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VEC 

       Výročná správa neziskovej organizácie za rok 2013 
 
 
 V súlade s ustanovením zákona § 34 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových 
organizáciách v zákonom stanovenej lehote predkladáme registrovému úradu  
správu o činnosti neziskovej organizácie za rok 2013. 
 
 

1. Registrácia a predmet činnosti organizácie 
 

Nezisková organizácia pre zrakovo postihnutých, n. o., bola zapísaná do registra 
neziskových organizácií krajského úradu v Prešove pod r. č. OVVS – 74/2004 – NO. 
Štatutárnym zástupcom organizácie je Mgr. Otília Čechová. Doterajšia správna rada 
sa v júni 2013 vzdala svojej činnosti a schválila nových členov, ktorými sú po 
odsúhlasení: Mgr. Miroslava Ďurajková, Mgr. Andrea Ladecká a Mgr. Laura Stohlova, 
ktorá bola zvolená za nového predsedu správnej rady. V roku 2013 bol štatút NOZP 
rozšírený o možnosti vzdelávania a poskytovania základného a špecializovaného 
sociálneho poradenstva. Pre NOZP pracoval  dobrovoľný tím ranej starostlivosti 
zložený zo 6 špeciálnych pedagógov a psychológov, ako aj externí odborní 
spolupracovníci. 

Predmetom činnosti neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne 
prospešných služieb: 

‐ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych 
hodnôt u detí a mládeže so zrakovým postihnutím, 

‐ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry osôb so zrakovým postihnutím, 
‐ podpora rodín s deťmi  a mládežou so zrakovým postihnutím ako aj všetkých 

osôb a inštitúcií podieľajúcich sa na starostlivosti o zrakovo postihnutých. 
 



2. Činnosť NOZP v kalendárnom roku 2013.  
 

NOZP sa od roku 2009 prednostne venuje  rozvoju terénnych služieb pre rodiny 
s deťmi raného veku so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.  Organizácia je 
registrovaná na Bratislavskom samosprávnom kraji ako poskytovateľ základného 
sociálneho poradenstva. Spolupracujeme so Súkromným centrom špeciálno-
pedagogického poradenstva v Bratislave, evidované  rodiny sú klientmi tohto centra. 
Odbornú poradenskú činnosť uskutočňuje na dobrovoľnej báze 6 - členný tím 
poradcov ranej starostlivosti. 
a)Sprevádzanie  rodín - raná starostlivosť.  
V  roku 2013 nás kontaktovalo 40  rodín prevažne zo západného a stredného 
Slovenska.  Členky tímu na základe  dohody s jednotlivými rodinami navštevovali 
rodiny v mieste ich bydliska, intenzívnejšie kontakty s rodinami sa uskutočnili najmä 
od septembra 2013 na základe finančnej podpory z grantového programu Hodina 
deťom. Od septembra do decembra 2013 sme uskutočnili 22 návštev v rodinách. 
b) Projektová činnosť NOZP. 
Rozvoj ranej starostlivosti je dlhodobo  podporovaný programom Hilton/Perkins 
z Perkins School for the Blind v USA. Program je financovaný z grantu nadácie 
Conrada N. Hiltona.  V období od septembra 2012 do júna 2013 sme získali finančné 
prostriedky vo výške 5 608,37 Eur v rámci projektu “Early intervention for families 
with children who are visually and mutiple impaired in Slovakia“.  Ďalším projektom 
v rámci uvedeného programu sme získali finančné prostriedky vo výške 6 522 Eur na 
obdobie júl 2013 – jún 2014. Z týchto  projektov sme financovali  najmä kurz rodín, 
 kluby rodičov a vzdelávanie poradcov ranej starostlivosti.   
Nadácia pre deti Slovenska v rámci grantového programu Hodina deťom schválila 
projekt „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“ v celkovej sume 5 860,57 Eur, ktorý  
NOZP začala realizovať  od septembra 2013. Projekt podporil vybavenie  NOZP 
špeciálnymi pomôckami a odbornou literatúrou vo svete uznávanej odborníčky Lilli 
Nielsenovej. Umožnil prezentovať tento prístup vo výchove detí s viacnásobným 
znevýhodnením na kluboch rodičov v rôznych regiónoch Slovenska a podporil 
terénne návštevy v rodinách.  
c) Kurz pre rodiny s deťmi raného veku s viacnásobným znevýhodnením. 
V dňoch 3.- 7. mája 2013 sme uskutočnili 5 -  dňový kurz pre rodiny v rekreačnom 
prostredí Modra- Harmónia (Hotel pod Lipou). Pobytu sa zúčastnilo 13 rodín (40 
členov, vrátane otcov a súrodencov), odborný personál pozostával z 11lektorov. Štyri 
rodiny,  ktoré už vo väčšine absolvovali viaceré kurzy, boli na kratšom - víkendovom 
pobyte. Spojenie väčšieho počtu rodín bolo zámerné, aby sme týmto spôsobom 
predchádzali pocitu vylúčenia rodín zo spoločnosti a podporili pozitívne postoje 
rodičov, vyrovnávanie sa s náročnými životnými situáciami,  výmenu skúseností 
medzi rodičmi a rodičovskú svojpomoc. Stanovený cieľ  kurzu sa naplnil, aktivita 
rodičov sa v ďalšom období zvyšovala a skvalitnila sa partnerská spolupráca 
odborného tímu a rodičov. Vytvorila sa skupina rodičov, ktorí majú záujem hovoriť 
o potrebách rodín s deťmi raného veku s viacnásobným znevýhodnením a pomáhať 
aj iným rodinám v podobnej situácii. 



