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Úvod
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (ďalej len RPSP) je občianske združenie, ktoré
pôsobí v sociálnej sfére na Slovensku už od roku 1991, vtedy ešte pod menom Rada pracovníkov
ústavnej a sociálnej starostlivosti. V roku 1996 sa RPSP profesionalizovala svoju činnosť.
Víziou RPSP je zvyšovanie kvality života ľudí so špecifickými potrebami. Tejto vízii
podlieha aj celá práca a činnosť RPSP, ktorá je zameraná na poskytovanie pomoci ľuďom
v nepriaznivých sociálnych situáciách tak, aby mohli byť začlenený do bežného života
spoločnosti, regiónu a komunity.
Hlavné ciele združenia sú:
• Iniciovať zmenu kvality podmienok života postihnutých a starších
občanov v zariadeniach 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 a komunitnej úrovni
• Podporovať decentralizáciu a transformáciu sociálnych služieb

Rada realizuje svoje ciele poskytovaním poradenstva, prevencie, supervízie, vzdelávaním
občanov, prevádzkovateľov sociálnych služieb, štátnych a neštátnych organizácií, samosprávy
a vzdelávateľov.
Základná stratégia RPSP je podporovať sociálny proces zmien kvality sociálnych služieb
v spoločnosti a podporovať transformáciu a decentralizáciu sociálnych služieb. Pre užívateľov
služieb tento proces znamená predovšetkým obhajobu a pomoc pri sebaobhajovaní ich
občianskych práv, sociálnu integráciu a inklúziu v oblasti záujmov a zamestnávania.
V roku 2003 sme okrem napĺňania základných cieľov venovali pozornosť zmenám i
zvyšovaniu kvality života ľudí so špecifickými potrebami, tiež plánovaniu ekonomickej a
profesijnej stabilizácie organizácie pre zabezpečenie kontinuity a zefektívnenia našej činnosti.
Naším zámerom bolo a je stabilizovať organizáciu. Vypracovali sme projekt rozvoja
a stabilizácie organizácie v najbližších rokoch, ktorého súčasťou je prechod na štrukturálne
financovanie a samofinancovanie, personálne a odborné posilnenie všetkých pracovísk
a programový rozvoj RPSP.
Prijatím absolventov Rogaland Høgskole do pracovného pomeru sa personálne posilnilo
centrum Rady v Bratislave. Ťažiskom ich práce bola a pre budúcnosť je aj plánovaná,
individuálna práca s klientmi a umožnenie kontaktu s Rogaland Høgskole v Nórsku
a medzinárodná spolupráca. Postupne plánujeme zapájať absolventov Rogaland Høgskole do
prekladov odborných materiálov zo sociálnej oblasti nórskeho, švédskeho a dánskeho jazyka do
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slovenského jazyka. Tieto materiály budú tiež použité pri výučbe, tréningoch a školeniach pre
pracovníkov zamestnaných v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
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Organizačná štruktúra RPSP
RPSP je občianske združenie, ktorého šesť pracovísk v rámci celého Slovenska:
•
•
•
•
•
•

Centrum RPSP je v Bratislave (vznik 1996)
Samostatné pracovisko v Košiciach (vznik 1999, od 2001 samostatné pracovisko)
Pracovisko v Leviciach (vznik 1999)
Pracovisko v Žiline (vznik 1998)
Pracovisko v Banskej Bystrici (vznik 2002)
Pracovisko v Malackách (vznik 2001)

Zoznam pracovníkov RPSP v roku 2003:
P. č.
Meno a priezvisko
1.
PhDr. Slavomír Krupa PhDr.
2.
PhDr. Renáta Jamborová
3.
Mária Illenčíková
4.
Mgr. Broňa Terenová
5.
Bc. Anna Chalachanová
6.
Bc. Katarína Zjavková
7.
Bc. Miroslav Cangár
8.
PhDr. Judita Varcholová
9.
PhDr. Júlia Čechová
10.
Ján Varchola
11.
Lenka Varcholová
12.
Bohumil Kaman
13.
Mgr. Iveta Rajničová
14.
Eva Kyščíková
15.
Mgr. Jozef Vetor
16.
Bc. Tatiana Ivanická
17.
PhDr. Soňa Holúbková
18.
ThLic. Jozef Brenkus PhD.
19.
Mgr. Alena Kušnieriková
20.
Kristína Lončeková

Pracovisko
RPSP Bratislava
RPSP Bratislava
RPSP Bratislava
RPSP Bratislava
RPSP Bratislava
RPSP Bratislava
RPSP Bratislava
RPSP Košice
RPSP Košice
RPSP Košice
RPSP Košice
RPSP Košice
RPSP Košice
RPSP Košice
RPSP Levice
RPSP Levice
RPSP Žilina
RPSP Banská Bystrica
RPSP Banská Bystrica
RPSP Malacky
4

Plénum RPSP
V zmysle štatútu RPSP ako občianskeho združenia je základným článkom Rady plénum
(členská základňa), ktorú tvorí 85 členov. V rámci stretnutia pléna RPSP v Bratislave sa plénum
oboznámilo s činnosťou a hospodárením RPSP v roku 2002 a programom na rok 2003. Schválilo
tiež činnosť RPSP za rok 2002 a program na rok 2003.

Grémium RPSP
Členmi grémia RPSP v roku 2003 boli:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Meno a priezvisko
Mgr. Pavol Kailing (predseda správnej rady)
PhDr. Marta Horňáková CSc.
Doc. MUDr. Jozef Černay CSc.
Štefan Šebo
Mgr. Alžbeta Rumanová
Oľga Šoková
MUDr. Michaela Weidlichová
PhDr.Ján Gabura CSc.
PhDr. Štefan Bugár PhD
MUDr. Soňa Tomová
PhDr. Margita Janišová
Ing. Arch. Ľudovít Godány

Grémium zasadalo v apríli 2003, prerokovalo a schválilo správu o činnosti za rok 2002,
hospodárenie Rady, revíznu správu a program rozvoja na rok 2003.

Kolégium riaditeľov RPSP
Kolégium riaditeľov pracovalo v roku 2003 v rovnakom zložení ako v roku 2002: PhDr.
Slavomír Krupa PhD.(centrum Rady v Bratislave), PhDr. Judita Varcholová (samostatné
pracovisko rady v Košiciach), PhDr. Soňa Holúbková (Žilina), Mgr. Jozef Vetor (Levice), ThLic.
Jozef Brenkus PhD. (Banská Bystrica – od októbra 2003) a pani Kristína Lončeková (Malacky).
Porady kolégia riaditeľov RPSP boli organizované podľa potreby, spravidla pri zhodnocovaní
priebehu projektov a v rámci porád pracovníkov celej RPSP 25. 4. 2003 v Bratislave, 8.- 9. 7.
v Žiline a 26. – 28. 10 2003 v Sklenných Tepliciach, kde zhodnotilo kolégium prebiehajúce
a plánované projekty a venovalo svoju pozornosť strategickému plánovaniu činnosti
a ekonomickej stabilizácii RPSP.

