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Príhovor

Vážení priatelia,
predkladáme Vám výročnú správu, v ktorej hodnotíme obdobie činnosti nášho občianskeho združenia
v roku 2013.Aj toto obdobie je poznačené prijímaním novej legislatívy, ktoré sa týkalo najmä sociálneho
poradenstva a vyššej požiadavky na jej výkon. Taktiež nové nároky boli kladené na výkon dobrovoľníctva
v našom zväze.

Ján Ostrolucký
predseda SZZP
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1. Všeobecné informácie
Slovenský zväz zdravotne postihnutých (ďalej len SZZP) je dobrovoľným občianskym zdruţením
zdravotne postihnutých občanov, zdruţujúcich sa na princípoch demokracie, humanity, slobody
náboţenského presvedčenia, vzájomného porozumenia a spolupráce.
SZZP je nepolitickou organizáciou. Vo svojej práci sa riadi princípmi humanity a charity. Spolupracuje
s inými občianskymi zdruţeniami, s orgánmi štátnej správy a samosprávy a to najmä v oblasti sociálnych
sluţieb, zdravotníctva a spoločenskej i pracovnej integrácie.
Vykonáva sluţby ako odborné činnosti, ktorými sú: základné sociálne poradenstvo, špecializované
sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálnu rehabilitáciu,
pracovnú terapiu, sprostredkovanie osobnej asistencie, muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu a ďalšie
činnosti zamerané na vzdelávaciu činnosť, prevenciu, zabezpečenie záujmovej činnosti a poţičiavanie
pomôcok.
SZZP so sídlom v Martine ako právnická osoba a neštátny subjekt v súlade so zákonom č. 195/1998 o
sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov vykonáva sociálnu prevenciu a poskytuje sociálne
poradenstvo v zmysle rozhodnutia MPSVaR SR č. 14/2004-I/21.4

2. Základné informácie
Názov:

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, sídlo Martin

Pôsobnosť:

celoštátna pôsobnosť na území Slovenskej republiky

Organizačná forma:

Občianske zdruţenie

IČO:

00698172

Adresa:

Ústredie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
Vajanského námestie č. 1, 036 01 Martin
e-mail: szzp@szzp.sk , www.szzp.sk

Dátum vzniku:

5. máj 1990

Zriaďovací zákon:

Slovenský zväz zdravotne postihnutých je registrovaný na
Ministerstve vnútra SR 19. júna 1990 v zmysle zákona
83/1990 Zb. ako občianske zdruţenie – číslo registrácie:
VVS/ 1-900/90-150

Štatutárni zástupcovia

JÁN OSTZROLUCKÝ - predseda UR SZZP.

občianskeho zdruţenia:

Jozef Januška – prvý podpredseda UR SZZP

Členovia Predsedníctva
ÚR SZZP:
Ústredná revízna

Milada Straková
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komisia:

František Fašianok, Dana Čochráčová

Organizačná štruktúra:

Najvyšším orgánom Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých je Snem SZZP

VOLENÉ ORGÁNY SZZP
-

SZZP

REVÍZNE ORGÁNY SZZP

Ústredná rada SZZP
Predsedníctvo Ústrednej rady SZZP
Predseda UR SZZP
Okresná organizácia SZZP
Okresná rada SZZP
Predseda Okresnej rady SZZP
Výbor Základnej organizácie SZZP

- Ústredná revízna komisia SZZP
- Okresná revízna komisia SZZP
- Revízna komisia Základnej organizácie SZZP
Výkonné orgány SZZP
- Ústredie SZZP
- Predsedníctvo OR SZZP