Kurz prebiehal podľa osvedčeného programu, pre deti začínal a končil spoločným 
stretnutím. Dopoludnia boli venované individuálnym konzultáciám s lektormi  podľa 
potrieb a záujmu rodín (muzikoterapia, komunikácia a logopédia, fyzioterapia, aktívne 
učenie, zraková stimulácia). Počas kurzu absolvovali deti zhodnotenie vyšetrenie 
funkčného zraku u troch vyškolených zrakových terapeutiek - Mgr. Želmíry 
Glonekovej, Mgr. Laury Stohlovej a  Mgr. Anny Širilovej.  
Sobotňajšie odpoludnie bolo venované klubovému stretnutiu, na ktoré boli pozvaní aj  
rodičia, ktorí neboli účastníkmi kurzu. Ďalšie odpoludnie odznela zaujímavá 
prednáška Mgr. Jany Kšíňanovej PhD. o senzomotorickej integrácii a komunikácii. 
Večery boli venované rodičovskej skupine a skupine otcov, ktorú po prvý krát viedol 
skúsený psychoterapeut PhDr. Ivan Valkovič, ako aj zážitkovým aktivitám a bazálnej 
stimulácii.  V pondelok sme s deťmi navštívili blízku farmu MM pri Modre, kde 
fyzioterapeutka Katarína Mičíková realizovala hipoterapiu. Aktivita bola sponzorským 
darom majiteľa farmy, kurz bol financovaný z amerického programu Hilton/Perkins.  
d) Kluby rodičov.  
Na základe predchádzajúcich skúseností a záujmu rodičov o spoločné stretnutia sme 
pokračovali v organizovaní rodičovských klubov. 

2. rodičovský klub sa uskutočnil 4. mája 2013 v rámci kurzu rodín. Téma 
stretnutia bola zameraná na sociálnoprávne poradenstvo a skúsenosti 
s uplatňovaním svojich práv (Galina Kubalová). Program bol doplnený o 
informácie o poslaní materských centier (Katarína Reinoldová). Obe témy 
rodičov zaujali a vyvolali bohatú diskusiu. Klub bol podporovaný americkým 
programom Hilton/Perkins. 

3. rodičovský klub sa uskutočnil dňa 26. októbra 2013 v priestoroch Súkromného 
centra špeciálno-pedagogického poradenstva na Stálicovej 2 v Bratislave 
s účasťou 15 rodičov a odborníkov. Tím ranej starostlivosti vo svojej praxi pri 
stimulácii vývinu detí s viacnásobným znevýhodnením využíva prístup L. 
Nielsenovej. Projektová činnosť v rámci programu Hodina deťom pomohla 
skvalitniť odbornú činnosť a obohatiť vybavenie organizácie o nové zaujímavé 
pomôcky. Program rodičovského klubu bol z tohto dôvodu zameraný na 
prezentáciu Aktívneho učenia Lilli Nielsenovej. Poskytli sme rodičom a ďalším 
odborníkom informácie a materiály o uvedenom prístupe, prezentovali sme 
pomôcky (rodičia ich mohli  priamo vyskúšať a zapožičať na stretnutí) 
a podporili výmenu skúseností medzi rodičmi a odborníkmi. Na stretnutí bol 
vytvorený priestor pre rodičov, aby priniesli vlastné osvedčené špeciálne 
pomôcky (napr. materiál na zrakovú stimuláciu). 