Revízna komisia
Pracovala v tomto roku v rovnakom zložení ako v roku 2002 - Ing. Mária Petríková a
Mária Sivičeková. Revízna rada vypracovala revíznu správu o hospodárení za rok 2002, ktorá
bola súčasťou dokumentov schválených kolégiom riaditeľov Rady, grémiom Rady a plénom
rady.

Grafické znázornenie organizačnej štruktúry RPSP:
PLÉNUM RPSP
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Výročné správy jednotlivých pracovísk za rok 2003
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Centrum RPSP Bratislava
V Centre RPSP pre poradenstvo v sociálnej práci v roku 2003 pracovali 7 pracovníci
z toho 2 pracovníci od II. polroku 2003.
Zoznam pracovníkov Rady:
PhDr. Slavomír Krupa PhD. - riaditeľ
PhDr. Renáta Jamborová

- sociálny poradca, štatutárny zástupca riaditeľa

Mária Ilenčíková

- ekonóm

Mgr. Bronislava Terénová - sociálny poradca
Bc. Miroslav Cangár

- sociálny poradca

Bc. Anna Chalachanová

- sociálny poradca

Bc. Katarína Zjavková

- sociálny poradca

V Centre RPSP pracuje 6 dobrovoľných pracovníkov

Podmienky a poskytovanie sociálneho poradenstva
Centrum RPSP poskytovalo metodické usmernenia pre sieť pracovísk rady (Levice,
Žilina, Banská Bystrica, Malacky). Pracovisko v Košiciach získalo v zmysle štatútu rady
samostatnosť i keď metodicky a obsahovo je zamerané na pomoc klientom v zmysle štatútu
Rady.
Významnou skutočnosťou v r. 2003 bolo, že na základe našej žiadosti bolo schválené
BSK pracovisko v Malackách ako jedna z odbočiek Rady. Podmienky pre poskytovanie
sociálneho poradenstva v Centre RPSP sú limitované priestorom. Sociálne poradenstvo pre
občanov prebiehalo v nato vyčlenených samostatných priestoroch.
V roku 2003 bolo poskytnuté sociálne poradenstvo celkove pre 185 klientov z toho u 42
klientov išlo o opakované - dlhodobejšie sociálne poradenstvo u ostatných 143 o poskytovanie
krátkodobého poradenstva.

Projekty RPSP uskutočnené v r. 2003
V roku 2003 sme realizovali niekoľko významných projektov:
1. Pilotný projekt transformácie DSS v Hodkovciach
Projekt bol podporený Delegáciou európskej komisie a jeho cieľom bolo poskytnutie
poradenstva pre pracovníkov a mentálne postihnutých klientov v uvedenom domove s cieľom
pomoci pri vytváraní podmienok pre sociálne integrovaní život občanov s mentálnym
postihnutím. Sociálne poradenstvo bolo zamerané na manažment organizácie a pracovníkov
priameho kontaktu. V spolupráci s n. o. Socialtransform boli pripravené základné podmienky pre
život cca 25 občanov (z celkového počtu 137) v domoch umiestnených v obci.
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2. Individuálne rozvojové programy osobnosti mentálne postihnutých občanov
v podmienkach chráneného bývania
Projekt bol podporený nadáciou NPOA.
Mesto, oblasť realizácie projektu:
Slovenská republika ( Žilina, Banská Bystrica, Spišské Vlachy, Kráľovce)
Projekt bol zameraný na zmenu kvality sociálnej práce s mentálne postihnutými,
dospelými občanmi, ktorí bývajú v rodinách alebo domovoch sociálnych služieb a sú
pripravovaní v rámci transformačných projektov na život v chránených bývaniach.
Základným cieľom projektu je pripraviť a aplikovať individuálny program rozvoja
osobnosti mentálne postihnutých, dospelých občanov s cieľom zmeny kvality ich života.
Cieľovou skupinou sú mentálne postihnutí, dospelí občania s rodín (Divadlo z pasáže v B.
Bystrici, Nadácia Harmónie, Žilina), z domovov sociálnych služieb DSS Hodkovce, Jasov –
Kráľovce, Žilina.
Hlavnými cieľmi projektu boli:
•
•
•

Pripraviť a aplikovať individuálny rozvojový program osobnosti mentálne postihnutých
dospelých občanov v súvislostiach s decentralizáciou sociálnych služieb, t. j. zmeny
sociálneho prostredia z inštitučného na komunitný spôsob života.
Rozvinúť nové potenciálne osobnostné možnosti (pracovné, voľnočasové - záujmové,
vzdelávacie, sebaobslužné návyky a zručnosti)
Modelovať nové možnosti aktívnej sociálnej integrácie mentálne postihnutých dospelých
občanov do miestnej komunity

3. Systematické vzdelávanie pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb
Projekt bol podporený z dotácii MPSVaR v SR. II cyklus uvedeného projektu prebiehal
v Bratislave a zúčastnilo sa ho 15 účastníkov, ktorí vedú neštátne subjekty poskytujúce sociálne
služby. Cieľom projektu bolo oboznámiť sociálnych pracovníkov s podmienkami poskytovania
kvalitných sociálnych služieb, písania projektov a individuálnej práce s postihnutými klientmi.
Obsah prvého bloku: individuálna práca s klientom, teória individuálneho prístupy a
možnosti práce s individuálnym plánom pre klienta. Ďalší deň bol zameraný na spracovanie
prípadovej štúdie pre klienta a následne jeho prezentácia.
V druhom bloku uvedeného vzdelávania bolo cieľom naučiť poslucháčov samostatne pracovať
pri písaní projektov. Blok zahŕňal teóriu písania projektov, štandardy kvality sociálnych služieb.
Následne boli poslucháči zadelení do pracovných skupín a mali za úlohu spracovať projekt
podľa predloženého formulára. Oblasť a téma pre projekt bola po konzultácii doporučená pre
spracovanie projektu. Po spracovaní projektu absolvent prezentoval projekt pre školiteľmi a
ostatnými účastníkmi.
Na záver poslucháči dostali certifikát udelený Radou pre poradenstvo v sociálnej práci.
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4. Miesto a postavenie poskytovateľov kresťanských sociálnych služieb v procese
decentralizácie a transformácie sociálnej sféry
Rada pre poradenstvo v sociálne práci realizovala počas roka 2003 projekt : „Miesto a
postavenie poskytovateľov kresťanských sociálnych služieb v procese decentralizácie a
transformácie sociálnej sféry.“ Projekt schválila diakonická komisia a následne finančne
podporila ERC v SR.
Cieľom projektu bolo :
• definovanie postavenia charitatívnych organizácii pri transformácii sociálnych služieb
• zvýšiť informovanosť prevádzkovateľov účelových zariadení cirkvi v oblasti
transformácie a decentralizácie sociálnych služieb
• zadefinovať podmienky pre účasť diakónie a charity na procese transformácie sociálnych
služieb,
• kontaktovať pracovníkov diakonie a charity s pracovníkmi samosprávnych krajov
v Slovenskej republike
Projekt pozostával z konferencie a dvoch pracovných stretnutí v priebehu roka 2003.
Konferencia sa uskutočnila v dňoch 13 – 14. mája 2003 na Františkánskej 2 v Bratislave.
Konferenciu otvoril predseda ERC prof. Július Filo a tajomník ERC Mgr. Ondrej Prostredník.
V Rámci konferencie boli prezentované nasledujúce témy :
•
•
•
•
•