Predseda UR SZZP: Ján Ostrolucký, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Vajanského nám. 1, 036
01 Martin Tel.: 043/422 04 202, fax: 043/ 422 04 204
Okresné rady SZZP, vykonávajúce sociálne poradenstvo
Nitriansky kraj: základné poradenstvo.
Okresná rada SZZP, sídlo Šaľa, Kríţna 4, 927 01
Soc. poradca: Ľudovít Dojčan (ako dobrovoľník)
Tel.: 031/770 78 74
Prešovský kraj: základné poradenstvo.
Okresná rada SZZP, sídlo Prešov, Námestie mieru 2, 080 01
Soc. poradca: Renáta Oravcová
Tel.: 051/771 50 81
Trenčiansky kraj: základné poradenstvo.
Okresná rada SZZP, sídlo Prievidza, Svätoplukova 14, 971 01, Soc.poradca: Ľudmila Velikovová
Okresná rada SZZP, sídlo Povaţská Bystrica, Štefánikova 148/27, 017 01, Soc.poradca Mgr. Arpád
Maďar
Okresná rada SZZP, sídlo Bánovce nad Bebravou, Farská 7 , 957 01, Soc. poradca: Jozef Januška
Trnavský kraj: základné poradenstvo
Okresná rada SZZP, sídlo Galanta, Mierové námestie 1, 924 01
Soc. poradca: Zoltán Nagy
Tel.: 031/780 42 04
Ţilinský kraj: špecializované poradenstvo.
ÚR SZZP, sídlo Martin, Vajanského námestie 1, 036 01
PhDr Katarína Grichová
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043/422 42 02
Banskobystrický kraj: základné poradenstvo.
Okresná rada SZZP, sídlo Zvolen, Ferienčíkova 1, 96001
JánOstrolucký – / ako dobrovolník/
0905963753

3. Organizačná činnosť
Tvorcom činnosti SZZP sú Základné organizácie SZZP. Vznikajú na základe dobrovoľnosti. Umoţňujú
svojim členom výkon práv a povinností členov SZZP.
Členom SZZP sa môţe stať:
- kaţdý občan SR, ktorý dovŕši 15 rokov, bez ohľadu na druh a stupeň zdravotného postihnutia,
- rodinní príslušníci zdravotne postihnutého občana,
- rodičia zdravotne postihnutých detí,
- občania ochotní pomáhať dobrovoľnou prácou zdravotne postihnutým občanom
- cudzí štátni príslušníci s trvalým pobytom na území SR
Činnosť základných organizácií je zameraná na pozornosť ţivotných a pracovných podmienok svojich
členov, sociálne, zdravotné, kultúre a iné potreby. K tomu vyuţívajú činnosť dobrovoľníkov a členov
SZZP. Vedú členskú evidenciu a prehľad o zdravotnej situácii členov, ktorí potrebujú pomoc. Organizujú
návštevy imobilných členov, všímajú si ţivotné jubileá členov, organizujú kultúrnu, športovú, osvetovú a
spoločenskú činnosť v prospech členov. Spolupracujú s miestnou samosprávou.
Základné organizácie sa zdruţujú spravidla na princípe územno-správneho usporiadania SR a vytvárajú
Okresné organizácie SZZP.
Okresné rady SZZP sa zameriavajú na vytváranie vhodných pracovných, spoločenských a kultúrnych
podmienok ţivota zdravotne postihnutých občanov. Realizujú rekondično-rehabilitačné a integračné
pobyty, vzdelávanie, prednášky a semináre s cieľom prehĺbenia právneho vedomia zdravotne
postihnutých občanov, športové aktivity pre zdravotne postihnuté deti, mládeţ a dospelých s cieľom
verejnej prezentácie, rozvoj tvorivých síl ktoré napomáhajú integrácii zdravotne postihnutého jedinca do
spoločnosti.
Okresné rady SZZP v zmysle platnej legislatívy poskytujú základné sociálne poradenstvo a sociálne
sluţby na báze dobrovoľnosti. Tieto sa realizujú najmä prostredníctvom sociálnej práce, metódami,
technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji
poskytovania sociálnych sluţieb.
4. Sociálna pomoc
Sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu ako odbornú činnosť v zmysle zákona 195/1998 Z.z. v znení
neskorších predpisov a rozhodnutia MPSVaR SR č. 358/2000I/52 zo dňa 14.10.2000 a doplnku zo dňa
19.5.2004, Stanov SZZP a Organizačného poriadku SZZP vykonávajú profesionálne pracoviská SZZP:
- Predsedníctvo UR SZZP Martin, ktoré podľa stanov prebralo aj náplň CSS.
- Okresné rady Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (OR SZZP)
Schválením nových Stanov SZZP /september 2011/ vykonávajú tieto činnosti:
- Predsedníctvo UR SZZP
- Okresné rady SZZP
Máj 2014
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V zmysle zákona o soc. pomoci príloha č. 9. Príspevok poskytol: VÚC Ţilina na špecializované soc.
poradenstvo.
Cieľom sociálneho poradenstva je pomáhať zdravotne postihnutým klientom pri riešení ich sociálnych
problémov tak, aby dokázali mobilizáciou svojich moţností a schopností tieto riešiť, resp. predchádzať
im, eliminovať patologické situácie. Sociálni pracovníci sa zameriavajú na pomoc k nezávislosti,
osobnostnému rastu klienta, riešenie jeho potrieb a v neposlednom rade zvýšenie kvality ţivota.
Poradenstvo je poskytované priamo klientom, ktorí sa potrebujú zorientovať vo svojej sociálnej a hmotnej
situácii, sociálnych právach a povinnostiach. Je poskytované na všeobecnej úrovni v mieste bydliska
klienta, príp. blízkom okolí. Je zamerané na systém sociálneho zabezpečenia občana (sociálneho
poistenia, štátnej sociálnej podpory, sociálnej pomoci), zamestnanosti a na niektoré špecifiká.
V súčasnom období sa čoraz viac kumulujú sociálne problémy, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú priamo
zdravotne postihnutých ako aj ich rodiny, skupina postihnutých občanov sa stáva čoraz ohrozenejšou
skupinou fenoménom sociálneho vylúčenia. Tým sa stáva pôsobenie prostredníctvom sociálneho
poradenstva a prevencie čoraz aktuálnejšími.
Sociálnym poradenstvom a prevenciou chce SZZP zabrániť sociálnej patológii u ľudí so zdravotným
postihnutím, ktorým ich zdravotný stav ovplyvňuje sociálne postavenie.

