hodnotenia kvality
sociálnych služieb v zariadení v ktorom pracujú.
c) Rekvalifikačné kurzy pre zdravotne postihnutých
V roku 2000 nosným programom RPSP v Košiciach bola realizácia projektu
"Príprava na zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov na voľnom trhu
práce". V priebehu roka sa uskutočnili rekvalifikačné kurzy pre zdravotne postihnutú
mládež z DSS Opatovská a nezamestnaných občanov evidovaných na úrade práce.
Kurzy sa realizovali v nasledovných moduloch:
Modul
Modul
-

C:

B:

Využitie

Grafický

dizajn,

Modul A: Základy práce s PC,

počítača
Modul

D:

v
Internet,

administratíve,
použitie

a

tvorba.

Kurz celkove absolvovalo 39 účastníkov namiesto plánovaných 32. Taktiež, pre
zvýšený záujem bol oproti plánu do výuky navyše zaradený Modul B ako aj Modul D.
V číselnom vyjadrení to znamená, že počet odučených hodín bol 820 oproti plánu 742,
t.j. o 78 hodín viac.

-

Záverečné skúšky úspešne absolvovali všetci účastníci. Bolo odovzdaných 39
certifikátov.

Kurzy prebiehali na 3 pracoviskách: v obchodnej firme Acom s.r.o., Grafickom štúdiu Rady
pre poradenstvo v sociálnej práci a v priestoroch DSS Opatovská Košice. Na výuke sa
podieľali dvaja interní lektori (zamestnanci Rady) a dvaja externí lektori, všetci akreditovaní
MŠ SR. Prax pre absolventov bola zabezpečená na týchto pracoviskách: Expolly, spol. s r.o.
Košice, Reklamná agentúra Leonardo Boards advertising Košice, Obchodná firma Acom
s.r.o. v Košiciach, CompuGraph s.r.o.Košice, Petit Press vydavateľstvo regionálnych novín
Košice, Grafický dizajn Oliver Čajka, Obecný úrad Fačkov okr.Žilina, Mestský úrad nad
Jazerom Košice
Vplyv výsledkov projektu na cieľové skupiny: Zmeny nastali v postojoch a v myslení
samotných frekventantov kurzov v smere aktivizácia viery vo vlastné schopnosti meniť svoju

situáciu . Sebavedomie sa im upevnilo aj na základe toho, že úspešne ukončili pomerne
náročné kurzy a niektorým sa podarilo získať si zamestnanie, udržať si zamestnanie, alebo
založiť vlastnú organizáciu. Traja zdravotne postihnutí mladí ľudia si našli zamestnanie po
ukončení kurzu. Dvaja ťažko zdravotne postihnutí mládenci na vozíčkoch založili občianske
združenie Heuréka .
Veľmi priaznivé sú hodnotenia a spätná väzba zo strany organizácií, ktoré poskytli možnosti
praxe. Väčšinou sa tu hovorí o zbúraní predsudkov, o schopnosti zdravotne postihnutých
podávať želaný výkon, časté je hodnotenie vyjadrujúce usilovnosť, zodpovednosť, dôslednosť
a húževnatosť. Organizácie získali skúsenosti počas praxe a ich pohľad na postihnutého
človeka sa mení. Nevykazujú strach a sú viac otvorení pre spoluprácu.
Vplyv výsledkov projektu na prekladateľskú organizáciu. Projekt, ktorý sme v tomto roku
realizovali nám pomohol získať detailnejšie skúsenosti v oblasti zamestnávania, spoznať
špecifiká pri vyučovaní postihnutých ľudí, spolupracovať s úradmi práce a spoznávať
problematiku z ich pohľadu, zaoberať sa legislatívou a bližšie aj politikou zamestnanosti. Núti
nás rozmýšľať a ďalej hľadať riešenia, ktoré budú nadväzné, systematické a dlhotrvajúce. V
tejto súvislosti RPSP v Košiciach začala pripravovať pôdu pre zriadenie nového typu
neformálnej školy ako pokračovanie a rozvíjanie terajšej činnosti. RPSP v Košiciach
iniciovalo stretnutie s Ministerstvom školstva a

Švédskym partnerom - s Asociáciou

švédskych vysokých ľudových škôl o možnosti prípravy projektu na zriadenie školy druhej
šance pre mládež zo znevýhodneného sociálneho prostredia na Slovensku. Typ takejto školy
umožní mladým nezamestnaným ľuďom, ktorí z rôznych príčin, či už zdravotných alebo
sociálnych neukončili si vzdelanie, ukončiť, rozšíriť alebo nadobudnúť si nové vzdelanie.