Sociálna reforma v Slovenskej republike (O. Reptová MPSVR SR)
Podmienky transformácie sociálnych služieb v Slovenskej republike (H. Woleková
Nadácia SOCIA)
Kvalita sociálnych služieb (Slavomír Krupa, RPSP)
Súčasný stav a skúsenosti z prevádzkovania charitatívnych a diakonických služieb (J.
Barát, J. Huba, I. André)
Transformácia sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji (E. Dudová VÚC
Košice a J. Varcholová, RPSP Košice)

Na konferencii bol venovaný čas diskusiám a interaktívnemu tréningu zameraného na
hodnotenie úrovne kvality sociálnych služieb. Novinárska obec bola o priebehu konferencie
informovaná na tlačovej konferencii.
Účastníci konferencie na záver privítali možnosť stretnutia, výmeny skúseností a
prejavili záujem o ďalšiu spoluprácu a účasť na procese transformácie. Pokračovaním
konferencie boli ďalšie podujatia smerujúce k rozvoju kvality sociálnych služieb kresťanských
organizácií
•
•

Prvé pracovné stretnutie v Spišskej novej Vsi 23.júna 2003
Druhé pracovné stretnutie v Senci 23. októbra 2003

Po ukončený projektu musíme konštatovať, že pripravenosť a otvorenosť kresťanských
sociálnych služieb v rámci celkovej koncepcie je pomerne nízka. Hlavne v záverečnom stretnutí
v Senci, kde sa stretli zástupcovia kresťanských poskytovateľov a vedúci samosprávnych krajov
sa ukázalo, že pripravenosť pre transformáciu a koncepciu rozvoja kvalitných sociálnych služieb
za strany štátnej správy je v niektorých regiónoch vyššia ako pripravenosť a koncepcia
neštátnych – kresťanských subjektov. Realizácia projektu nastolila otázku koncepcie, suverenity,
a definovania si vlastnej pozície kresťanských poskytovateľov sociálnych služieb v koncepcii
regiónu a samosprávy.
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5. Monitorovacia správa o stave ľudských práv v domovoch sociálnych služieb
Projekt bol iniciovaný Slovenským helsinským výborom. Rada bola odborným garantom
a na základe monitoringu vypracovala 21 monitorovacích správ. Rada v Bratislave vypracovala
monitorovacie správy z Domova sociálnych služieb pre dospelých a zariadenia chráneného
bývania Rozsutec, Domova sociálnych služieb pre deti Kampino, Domova sociálnych služieb
pre dospelých Báhoň, Domova sociálnych služieb pre dospelých Borský Svätý Jur, Domova
sociálnych služieb pre deti a dospelých s týždenným pobytom „Zelený dom“ a Domova
sociálnych služieb pre dospelých, Zavar. Okrem uvedených zariadení boli vykonané
monitoringy a vypracované monitorovacie správy pre ďalších 15 zariadení v Slovenskej
republike, na ktorých sa podieľali pracovníci z pracovísk Rady v Žiline, B. Bystrici, Košiciach,
Leviciach. Správa o výsledkoch monitoringu bola prezentovaná na tlačovej konferencii 20. 6.
2003 v Bratislave.
6. Kvalitné sociálne služby
RPSP v spolupráci s Nadáciou SOCIA a expertmi MPSVAR ČR realizovala v priebehu
roka 2003 overovanie českých štandardov kvality sociálnych služieb v podmienkach SR. Pre
overovanie štandardov sa rozhodlo takmer 40 organizácii – poskytovateľov sociálnych služieb
z celého Slovenska. Zástupcovia organizácii sa stretli na pracovných seminároch v Nitre,
Košiciach a Bratislave, kde boli inštruovaní o sebahodnotení poskytovaných služieb a ich
spracovanie do dotazníka. Odborným garantom celého projektu bola RPSP. Získané informácie
tvoria podklady pre vypracovanie a uzákonenie minimálnych štandardov kvality sociálnych
služieb. Rada pre poradenstvo v súčasnosti pracuje na legislatívnej verzii a predkladá ju na
MPSVaR V SR.

Medzinárodná spolupráca
Naša organizácia pokladá medzinárodnú spoluprácu za veľmi dôležitú a kladie na ňu
dôraz najmä z hľadiska odovzdávania a vymieňania si skúseností, know how, supervízie,
výmenných stáží a pod. Spätné väzby našich zahraničných kolegov sú pre nás určujúce
z hľadiska nášho ďalšieho smerovania a rozvoja aktivít našej organizácie. Prostredníctvom tejto
spolupráce môžeme aplikovať získané poznatky na slovenské podmienky a ďalej sa rozvíjať ako
organizácia nielen na Slovensku ale v celoeurópskom kontexte. Sme učiaca sa organizácia.
Prostredníctvom kontaktu a spolupráce s našimi zahraničnými partnermi získame priestor na
zvyšovanie našej odbornosti, zároveň aj nové poznatky z krajín, ktoré sú v práci so
znevýhodnenými skupinami pred nami.
1. Nórsko
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci spolupracuje od roku 1992 s Rogaland Høgskole
v Nórskom Nærbø. Rogaland Høgskole je neštátna vysoká škola, ktorej majiteľom je Nórska
diakónia. Výsledkami intenzívnej spolupráce medzi Radou a Rogaland Høgskole boli do
súčasnosti:
 Otvorenie odboru sociálnej práce so zameraním na špecifické pedagogické problémy
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. (rok 1996)
 Výmenné pobyty slovenských študentov resp. štúdium slovenských študentov
z Nitrianskej univerzity na Rogaland Høgskole v Nórsku. Táto spolupráca trvá od
roku 1998. Každý rok vycestovali do Nórska dvaja študenti, ktorí tam postupne
absolvovali alebo práve absolvujú štvorročné, bakalárske štúdium sociálnej práce,
odbor sociálna pedagogika. Toto štúdium do dnešného dňa absolvovali 4 študenti, 8
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študenti sú v štvrtom, treťom, druhom a prvom roku štúdia. Prví 4 absolventi štúdia sa
všetci po skončení štúdia stali zamestnancami Rady pre poradenstvo v sociálnej práci
Plánované projekty do budúcnosti:
• Výmena pedagógov (nórskych a slovenských): prednášky na vysokých školách na
aktuálne témy
• Prax nórskych študentov na Slovensku: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
môže nórskym študentom poskytnúť jednak študijné pobyty na Slovensku ako aj
prax v našej organizácii, alebo iných organizáciách všetko podľa želaní študentov
a školy.
• Prax študentov slovenských vysokých škôl v Nórsku: účasť na anglických
moduloch školy.
• Začať podobné študijné odvetvie ako v Nórsku na Slovensku za pomoci Rogaland
Høgskole.
• Keďže po vstupe do Európskej Únie sa zmenia podmienky prijímania študentov
východnej Európy, našim cieľom ( novou formou rozvinutia našej vzájomnej
spolupráce) je preniesť naše skúsenosti a rozvinúť ďalšiu spoluprácu v krajinách,
ktoré sa v najbližšom období nestanú členmi EU. Konkrétne máme na mysli
Albánsko a Ukrajinu.