Pôsobenie Predsedníctva UR SZZP v rámci sociálnej pomoci:
P UR SZZP zabezpečuje odbornú činnosť v oblasti sociálneho poradenstva, základného
a špecializovaného, sociálnej prevencie a sociálnych sluţieb.
Celkový počet občanov, ktorým bolo poskytnuté sociálne poradenstvo bolo 573.
Poradenstvo bolo poskytované v rámci sociálnej politiky SR a relevantných sociálnych zákonov. V rámci
poradenstva v mnohých prípadoch bolo poskytované i základné psychologické poradenstvo, poradenstvo
vykonávané v domácnosti klienta t.j. v teréne pričom sme kooperovali so zástupcami samosprávy, bola
vykonávaná sociálna terapia, informačno-poradenské sluţby o moţnosti uplatnenia sa klientov na trhu
práce. Kooperovali sme s príslušným ÚPSVaR (Martin, Ţilina, Zvolen)
V rámci preventívneho pôsobenia sme realizovali 2 informačno-preventívne zasadnutia pre zdravotne
postihnutých občanov, ktorých sa celkom zúčastnilo 84 občanov. Boli to:
- informačno-preventívne stretnutia so zdravotne postihnutými občanmi regiónu Martin a Zvolen, kde
boli oboznámení o pôsobení novej sociálnej legislatívy, o uplatnení tejto legislatívy.
- realizácia sociálno-rehabilitačného pobytu pre zdravotne postihnutých občanov regiónov Ţilina,
Prievidza, Povaţská Bystrica ktoré prebiehali v Turčianskych Tepliciach.
Naďalej úspešne pracuje poradný orgán primátora mesta Martin – Rada primátora mesta Martin, kde
pracuje i komisia pre zlepšenie ţivotných podmienok zdravotne postihnutých občanov. V uvedenej rade
má SZZP zástupcu, a komisia Sociálneho a hospodárského rozvoja mesta pri MU Zvolen, kde má SZZP
svojho zástupcu.
Náplňou OR SZZP v rámci všestranne pomoci zdravotne postihnutým občanom bolo i zapoţičiavanie
kompenzačných pomôcok. Zapoţičaním pomôcok sme pomohli v riešení vzniknutej situácie 19-im
zdravotne postihnutých občanom.
Poţičovňa zdravotných pomôcok je prevádzkovaná aj vo Zvolene, kde vozíky a in é pomôcky zabezpečil
ZMOS a poţičiavajú sa cestou Klubu zdravotne postihnutých pri MU Zvolen.
Sociálnym poradenstvom a prevenciou sa chceme zamerať na náročné situácie, ktoré vyplývajú
z postihnutia, napomáhať pri adjustácii na meniace sa podmienky v pracovnom, rodinnom a sociálnom
ţivote. V neposlednom rade zmyslom je zabezpečiť dostupnosť sociálnej pomoci postihnutým občanom,
pomôcť byť menej závislý na sociálnych sluţbách a tým dodrţiavať princíp hlavného prúdu.
P UR SZZP priamo riadi Okresné rady SZZP.:
V rámci SR v r. 2013 pôsobilo 8 soc. poradcov, z toho 1 špecializované pri UR SZZP.
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OR SZZP vykonávajú sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo bezplatne v rámci príslušných regiónov.
Okrem uvedeného realizujú rehabilitačnú činnosť, sociálno-rehabilitačné pobyty pre zdravotne
postihnutých občanov. Vzhľadom k tomu, ţe základné socialne poradenstvo nie je nikým financované,
náklady znášajú príslušné Okresne rady, tieto si vedú aj štatistiku, ktorá nie je predkladaní na jednotlivé
VUC, keďţe na jeho výkone nie sú fňančne zainteresované.
5. Realizované projekty