d) Spolupráca s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre
Rok 2000 nepriniesol očakávaný rozvoj spolupráce medzi Radou a UKF v Nitre.
Prerušenie spolupráce spôsobilo rozhodnutie UKF v Nitre, ktoré zrušilo podľa nás
efektívnu spoluprácu s prevádzkovateľom štúdia DÚV Mojmírovce. Odobratie
kompetencii sa citeľne dotklo tiež účasti Rady na štúdiu odboru Sociálnej práce so
špecifickým zameraním na pedagogické problémy, nakoľko Rada mala podpísanú
dohodu o spolupráci s DÚV Mojmírovce. V priebehu celého roku rada vyvíjala úsilie o
riešenie nepriaznivej situácie. rektor UKF reagoval na zaslaný list, v ktorom sme
objasnili formy participácie rady na programe štúdia, reagoval pozitívne a prejavil
vážny záujem o podpísanie zmluvy priamo s rektorátom.

e) Neformálne školy
V uplynulom roku Rada v Košiciach začala s prípravnou fázou projektu Švédske
vysoké ľudové školy. V rámci tohto projektu iniciovala jednanie so švédskym
partnerom na MŠ školstva, sekcia národnostného školstva v apríli 2000, kde boli
dohodnuté kroky vzájomnej spolupráce. Naša externá pracovníčka vycestovala na stáž
do Švédska od januára do júna 2001. V súčasnosti sa pripravuje sa služobná cesta
odborných pracovníkov, ktorá sa má realizovať v termíne od 29.3. do 8.4.2001.
3. Zmluvy a spolupráca s inými organizáciami
Rada uzavrela dohodu o spolupráci s Výskumným ústavom práce, sociálnych vecí a
rodiny. Hlavným programom spolupráce s VÚPSVR je program sieťovania databázových
jednotiek v Slovenskej republike a Európe. K tomuto cieľu bol v spolupráci s VÚPSVR
zorganizovaný seminár na MPSVR SR za účasti pani Vanessi Proudman, zástupcu
databázového programu ESWIN.
Rada spolupracovala s ďalšími organizáciami ako sú PDCS, SPACE, NÁVRAT,
PRAMEŇ NÁDEJE, ASPS,

SKCH,

Ev. DIAKONIA, Spojené holandské nadácie,

ZPMP, SVITANIE.
Napriek zmenám v organizovaní vysokoškolského štúdia

UKF v Nitre s DÚV

Mojmírovce, v ktorom má stáleho a stabilného partnera najmä pri organizovaní aktivít
v súvislosti

inštitučným rozvojom rady (stretnutia pléna) ale tiež

pri organizovaní

vzdelávacích aktivít.
Rada spolupracovala tiež s niektorými štátnymi zariadeniami ako DSS GAUDEAMUS,
DSS ROSA, DSS Javorínska v Bratislave, DSS Hodkovce.
IV. Pracovníci Rady:
Koncom roka 2000 pracovali v Rade títo pracovníci:
Centrum rady v Bratislave: PhDr. Slavomír Krupa PhD. (riaditeľ centra rady), Mária
Ilenčíková (ekonóm), Renáta Jamborová (projektový manager)
Pracovisko rady v Košiach: PhDr. Judita Varcholová (riaditeľka pracoviska), Mgr. Iveta
Nagyová (projektová managerka), Ján Varchol (asistent), Oliver Čajka (grafik), Bohuslav
Kaman (grafik)
Pracovisko rady v Žiline: PhDr. Soňa Holúbková (riaditeľka pracoviska)

Pracovisko rady v Leviciach: Mgr. Jozef Vetor (riaditeľ pracoviska), Mgr.

Jana

Poláková (projektový manager)
Členská základňa rady
Rada mala k 31. 12. 2000 osemdesiat členov.
Dobrovoľníci:
Bratislava: 4
Žilina:

40

Košice:

3

V. Iné vzdelávacie, poradenské služby a ďaľšie aktivity
-

Betánia Kalinovo, OU Málinci, Fórum pre pomoc starším,

-

Aktívny vozík o.z.
poradenstvo pri príprave projektov, vzdelávanie pracovníkov (Bratislava)

-

Účasť na grantových komisiach MPSVR SR, Nadácie pre deti Slovenska, TVOJA ZEM,
NPOA a evaluácia projektov (Bratislava).

-

príprava deinštitucionalizácie DSS v Hodkovciach (Bratislava, Košice, Žilina)

-

Centrum rady pripravovalo personálne a materiálne podmienky pre vznik nového
pracoviska v Leviciach v úzkej spolupráci s Jozefom Vetorom a Jankou Polákovou
Dňa 1. mája 2000 bolo zriadené nové pracovisko rady v Leviciach a to za pomoci
partnerskej organizácie PDCS v Leviciach (Mgr. Z. Tordová), ktoré nám umožnilo
participovať na priestoroch, ktoré prenajímajú.

-

Projektom zameraný na monitoring a analýzu starostlivosti o starších občanov
Miestnej časti v Ružinov. Pripravili sme tiež podmienky pre náväznosť vzdelávacích
programov medzi Radou a ASPS.