2. Conaction
• Holandská dobrovoľnícka organizácia, ktorá už 10 rokov spolupracuje s Radou pre
poradenstvo v sociálnej práci. Cieľom tejto organizácie je pomôcť Slovensku
(organizáciám na Slovensku), ktoré pracujú v sociálnej oblasti.
• Na jeseň tohto roku pripravujeme spoločnú konferenciu pod názvom Nezávislý život:
pôjde o konferenciu, na ktorej sa vytvorí priestor občanom s mentálnym postihnutím, aby
mohli verejne vysloviť svoje názory a porozprávať o svojom živote. Hlavnými témami
konferencie bude zamestnávanie (práca) a život (nezávislý) občanov s mentálnym
postihnutím.
• Ďalšia spolupráca: stážové pobyty, know how, supervízia a pod.
3. Together in Europe
Podmienky vstupu do programu sa stanovili pred dvoma rokmi na prvom stretnutí
v Nemecku. Boli nasledovné:
1. členom sa môže stať iba neštátna organizácia zaoberajúca sa ľuďmi s mentálnym
postihnutím;
2. organizácia musí mať minimálne krajskú pôsobnosť;
3. organizácia, ktorá sa rozhodne pristúpiť na program musí poveriť osobu, ktorá sa bude
zúčastňovať všetkých zasadnutí a pracovať pre túto skupinu;
4. z každej krajiny sa môžu zapojiť do siete iba dve organizácie.
V komisii Together in Europe je za SR pracovníčka Rady pre poradenstvo v sociálnej práci
Kristína Lončeková.
Ďalšou úrovňou spolupráce budú pracovné skupiny, ktoré sa budú zameriavať na konkrétnu
oblasť práce s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Tieto skupiny sa budú stretávať a aktívne
pracovať s problematikou tiež asi 2 x ročne (napr. aj formou chatu). Slovensko má na starosti
pracovnú skupinu zaoberajúcu sa prácou a zamestnávaním klientov s mentálnym postihnutím.
Ďalšími skupinami, v ktorých bude Slovensko členom sú následovné skupiny:
• včasná intervencia (zodpovedajúca krajina: Portugalsko)
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•
•
•
•
•
•
•

samoobhajovanie (zodpovedná krajina: Nemecko a Maďarsko, Anna Chalachanová)
chránené bývanie ( zodpovedná krajina: Švédsko)
práca ( zodpovedná krajina: Slovensko a Dánsko, Kristína Lončeková)
Šport, hudba a umenie ( Dánsko)
Programy mladých, výmenné pobyty ( Malta a Veľká Británia)
Ďalšie vzdelávanie ( aj pre pracovníkov aj pre klientov)
Služby

Cieľom celej medzinárodnej spolupráce je:
• Získavanie informácií o legislatívnych podmienkach jednotlivých krajín
v rámci EÚ, spôsobe práce so znevýhodnenými skupinami
• Výmena skúseností v rámci podobných organizácií v EÚ
• Ovplyvnenie postavenia ľudí so špecifickými potrebami v rámci EÚ
• Výmena klientov, študentov a zamestnancov v rámci EÚ
• Vytvorenie si mena RPSP v rámci Európy

Záver
Rok 2003 bol z hľadiska rozvoja RPSP významným z niekoľkých dôvodov:
1.

Do Centra rady boli prijatí noví pracovníci, absolventi vysokej školy v Nórskom
Rogaland Høgskole. Personálne posilnenie Rady umožnilo tiež poskytovanie
sociálneho poradenstva v širšom rozsahu a zapojenie sa do viacerých projektov.

2.

Zriadením (registrovaním) nového pracoviska v Malackách a tým tiež rozvojom
poradenstva v novej lokalite.

3.

RPSP bola zapojená do významných projektov
(kvalitné sociálne služby,
dodržiavanie ľudských práv), ktoré presahujú lokálne pôsobenie a majú dosah na
zmenu kvality života občanov v nepriaznivých sociálnych situáciách.

Samostatné pracovisko RPSP Košice
Pracovisko Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach ( ďalej RPSP ) je
samostatnou organizačnou jednotkou s pôsobnosťou od 1.1.2001. Riaditeľkou pracoviska je
PhDr. Varcholová Judita, ekonómkou Eva Kyščíková, projektovým manažérom Mgr. Iveta
Rajničová a Lenka Varcholová, supervízorom a poradcom PhDr. Júlia Čechová. Pri RPSP je
zriadené Grafické štúdio „Radako„ v ktorom pracujú dvaja pracovníci. Externými
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spolupracovníkmi sú Mgr. Francanová Denisa a Mgr. Nagajová Janka. S Radou spolupracuje 8
dobrovoľníkov.
Okrem sociálneho poradenstva pre hmotne a sociálne núdznych občanov sme sa venovali
taktiež poradenstvu pre mimovládne organizácie v oblasti skvalitnenia poskytovaných služieb.
Decentralizácia štátnej správy priniesla nové možnosti rozvoja aj pre našu pobočku v Košiciach.
Pozornosť v rámci marketingovej stratégie sme v roku 2003 sústredili najmä na:
•

samosprávne orgány mesta a kraja s cieľom získať dostatok informácií o potrebách
a plánoch
• špecifické problémy regiónu s cieľom aktuálne reagovať a rozšíriť pole pôsobnosti o nové
cieľové skupiny
• budovanie dlhodobých kontaktov a vzťahov so samosprávou a organizáciami v kraji
• kooperáciu a partnerstvo na spoločných projektoch a plánoch regionálneho rozvoja
• prezentáciu našej práce v sociálnych a školských komisiách Magistrátu mesta a VÚC Košice,
stretnutia s poslancami mestského a krajského zastupiteľstva.
Získali sme zmluvnú spoluprácu s nasledovnými subjektami :
•

s VÚC sme podpísali Dohodu o spolupráci na rok 2003. Predmetom dohody bola odborná
pomoc pri realizácii zámerov postupnej transformácie zariadení sociálnych služieb
a príprava modelu neformálneho vzdelávania pre sociálne znevýhodnené skupiny občanov /
Škola druhej šance /. V rámci tejto spolupráce sme zrealizovali nasledovné úlohy :

•
1. Vykonali sme monitoringy v 13 zariadeniach DD a DSS v správe KSK.
2. Spracovali sme dva transformačné projekty :
• DSS Kráľovce
• DD Barca
3. Zrealizovali sme celoročné systematické vzdelávanie riaditeľov zariadení sociálnych
služieb v pôsobnosti KSK so zameraním na ich transformáciu a odštátnenie.
4. Systematicky sme pripravovali podmienky a partnerstvo pre implementáciu Školy
druhej šance v Košiciach. Partnerom pre pilotný projekt zriadenia Školy druhej
šance sa stalo mesto Košice. Partnerstvo bolo schválené na VII. rokovaní mestského
zastupiteľstva v Košiciach zo dńa 11. novembra 2003 pod č. 262. V roku 2004 sa
budeme uchádzať o financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ.