Centrum sociálnej pomoci a sociálnych sluţieb SZZP realizovalo v roku 2013 nasledovné projekty:
1. Rekondično – integračné pobyty pre zdravotne postihnuté deti, mládeţ a dospelých
Projekty boli organizované samostatne v pôsobnosti jednotlivých Okresných rád.
V súčasnosti je zaznamenaný rastúci počet zdravotne postihnutých jedincov v populácii. V poslednom
období sa zvýrazňuje kooperácia zdravotnej a sociálnej sluţby. Vplyv sociálnych podmienok vo výraznej
miere môţe posilniť proces ozdravenia, udrţania, zachovania prijateľného zdravotného stavu a s tým i
kvalitu ţivota. Uvedené môţeme ponímať i v súvislosti s ľudskými právami.
Závaţným problémom sa javí izolovanosť ľudí s postihnutím, resp. rodín s postihnutým jedincom, ktorý
sa premieta do všetkých sfér spoločnosti. Môţe vyvolať straty v ekonomickej sfére, ako i sociálnej.
Zdravotné postihnutie negatívne ovplyvňuje schopnosti uspokojovať základné ţivotné potreby a dotýka
sa sociálnych spôsobilostí. Pôsobí na postoje človeka, ovplyvňuje celý jeho ţivot.
Realizáciou sociálno-rehabilitačného pobytu je umoţnená postihnutým jednotlivcom i rodinám
s postihnutými deťmi celková rehabilitácia, jednotlivci sa stávajú otvorenejšími voči svojmu okoliu, sú
viac pripravení zvládať riešenie svojej ţivotnej situácie.
Cieľom projektu bolo rekondično-integračným pobytom eliminovať, resp. minimalizovať sociálnu
izolovanosť, resp. nedostatok sociálnych kontaktov, naučiť postihnutých jedincov prekonať pasivitu a
aktivizovať ich v oblastiach, v ktorých môţu byť rovnocenní so zdravými jedincami. Hlavným cieľom
bolo naučiť postihnutého jedinca vyuţiť svoje schopnosti, potenciál, odstrániť čo moţno v najväčšej
miere informačnú a komunikačnú bariéru, čo je záruka úspešného začlenenia do spoločnosti.
7. Legislatíva
SZZP sa zúčastňoval pripomienkových konaní týchto zákonov:
Predseda UR ako člen NR OZP posiela pripomienky ku všetkým zákonom v socialnej a zdravotnej
oblasti. Všetky pripomienky sumarizuje NROZP a hromadne posiela príslušnému ministerstvu.
8. Ekonomika
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
vedie podvojné účtovníctvo v zmysle Zákona
o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení zákona č. 562/2003 Z.z. a zákona č.561/2004 Z.z. v súlade
s metodikou účtovníctva uvedenou v účtovnej osnove a na základe opatrenia MF SR z 14.novembra
2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy
pre účtovné jednotky, ktoré nie sú zaloţené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č.601/2007
Z.z.), opatrenia MF SR č. MF/24485/2008-74, opatrenia MF SR č. MF/10294/2009-74 a na základe
opatrenia MF SR z 28.novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy
a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú zaloţené
alebo zriadené na účel podnikania.
Inventarizácia hospodárskych prostriedkov bola vykonaná k 31.12.2013.
Stav základného imania bol k 1.1.2013 vo výške 6.688,84 €. Konečný stav k 31.12.2013 je
nezmenený vo výške 6.689,- €.
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Príspevky z podielu zaplatenej dane - 2%
prebiehalo v roku 2013.