-

EKUMENIS o. z., príprava projektu pre starších občanov v Nových Zámkoch. Napriek
pomerne veľkej odbornej a časovej investícii projekt nebol vo finálnej fáze pre
nezáujem sponzorov uskutočnený

-

priebežnú metodickú pomoc pre náhradnú profesionálnu rodinu v Lovinobani, ktorú
zriadil DSS Gaudeamus v Bratislave.

-

V spolupráci s pracoviskami Radu sme zabezpečovali prax pre 2 študentky z Nórska

-

Príspevok o integrácii zdravotne postihnutých žiakov v MŠ a ZŠ na okresnom seminári
riaditeľov škôl

-

V spolupráci s KÚ Žilina odborom školstva príprava krajského seminára o vzdelávaní deti
s autizmom

-

Spoluúčasť na organizovaní Letných dialógov pre občanov s ZŤP v spolupráci s dánskymi
kolegami sme pripravili týždenný pobyt pre pracovníkov DSS v Zákamennom a DSS
Stránik s cieľom skvalitnenia života ich obyvateľov (Žilina).

-

V spolupráci so SPOZA sme uskutočnili výber a prípravu dobrovoľníkov pre prácu
s autistickými občanmi

-

Účasť na konferencii ZPMP v SR o integrácii občanov s mentálnym postihnutím

-

Spoluorganizovanie Medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie Jašidielňa 2000
Popri tejto úlohe rad plnila ďalšie menšie projekty zamerané na vzdelávanie MVO na
základe požiadaviek – objednávok (Betánia Kalinovo. OU Málinci, Fórum pre pomoc
starším). Pracovníci centra sa zúčastňovali na grantových komisiach MPSVR SR,
Nadácie pre deti Slovenska, TVOJA ZEM) . Jedným z významných projektov bola
príprava deinštitucionalizácie DSS v Hodkovciach.
- Evanjelická Diakonia požiadala Centrum rady o monitoring dvoch zariadení DD

v Horných Salibách a Galante. Vzhľadom k zmenám v Ev. Diakonii bola spracovaná len
monitorovacia správa z Horných Salíb.
Iným projektom bola účasť na monitoringu a analýze starostlivosti o starších občanov
Miestnej časti v Ružinove. Pripravili sme tiež podmienky pre náväznosť vzdelávacích
programov medzi Radou a ASPS.
Niektoré projekty, ktorým sme venovali veľa času bol projekt o. z. EKUMENIS, ktorý
však vo finálnej fáze nebol pre nezáujem sponzorov uskutočnený.
V priebehu roka sme sledovali a poskytovali priebežnú metodickú pomoc pre náhradnú
profesionálnu rodinu v Lovinobani, ktorú zriadil DSS Gaudeamus v Bratislave.

VI. Správa o hospodárení za rok 2000
Správa je súhrnne spracovaná za všetky 4 pracoviská.
Náklady:
410 - všeobecný materiál
420 - služby

142.380,20
602.197,30

421 - poštovné
12.929,67
422 - nájomné BA
59.239,10
422 - nájomné Košice
144.136.422 - nájomné Žilina
123.690.430 - mzdy Košice
195.150.430 - mzdy Žilina
108.200.430 - mzdy BA
178.669.430 - mzdy Levice
4.229.431 - dohody Košice
178.454.431 - dohody BA
267.474.431 - dohody lektori
35.374.432 - odvody do fondov
184.546.440 - dane a poplatky
10.029,73
450.01 - odpisy HIM
110.206.450.02 - odpisy DHIM
17.030.460 - cestovné náklady
139.949,30
470 - zrážková daň
879.471 - kurzová strata
8,72
-----------------------------------------------------------------Náklady spolu:
2,514.771,02

Výnosy:
610 - tržby za vlastné výkony
174.572,26
670.02 - prijaté úroky
6.969,74
692 - rozpustené granty
2,293.868,63
693 - sponzorské dary
38.500.694 - členské príspevky
860.-----------------------------------------------------------Výnosy spolu:
2,514.770,63

Rozpis grantov a dotácií:
Stav k 1.1.2000

NPOA Košice
301.740.British Embasy
248.554,67
Lien
115.054,38
Spoj.hol.nad.Koš.
586.011.------------------------------------------1,251.360,05

Prijaté v roku 2000 KÚ Bratislava
KÚ Žilina
KÚ Košice
British Embasy

165.000.180.000.100.000.350.000.-

NPOA Košice
300.840.NPOA Žilina
28.620,68
OSF
100.000.MPSVaR SR BA
513.636.ERC Žilina
17.400.---------------------------------------1,755.496,68
SPOLU:

3,006.856,73

Vrátené v roku 2000 Ekum.rada Koš.
70.381.NPOA - úroky
284,10
--------------------------------------------------70.665,10
Realizované v roku 2000

2,293.868,63

Zostatok na účte 384 k 31.12.2000

642.323.-

Zostatky: OSF
100.000.KÚ ŽI
10.124.NPOA Koš. 532.199.------------------------642.323.-