Zúčastnili sme sa výberových konaní s kladným výsledkom a zrealizovali nasledovné práce :
•

Pre Okresný úrad Košice 1 sme zrealizovali vzdelávací projekt pre seniorov „ Nedáme sa
oklamať „ – prevencia trestnej činnosti páchanej na starých ľuďoch. V termíne od 1.9. do
30.11.2003. Výcvik bol realizovaný pre 20 ľudí v rozsahu 100 hodín. Súčasťou projektu
bolo spracovanie plagátu k danej tematike a zabezpečenie distribúcie do 15 000
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domácností dôchodcov cestou poštových doručovateľov. Bol to užitočný predvianočný
pozdrav, mnohí seniori sa nám prihlásili, prejavili záujem zúčastniť sa podobných kurzov.
•

Pre Úrad KSK sme v rámci zmluvy o dielo spracovali „Štúdiu predpokladaných potrieb
sociálnych služieb pre občanov Košického samosprávneho kraja prioritne v lokalitách
Košice, Košice okolie, Michalovce.“ Štúdia je parciálnym podkladom k spracovaniu
koncepcie rozvoja sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja z územného hľadiska
ohraničená na lokality Košice, Košice okolie a Michalovce. Štúdia pomôže naplánovať
potrebné sociálne služby z územného hľadiska a zároveň koordinovať rôzne zdroje pomoci
pre špecifické sociálne skupiny. Má viesť ku skvalitneniu sociálnych služieb z hľadiska
prístupnosti i štruktúry pre všetkých občanov nachádzajúcich sa v kritickej situácii.

•

Pre Mestskú časť Juh sme zrealizovali vzdelávací program pre opatrovateľky v rozsahu 30
hodín pre 35 účastníkov.

Realizácia projektov :
1.Interácia ZP detí a mládeže formou vzdelávania v oblasti IT a sociálnokomunikačných
tréningov.
Projekt nadväzoval na predchádzajúcu prácu realizácie rekvalifikačných kurzov IT v rokoch
2000 až 2002. Získali sme finančnú podporu z Nadácie pre deti Slovenska vo výške 150 800,-Sk.
Projekt bol realizovaný v prvom polroku 2003. Celkovo bolo odučených 488 hodín IT a 144
hodín psychosociálneho tréningu. Kurzy ukončilo 70 absolventov. Certifikované boli
nasledovné moduly :
Modul A Základy práce s PC
Modul B Využitie počítača v administratíve
Modul C Internet, tvorba Web stránok
Modul D Grafický dizajn.
Nadácia pre deti Slovenska hodnotila kvalitu zrealizovaných projektov finančne podporených za
rok 2003 a tento projekt sa dostal do výberu. Získali sme bonus – možnosť pokračovať v práci
v roku 2004 s nadväzným projektom za finančnej podpory z programu Tipos - „ vyrovnávanie
šancí pre znevýhodnené deti a mládež.“
V decembri sme boli pozvaní do TV Markíza, kde sme prezentovali prácu na tomto projekte.
2. Zúčastnili sme sa projektu, ktorý realizovalo pracovisko Bratislava v troch lokalitách
(Bratislava, Žilina, Košice). Projekt ponúkal vzdelávanie MVO, pre pracovníkov pôsobiacich
v sociálnej oblasti. Vzdelávanie je certifikované a v roku 2003 bolo podporené grantom
z MPSV a R SR.
Kurzu sa zúčastnilo 36 frekventantov. Prebiehal od 16.9 do 21.11.2003 v týždenných
sústredeniach v priebehu troch mesiacov. Pre vysoký záujem sme tento kurz zrealizovali v dvoch
skupinách. Kurz neukončili dvaja frekventanti / zdravotný dôvod, pracovné zaneprázdnenie/,
certifikáty získalo 34 absolventov.
Konferencie :
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Rada v Košiciach v spolupráci s MŠ SR bola spoluorganizátorom medzinárodného
pracovného odborného seminára so zameraním na tvorbu koncepcie „ Integrované vzdelávanie
rómskych detí a mládeže, vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania.
Seminár sa konal v Košiciach v dňoch 10 – 12. novembra 2003. Pracovníci Rady viedli
pracovnú sekciu Celoživotné vzdelávanie – školy druhej šance. V sekcii pracovalo 20
účastníkov. Odzneli nasledovné prezentácie
•
•
•

Dr. Anna – Lynn Rodriguez. Prezentovala Európsku asociáciu miest škôl druhej šance
a Školu druhej šance v Marseille , Francúzsko.
PhDr. Varcholová Judita za RPSP V Košiciach „ Možnosti zavedenia a sieťovania škôl
druhej šance na Slovensku. Efektívny nástroj pri podpore zamestnateľnosti skupín
ohrozených sociálnou exklúziou.
Bc.Bradley Thiessen, riaditeľ n.o. Druhá šanca prezentoval pilotný projekt zriadenia
Školy druhej šance v Košiciach.

Závery z rokovania pracovnej skupiny boli prediskutované v pléne a návrhy a doporučenia
odovzdané na MŠ SR .
V roku 2003 došlo k rozšíreniu organizačnej a programovej štruktúry pracoviska :
K dvom úsekom sociálneho poradenstva a grafického štúdia , pribudli 3 nové. Stav
pracovníkov sa oproti roku 2002 zvýšil o 2 pracovníkov na plný úväzok..
RPSP Košice
Manažment
2 pracovníci

Úsek 1
Program

Úsek 2
Program

Úsek 3
Program

Úsek 4
Program

Úsek 5
Program

Sociálne
poradenstvo
a prevencia

Vzdelávanie
a supervízia

Monitoring
a štúdie

Medializácia
Publikovanie

Grafické
štúdio

Grafické štúdio:
Web stránky :

Časopisy :

www.lux.sk

Pro Tempore

www.boylook.sk

Integrácia 1-2/2003
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www.slovakservices.sk

Integrácia 3-4/2003

www.ypsilon.sk
www.bigmarket.sk
Merkantil :
Pozvánky, vizitky, obálky.
Kvalitné sociálne služby II. Diel
Mestské lesy na prelome storočia
Katalóg Dobrá kniha 2004
Katalóg Vianoce a Advent 2004
Katalóg Dobrý vojak Švejk
Brožúra Kňazský seminár
Pravoslávny Kalendár 2004 / Pravoslávna Ročenka 2004