4. rodičovský klub prebehol dňa 16. novembra 2013 v  Materskom centre Úsmev 
v Piešťanoch. Program bol rovnako  zameraný na aktívne učenie 
a prezentáciu pomôcok L. Nielsenovej, zúčastnilo sa ho  6 rodín s deťmi 
raného veku s viacnásobným znevýhodnením. Oba jesenné kluby boli 
súčasťou spomínaného projektu „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“ 
podporovaného grantovým programom Hodina deťom a čiastočne aj 
americkým  programom Hilton/Perkins.  



e) Školenia dobrovoľného tímu ranej starostlivosti. 
V dňoch 14. – 16.septembra 2013 sa tri členky odborného tímu zúčastnili 3. 
konferencie pracovníkov ranej starostlivosti v Českej republike, ktorá prebehla 
v Olomouci. NOZP uzatvorila zmluvu o spolupráci s českou Společnosti pro raní 
pečí. Účasť na konferenciii bola podporená grantovými programamiHodina deťom 
a Hilton Perkins. 
V priebehu októbra – decembra 2013 sme uskutočnili v Súkromnom centre 
špeciálno-pedagogického poradenstva na Stálicovej 2 v Bratislave výcvik poradcov 
ranej starostlivosti pod názvom „Krízová intervencia a sprevádzanie pri práci 
s rodinou“. Školenia sa zúčastnilo 6 členiek tímu ranej starostlivosti a 13 ďalších 
účastníčok z rôznych poradenských zariadení v záujme podporovania kontinuitnej 
starostlivosti o rodiny. Kurzy prebehli v nasledovných termínoch: 

1. modul: Krízová intervencia pri práci s rodinou, 11.- 13. október 2013. 
2. modul: Základné zručnosti a kompetencie pri práci s rodinou, 22.- 24.            

november. 
3. modul: Rozšírené zručnosti práce s rodinou z pohľadu na riešenie zameraného 

modelu, 10. -11. december 2013. 
Lektormi kurzu boli  Mgr. Vladimír Hambálek a PhDr. Ivan Valkovič (Coachingplus 
Bratislava). Školenie bolo  podporené americkým programom Hilton/Perkins. 
f) NOZP vlastní  depozitár špeciálnych  pomôcok, ktorý je uložený v sídle organizácie 
v Levoči  a v SCŠPP na Stálicovej ul. 2 v Bratislave. V roku 2013 bol doplnený 
pomôckami L. Nielsenovej získanými v Nemecku - multifunkčný stolík, podporné 
lavice, pružinové dosky, sklápacie dosky, kniha aktivít, sensitar, ako aj o diagnostickú 
škálu a stimulačný program vytvorený L. Nielsenovou. 
g) V roku 2013 sme nadviazali spoluprácu s Úniou materským centier v záujme 
uľahčiť inklúziu rodín s deťmi raného veku so zdravotným znevýhodnením medzi 
bežné rodiny. V máji sme sa aktívne zúčastnili na Míli pre mamu organizovanej ÚMC, 
kde sme sa prostredníctvom zážitkových aktivít snažili oboznámiť deti a ich rodičov 
so svetom nevidiacich detí. V priebehu roku sme v začali pripravovať výstavu 
fotografií maličkých detí z rodín, ktoré nás kontaktujú. So známy fotografom Petrom 
Župníkom sme  navštívili 8 rodín v mieste ich bydliska, fotografovanie prebehlo 
v prirodzenom prostredí a v priebehu každodenného  života rodín. S rodičmi sme ku 
koncu roku 2013 dohodli spoluprácu pri spracovávaní ich problémov v oblasti 
zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí. Tieto problémy plánujeme publikovať  
spolu s príbehmi rodín v ďalšom období. Záverom roka sme sa zúčastnili na predaji 
Vianočného punču na Hviezdoslavovom námestí, ktorého výnos sme použili na 
nákup svetelného panela. Predaj punču za NOZP aktívne podporila aj poslankyňa 
Jana Žitňanská. 
 