SZZP

boli prijaté v celkovej výške 57,18 €. Čerpanie

Ţilinský samosprávny kraj poskytol finančný príspevok vo výške 1 041,39 € na sociálne
poradenstvo, prevenciu, ktorý bol vyčerpaný v plnej výške
Ďalšie finančné prostriedky boli získané predajom členských známok, mimoriadnych známok,
členských preukazov.
V zmysle Zákona o sociálnom fonde, tvorba sociálneho fondu z povinného prídelu vo výške
0,6% z hrubých miezd predstavovala v roku 2013 príjem celkom 81,68 €. .
V roku 2013 sme vykázali účtovný zisk v celkovej výške 0 €, celkové výnosy boli vo výške
442 191 €, celkové náklady boli vo výške 42191 €.
Aktíva
Pozemky

88,43

Stavby

29848

Materiál
Pohľadávky z obchodného styku

0
7286,94

Iné pohľadávky

182

Pokladnica

125

Bankové účty
Náklady budúcich období
Aktíva celkom

7491,84
61,15
42191

Pasíva
Základné imanie

6688

Fondy účtovnej jednotky

12 998

Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov

107

Účet ziskov a strát

2734

Krátkodobé rezervy
Záväzky z obchodného styku
Výdavky budúcich období

0
2 141
993

Výnosy budúcich období

14469

Pasíva celkom

42191

Výsledovka k 31.12.2013 v €
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Náklady
501

Spotreba materiálu

511

Opravy a udržiavanie

512

Cestovné

513

Náklady na reprezentáciu

518

Ostatné služby

2 608

521

Mzdové náklady

1969

524

Zákonné sociálne poistenie

525

Ostatné sociálne poistenie

0

527

Zákonné sociálne náklady

0

538

Ostatné dane a poplatky

0

549

Iné ostatné náklady

551

Odpisy dlhodobého nehmotného a
hmotného majetku

554

Predaný materiál

561

Poskytnuté príspevky organizačným
zložkám

60

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám

0

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

0

223
0
23977
16

477

335
2642

0

Účtová trieda 5 celkom

12 306

Výnosy
644

Úroky

654

Tržby z predaja materiálu

661

Prijaté príspevky od organizačných zložiek

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

0

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

0

664

Prijaté členské príspevky

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

691

Dotácie

Účtová trieda 6 celkom

0,87
0
9 665

9 665

82761
12 413

Trenčiansky samosprávny kraj
Neposkytol ţiadny príspevok.

Prešovský samosprávny kraj
Máj 2014
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Slovenský zväz zdravotne
postihnutých so sídlom v
Martine

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2013

SZZP

Prešovský samosprávny kraj neposkytol ţiadny príspevok.
Žilinský samosprávny kraj
Ţilinský samosprávny kraj poskytol na sociálne poradenstvo, prevenciu finančný príspevok vo
výške 1 041,39 € pre SZZP, CSS Martin.
Z objemu finančného príspevku boli hradené mzdové prostriedky a odvody do poisťovní jednému
zamestnancovi na 1/2 a beţné výdavky na činnosť (telefóny, bankové poplatky, nájom, oprava počítača) .
Záver
Váţení priatelia,
v správe nebolo moţné z priestorových dôvodov uviesť všetky aktivity a snaţenia organizačných zloţiek
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých. Niektoré OR majú vytvorené vlastné Webové stránky kde
informujú o svojích aktivitách. Na poţiadanie Kaţdá OR bez problémov poskytne oprávneným osobám
správu o svojej činnosti za príslušný rok.
Naše zdruţenie chce aj naďalej poskytovať sluţby zdravotne postihnutých občanov a to najmä tým, ktorí
ţijú mimo hlavného prúdu ţivota spoločnosti. Naša snaha bude i naďalej zameraná na poskytovanie
sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva, sociálne sluţby a vzdelávacie aktivity, ktorými moţno
prispievať k skvalitneniu ţivota cieľovej skupiny.
Ďakujeme všetkým tým, ktorí nám umoţnili svojou nezištnou pomocou uskutočniť naše aktivity v r.
2013.
Ďakujeme: Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine a Ţiline, Prievidzi, Povaţskej Bystrici a.t.d.
Ďakujeme Ţilinskému samosprávnemu kraju a Mestu Martin.
Ďakujeme všetkým jednotlivcom a spoločnostiam, ktoré poukázali v prospech Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých 2 % z príjmu fyzických a právnických osôb.
V závere ďakujeme úprimne všetkým predsedom Základných organizácií a Okresných organizácií ako
i všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispeli k dosiahnutým výsledkom.
Vo Zvolene dňa 10.5.2013.

Predseda UR SZZP
Ján Ostrolucký v.r.
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