Knihy, publikácie, katalógy:

Pobočka RPSP Žilina
Za činnosť pracoviska RPSP v Žiline zodpovedá riaditeľka regionálneho pracoviska
PhDr. Soňa Holúbková, ktorá je jedinou zamestnankyňou pracoviska.
Pracovisko v Žiline poskytovalo v priebehu celého roka 2003 poradenstvo občanom, ktorí
sú odkázaní na sociálnu pomoc, prevažne občanom so zdravotným postihnutím, ich rodičom,
starším občanom a organizáciám, ktoré poskytujú sociálne služby. Poskytovali sme 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
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služby. Občanov i organizácie sme informovali tak, aby sa mohli sami rozhodnúť pre takú
možnosť sociálnej pomoci, ktorá najviac súvisí s ich životnými podmienkami a umožňuje ich
aktívnu participáciu v komunite.
V roku 2003 poskytlo pracovisko Rady v Žiline 443 konzultácií.
Z toho 96 konzultácií pre samotných občanov s ŤZP alebo ich rodinných
príslušníkov,
142 konzultácií pre MVO, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti,
7 konzultácií pre občanov v hmotnej núdzi,
18 konzultácií pre študentov sociálnej práce,
27 konzultácií pre pracovníkov ZSS,
150 konzultácií pre iné organizácie / školy, obecné úrady, MPSVaR SR, ..../
Okrem individuálneho poradenstva participovalo pracovisko Rady v Žiline na týchto
celoslovenských aktivitách a projektoch:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projekt transformácie DSS Hodkovce
spracovanie posudkov pre MPSVaR SR v rámci overovania osobitných
kvalifikačných predpokladov
školenie pre pracovníkov MVO pôsobiacich v sociálnych službách –Humenné, Martin
školenie vedúcich pracovníkov DSS v Michalovciach
účasť na pracovnej skupine MPSVaR k zákonu o sociálnych službách
účasť na školení trénerov pre medzinárodné projekty
školenie vedúcich pracovníkov DSS v Tekovských Lužanoch
aktívna účasť na príprave medzinárodnej konferencie o sociálnych službách pre ZŤP
občanov organizovanej ZPMP v SR v Bratislave
účasť na medzinárodnej konferencii prevádzkovateľov sociálnych služieb
školenie pre pracovníkov mládežníckych organizácií a zapájanie zdravotne
postihnutej mládeže do Európskych projektov programu Mládež – SALTO Lučenec
príprava a spracovanie štandardov kvality sociálnych služieb pre
o MPSVaR SR
aktívna účasť na konferencii Ekumenickej rady cirkví – Miesto a postavenie
poskytovateľov kresťanských sociálnych služieb v procese decentralizácie
a transformácie sociálnej sféry - Bratislava
aktívna účasť v poradnom zbore Nadácie pre deti Slovenska pri rozdeľovaní
prostriedkov v rámci programu Hodina deťom
vzdelávanie riaditeľov ZSS o transformácii sociálnych služieb - Jasov
Letné dialógy – stretnutie mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia – Kremnica
vzdelávanie pracovníkov MVO v sociálnej oblasti z regiónu Bratislava, Trnava,
Košice a Žilina
spoluorganizovanie medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie Jašidielňa 2003

Počas celého roka sme sa snažili zlepšovať informovanosť občanov i širokej verejnosti
v oblasti sociálnej pomoci a tak napomáhať k zvyšovaniu kvality života občanov, ktorí sú
v sociálnej núdzi a podporovať ich integráciu do bežného života v normálnych podmienkach.
Najdôležitejšie sú pre nás výsledky, keď sa podarí vzdelávať deti s ťažkým zdravotným
postihnutím v bežných školách, keď sa podarí umiestniť dospelých občanov so zdravotným
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poschnutím na trhu práce, keď vďaka osobnej asistencii sa podarí zapájať mladých ľudí do
voľnočasových aktivít v najbližšej komunite.
Zároveň sme spolupracovali s ďalšími mimovládnymi organizáciami, ktoré pôsobia
v sociálnej oblasti , hlavne s občianskym združením Návrat, nadáciou Krajina harmónie,
Agentúrou podporných služieb, Slovenskou katolíckou charitou v Žiline, Krajským grémiom
tretieho sektora, Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Žiline i v Slovenskej
republike a ďalšími prevádzkovateľmi sociálnych služieb.

Pobočka RPSP Levice
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Bratislava – pracovisko Levice poskytuje sociálne
poradenstvo občanom v hmotnej a sociálnej núdzi a organizáciám poskytujúcim sociálne služby
občanom na ne odkázaným.
Pôsobnosť organizácie je v Nitrianskom samosprávnom kraji, najmä však v okresoch Levice,
Nové Zámky a Nitra.
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Sociálne poradenstvo na pracovisku v Leviciach je procesom, ktorý je založený na vzťahu
sociálneho klienta a sociálneho poradcu, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom komunikácie.
Využíva pritom rôzne formy a metódy sociálnej práce, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života
klienta za pomoci mobilizácie vnútorných a vonkajších zdrojov jeho prirodzeného prostredia.
Cieľom sociálneho poradenstva je pomáhať ľuďom pri riešení ich sociálnych problémov
tak, aby dokázali mobilizáciou svojich možností a schopností tieto problémy riešiť a im
predchádzať. Klientelu pracoviska tvoria najmä: mládež s poruchami správania, závislí,
nezamestnaní, zdravotne postihnutí, rodiny s MP členom, recidivisti, ale aj ľudia, ktorí sa
v súčasnosti ešte nedajú zadefinovať podľa zákona, avšak bez pomoci sa ľahko môžu stať
jednými z množstva sociálne odkázaných.
Podstatnou časťou práce pracoviska RPSP v Leviciach je poskytovanie individuálneho
sociálneho poradenstva jednotlivcom pri riešení konkrétnych situácií, poskytovanie poradenstva
pre mimovládne organizácie ohľadom projektového a organizačného zabezpečenia. V spolupráci
s PaSA Levice sme pracoviskom, na ktorom získavajú každoročne skúsenosti z praxe 2 – 4
študentky pedagogickej a sociálnej akadémie.
Rada spolupracuje najmä s nasledujúcimi organizáciami:
PDCS Zmierovacia rada Levice, Romane Jíle občianske združenie, Prameň nádeje
občianske združenie, Medulienka občianske združenie, Pedagogická a sociálna akadémia Levice,
Vinohrady občianske združenie, Pahorok nezisková organizácia, Hatikva občianske združenie,
Centrum pomoci Šarovce, Samaritán Tekovské Lužany, Ľudské srdce Štúrovo, Cirkev Bratská
Levice, YMCA Levice, Kontakt mládežnícke centrum Levice, ZO ZPM Levice a ďalšie.
Plánované aktivity sú smerované na monitoring zariadení poskytujúcich sociálne služby
so zameraním na kvalitu, poradenstvo starostom miest a obcí pri budovaní sociálnych služieb pre
občanov, rozvinúť preventívnu prácu a konkrétnu pomoc občanom bez prístrešia na úrovni
mesta, podpora a poradenstvo pre rómske združenia a iniciatívy, podpora rozvoja MVO
v regióne, rozvoj individuálneho poradenstva v sociálnej oblasti pre občanov a organizácie,
podporovať prácu s klientmi prostredníctvom individuálnych rozvojových plánov osobnosti.
Osobitnou časťou práce je terciárna prevencia, ktorá spočíva najmä vo vzdelávaní a
v osvete pre pracovníkov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, mládež, študentov
pripravujúcich sa na prácu sociálnych pracovníkov a starostov obcí.
V pracovisku je poradenstvo vykonávané dvoma pracovníkmi:
Bc. Tatiana Ivanická a Mgr. Jozef Vetor.
Od Januára do Decembra 2003 bolo v pracovisku Rady pre poradenstvo v sociálnej práci
v Leviciach poskytnutých 204 individuálnych osobných a 91 telefonických konzultácií. Celkový
počet hodín uskutočneného poradenstva bol 392,5 h.
Terciárnej prevencii v sociálnej oblasti sme tento rok venovali spolu 10 hodín v ktorých
sme oslovili celkom 147 mladistvých a 22 dospelých.
Vzdelávaniu pracovníkov v organizáciách poskytujúcich sociálne služby sme venovali 18 hodín
s počtom účastníkov 40.
Všeobecné poradenstvo, ktoré predstavuje základnú úroveň poradenstva je poskytované
priamo klientom, ktorí sa potrebujú zorientovať vo svojej sociálnej situácii, prípadne vo svojich
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sociálnych právach a povinnostiach. Táto časť klientov je najmä z mesta Levice a blízkeho
okolia najviac z okresu.
Špecifické poradenstvo je vyššou úrovňou všeobecného poradenstva. Je postavené na
platforme metodiky všeobecnej úrovne a je viazané na problematiku danej klientskej skupiny
v našom prípade Mentálne postihnutí občania, starí občania, Rómovia.
Špecifické poradenstvo je poskytované na úrovni regiónu, ktorým je VUC Nitra.