Vypracovala: Mgr. Otília Čechová 
 
 
 



3.Ročná závierka za rok 2013 
 
Nezisková organizácia vedie podvojné účtovníctvo odo dňa svojho vzniku 

a riadi sa platnými právnymi normami v oblasti vedenia účtovníctva pre neziskové 
organizácie a daní z príjmov. Za zdaňovacie obdobie roku 2013 vykonala 
k 31.12.2013 spracovanie účtovných, daňových a evidenčných dokladov, ktoré boli 
predmetom vykonania ročnej závierky a spracovania daňového priznania a príloh 
k daňovému priznaniu pre právnické osoby.  

NOZP nemala iný zdroj krytia ako disponibilné zostatky z predchádzajúcich 
rokov, projektové aktivity  a sponzorské finančné dary.  Všetky finančné prostriedky 
boli čerpané v súlade so zámermi projektov a poslaním NOZP, použitie prostriedkov 
bolo predmetom zúčtovacieho vzťahu voči spolufinancovateľov projektu.  
 
 

4. Prehľad peňažných príjmov a výdavkov 
 

Príjmy NOZP v roku 2013 
 

‐ Prijaté finančné príspevky od iných organizácií                                301,00€                            
- nadácia Hodina deťom                                                                4 688,46€  
- nadácia Perkins School                                                               2 959,90€ 

     -    prijaté úroky z bežných účtov                                                                0,58€                           
     -    refundácia výdavkov na školenie účastníkmi                                 2 820,00€                           
 
     Príjmy celkom                                                                                   10 769,94€                 
 
 
Výdavky NOZP v roku 2013 

 
‐ Režijný materiál, kancelárske potreby, inventár                               110,38 € 
‐ Výkony spojov, poštovné, telekomunikačné platby                             94,82€ 
‐ Ostatné nakupované služby vrátane školení                                  6 096,58€ 
‐ Náklady na cestovné výdavky vr. cestovných diét                          2 553,20€  
-    Dohody o vykonaní práce                                                                  330,00€ 
-    Náklady zamestnávateľa na soc. zabezpečenie 1- 12/2013              93,03€ 
‐ Odpisy hmotného inv. majetku – učebných pomôcok                          0,00€ 
‐ Bankové poplatky, poistenie, dane a poplatky                                  157,30€     
‐ Učebné a diagnostické pomôcky                                                    2 040,94€   

 
      Výdavky celkom                                                                              11 476,25€ 

 
 



Výsledok hospodárenia NOZP k 31.12.2013 
 

Účtovný hospodársky výsledok predstavuje účtovnú stratu -           706,31€ 
Úprava hospodárskeho výsledku- nedaňové príjmy  a výdavky           0,00€ 
 
 

 
5.  Stav a pohyb majetku a záväzkov NOZP 

 
Stav aktív a majetku NOZP k 31.12.2013 

 
‐ Hmotný a invest. majetok po zúčtovaní oprávok v zost.cene               0,00€   
‐ Pokladnica  €                                                                                        0,25€ 
‐ Zostatok na bežnom účte                                                              7 361,46€ 
‐ Disponibilné zdroje k 31.12.2013                                        7 361,71€                      

 
Zdroje krytia NOZP pasíva k 31.12.2013 
 

‐ Pohľadávky k 31.12.2013                      270,00€         
‐ Záväzky z obchodného styku k 31.12.2013                            0,00€ 
‐ Záväzky voči zamestnancom k 31.12.2013                                     299,88€ 
‐ Záväzky sociálneho zabezpečenia SP, ZP                                       123,15€  
‐ Záväzky voči štatutárovi z poskytnutej finančnej výpomoci                10,00€                            
‐ Zúčtované prebytky hospodárenia minulých rokov                   + 48 235,98€ 
‐ Zúčtovaný deficit hospodárenia minulých rokov                        - 40 313,86€ 
‐ Časové rozlíšenie nákladov                                                                17,08€                   

 
 
Majetok Neziskovej organizácie pre zrakovo postihnutých 
 

‐ Učebné a kompenzačné pomôcky k  31.12.2013 v OC               11 247,83€ 
-zúčtované oprávky k majetku k 31.12.2013                                11 247,83€  
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Dana Rusnáčiková, externý ekonóm 
Schvália: Mgr. Otília Čechová, štatutárny zástupca NOZP 

 