Pobočka RPSP Banská Bystrica
Pracovisko v Banskej Bystrici má za sebou dva roky prevádzky. Sociálne poradenstvo
bolo zamerane na pomoc neziskovej organizácii Divadlo z pasáže pri príprave klientov na
chránené bývanie. Divadlo z pasáže bolo výborným partnerom, ktorý dlhodobo presadzuje
efektívne metódy pomoci klientom. Snáď práve preto i napriek personálnym zmenám ku ktorým
v priebehu prevádzky pracoviska RPSP v Banskej Bystrici došlo (nástup dvoch pracovníčok na
MD a zabezpečovanie prevádzky
tretím pracovníkom formou dobrovoľnej práce) je
pozoruhodné akým spôsobom partnerská organizácia Divadlo z pasáže pripravovalo právne,
organizačné, ale tiež materiálne podmienky pre samostatné bývanie klientov.
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Konzultantom pre vedenie prevádzky pracoviska v priebehu roka bol riaditeľ centra
RPSP. Nie je samozrejmé, že na komunálnej úrovni boli v Banskej Bystrici priaznivé
podmienky pre spoluprácu s MÚ a BBSK. Pracovisko aktívne participovalo na realizácii
školenia pre vedúcich pracovníkov prevádzok sociálnych služieb pre BBSK.. V priebehu II.
polroka vznikli kontakty s n. o. Nový domov v Heľpe, ktoré neskôr vyústili k príprave
samostatného projektu.
Ekonomickú prevádzku pracoviska RPSP v Banskej Bystrici pokrývalo centrum Rady
v Bratislave prevažne z vlastných prostriedkov. BBSK poskytol v II. polroku finančné
prostriedky, ktoré len minimálne pokryli skutočné náklady pracoviska.
V druhom polroku boli pripravené základné programy pre rozšírenie sociálneho
poradenstva pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Za významné možno považovať
zintenzívnenie poskytovania individuálneho sociálneho poradenstva na báze dobrovoľnej práce,
ktoré súviselo s nástupom nového pracovníka v poslednom štvrťroku 2003.

Pobočka RPSP Malacky
V roku 2003 pracovisko v Malackách realizovalo tieto aktivity:
1. Školiace aktivity
Pracovisko v Malackách vstupovalo do bežiacich grantov RPSP Bratislava
školeniami zameranými v rámci vzdelávania MVO na témy:
- financovanie MVO, public relation a spolupráca MVO
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2. Medzinárodná spolupráca
• Stážový pobyt v Holandsku – apríl 2003 – zameraný na vzdelávanie pracovníkov
v sociálnych službách pre 8 pracovníkov
• Stážový pobyt v Nemecku – máj 2003 – pre pracovníkov sociálnych zariadení
z Hodkoviec, Kráľoviec, RPSP a OZ Svitanie – 25 pracovníkov.
• Účasť na medzinárodnej konferencii „Spolu sme silní“, ktorú organizovali občania
s postihnutím z Holandska – september 2003 pre 4 klientov a 3 pracovníkov.
Zúčastnili sa pracovníci RPSP a OZ Svitanie. Konferencia tvorila východiskový
bod pre zorganizovanie podobného podujatia na Slovensku.
• V rámci spolupráce „Together in Europe“ sme sa zúčastnili na pracovnom
stretnutí vo Švédsku. Témou stretnutia bolo chránené bývanie.
3. Integrácia
Časopis INTEGRÁCIA sa nám podarilo za finančnej podpory holandskej nadácie
CONACTION vydať v roku 2003 trikrát – posledné číslo ako dvojčíslo. Integráciu sme
pripravovali redakčne.
4. Interné vzťahy
V rámci RPSP Bratislava sme pracovali počas celých rokov existencie RPSP ako
dobrovoľníci. V auguste 2003 sme sa zaevidovali na Bratislavskom samosprávnom kraji
ako pobočka. V RPSP Malacky pracovali v roku 2003 i naďalej ako dobrovoľníci 3
pracovníci.
Zabezpečovali sme účtovnícke práce pre RPSP a iné organizačné práce. V roku
2004 plánujeme zamestnať do riadneho pracovného pomeru 1 pracovníka, ďalej
plánujeme samostatné aktivity zamerané na školenie v oblasti ekonomiky, legislatívy
a financovania MVO. Ďalej plánujeme i vlastné aktivity – granty na tému zamestnávanie
občanov ZPS, pričom budeme i naďalej úzko spolupracovať s RPSP Bratislava.
Nosné témy RPSP Malacky
• Ekonomika, účtovníctvo a financovanie MVO
• Legislatíva
• Zamestnávanie občanov ZPS
• Poradenstvo vo vyššie uvedených oblastiach
• Medzinárodná spolupráca
• Organizovanie stážových pobytov, seminárov a školení na tému: nezávislý život
a sebaobhajoba.

Hospodárenie RPSP
Náklady
Účet
501
502
512
513

Položka
Spotreba – materiál
Spotreba – energia
Cestovné
Náklady na reprezentáciu

Suma
81 938.70,48 719.30,223 268.00,12 600.80,-
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518
518.01
518.02
518.03
521
521.01
524
548
551.01
551.02
562
563
568
591
SPOLU
Výnosy
Účet
602
648
648.01
662
668:01
688

Ostatné služby
Nájomné
Telefónne poplatky
Poštovné
Mzdové náklady
Dohody
Zákonné soc. zabezpečenie
Ostatné náklady
Odpisy dlhodobého
nehmotného majetku
Odpisy – dlhodobý malý
majetok
Úroky
Kurzové straty
Ostatné finančné náklady
Splatná daň z príjmov

Položka
Tržby z predaja služieb
Dotácie a granty
Sponzorstvo 1 %
Úroky
Sponzorstvo
Ostatné mimoriadne
výnosy

SPOLU

1 006 640.90,450 182.20,97 115.80,17 253.30,940 892.00,411 975.00,352 623.00,3 458 744.80,327 067.20,47 497.90,870.005 460.00,17 069.80,5 984.00,7 505 902.70,Suma
465 216.90,6 235 137.94,73 013.64,4 708.22,82 588.40,56 272.10,6 916 937.20,-

Hospodársky výsledok
Prevádzkový hospodársky výsledok
Finančný hospodársky výsledok
Mimoriadny hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok celkom

Výnosy
6 773 368.48,87 296.62,56 272.10,6 916 937.20,-

Náklady
7 476 518.90,23 399.80,5 984.00,7 505 902.70,-

Rozdiel
- 703 150.70,63 896.82,50 288.10,- 588 965.50,-

Strata v účtovnom roku 2003 vznikla na základe zaúčtovania odpisov.
Strata bola vykrývaná:
1) výnosmi v budúcom období.
2) vrátením DPH.
Granty v roku 2003
Žilinský samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
Ekumenická rada cirkví SR
MPSVaR SR

160 000,500 000,200 000,33 000,200 000,800 000,23

ACCESS I.
ACCESS II.
Národný úrad práce
SPOLU

3 188 937.94,- ukončené 28. 2. 2003
800 000,- ukončené 30. 9. 2003
353 200,- od 1. 12. 2003
6 235 137.94,-

Majetok
Majetkom sa v RPSP eviduje a to hmotný investičný majetok vo výške 858 871.80,- SKK
a drobný hmotný investičný majetok vo výške 118 741.20,- SKK.
Finančný majetok
Každá pobočka si vedie samostatne pokladňu. Zostatky k 31. 12. 2003 evidujeme nasledovne:
Pokladňa:
Bratislava
Žilina
Levice
Banská Bystrica
SPOLU

0.10,- SKK
3 990.10,- SKK
1.60,- SKK
322.20,- SKK
4 314.00,- SKK

Bankové účty – RPSP eviduje 9 bankových účtov. Zostatky k 31. 12. 2003 sú nasledovné:
Bratislava
Žilina
Levice
Banská Bystrica
Banka spolu

1 209 389.10,- SKK
1 041.80,- SKK
3 179.50,- SKK
2 811.42,- SKK
1 216 416.82,- SKK

Finančný majetok celkom 1 220 730.82,- SKK

Financovanie RPSP v roku 2003

Náklady:
7 505 902.70,-

4
9%

1
10%
2
13%

3
68%

1.
2.
3.
4.

Vlastné zdroje
Verejné zdroje
Granty
Strata

Hospodárenie samostatné pracovisko RPSP Košice
Náklady
Účet
Položka
501.1
Spotreba materiálu pre grafické činnosti
501.2
Spotreba materiálu pre komerčné činnosti
501.3
Spotreba materiálu – DM

Suma
1 270.00,3 730.80,22 952.90,24

501.4
501.5
502.2
511.1
511.2
512.1
512.2
513.1
518.0
518.1
518.2
518.4
518.5
518.6
518.7
521.1
521.2
538.1
549.2
549.3
591
SPOLU
Výnosy
Účet
602.1
602.2
602.3
644.1
644.2
649.1
662.1
662.2
691.1
SPOLU

Spotreba materiálu
Spotreba materiálu
Spotreba energie z dotácií
Opravy a udržiavanie VT priestorov
Opravy a udržiavanie z dotácií
Cestovné
Cestovné z dotácií
Reprezentačné výdavky RPSP
Ostatné služby
Grafická činnosť – subdodávky
Telefóny, internet
Ostatné služby – ekonomické zmluvy
Služby, nakupovanie v hotovosti
Poštovné
Lektorské služby
Mzdové náklady
Mzdové náklady – z dotácií
Ostatné dane a poplatky
Bankové poplatky
Bankové poplatky – zdaňované
Daň z príjmov

Položka
Tržby grafického štúdia
Tržby RPSP – projekty
Tržby prenájom zariadenia
Prijaté úroky v banke
Prijaté úroky z ostatných účtov
Halierové vyrovnania
Príspevky Nadácie Deti Slovenska
Doplatky z grantov
Príspevky z VÚC

38 142.05,96 536.95,21 170.00,27 700.60,31 771.50,34 012.40,10 338.00,9 727.90
81 6212.50,87 8495.30,13 215.70,168 700.00,10 274.00,2 194.80,147 950.00,123 048.00,56 597.00,250.00,1234.00,2 330.00,174.00,2 318 028.40,-

Suma
683 731.00,473 117.80,13 000.00,859.95,322.41,1.40,90 480.00,13 516.50,1 033 000.00,2 308 029.06,-

Hospodársky výsledok
Prevádzkový hospodársky výsledok
Finančný hospodársky výsledok
Mimoriadny hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok celkom

Výnosy
1 171 032.56,103 996.50,1 033 000.00,2 308 029.06,-

Náklady
2 317 854.40,0.00,174.00,2 318 028.40,-

Rozdiel
- 1 146 821.84,103 996.50,1 032 826.00,- 9 999.34,-
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Príspevky z verejných zdrojov v ce le j RPSP v roku 2003

Celkové príjmy z verejných zdrojov tvoria:
1 926 000,- SKK z toho:

1
8%

1.
2.
3.
4.
5.

2
26%

5
54%

3
10%

VÚC Žilina
VÚC Bratislava
VÚC Levice
VÚC Banská Bystrica
VÚC Košice

4
2%

Príjmy z grantov v roku 2003

Celkové príjmy z grantov
v roku 2003 sú:
4 746 138,- SKK

4
17%

1
5
4%
7%

2
4%

3
68%

1.
2.
3.
4.
5.

Ekumenická rada cirkví SR
MPSVaR SR
ACCESS I.
ACCESS II.
Národný úrad práce SR
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