
MIESTO  POD  SLNKOM  n.o.  

                                              Výročná správa za rok 2010 

 

                  Rok 2010 bol pre neziskovú organizáciu Miesto pod slnkom jubilejný a prelomový. 

Jubilejný v tom, že sociálna poradňa ktorej nástupcom je táto organizácia pôsobí už 10 

rokov. Zo sociálnej poradne, ktorej prácu zabezpečovala pred 10 rokmi jedna neštátna 

sociálna pracovníčka  sa stalo poradenské miesto, kde na dvoch pracoviskách v Košiciach 

a v Rožňave poskytujú špecializované sociálne poradenstvo 4 poradcovia. Z malej agentúry 

služieb a pomoci , ktorá  realizovala opatrenia sociálno právnej ochrany sa stala nezisková 

organizácia ,ktorá už 5 rokov realizuje programy na zabezpečenie priorít sociálnoprávnej 

ochrany pre úrady práce v Košickom a Prešovskom kraji. Kým v predchádzajúcich rokoch sme 

realizovali terénnu sociálnu prácu v rámci dvoch, troch programov v minulom roku to už bolo 

10 samostatných programov pre 8 úradov práce. V roku 2010 sme rozšírili repertoára 

akreditovaných činností v zmysle akreditácie MPSVaR o organizovanie skupinových 

výchovných, sociálnych a výchovno- rekreačných programov a tiež o opatrenia na pomoc 

rodičom a deťom pri riešení výchovných problémov ,prispôsobení  sa novej situácii, pri 

riešení špecifických problémov a v krízových situáciách. Zároveň nám bola akreditácia 

predĺžená na ďalších 5 rokov. V zmysle zákona o sociálnych službách sme obhájili našu 

žiadosť o akreditáciu na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, ktorú máme 

udelenú tiež na 5 rokov. 

                V tomto roku dozrel čas na zmenu našej organizácie. Koncom roka sme spracovali 

SWOT analýzu našej organizácie a určili jej budúce smerovanie, zameranie aj novú 

organizačnú štruktúru. 

                Mňa mimoriadne teší, že za tých 10 rokov  si naša organizácia nielenže našla  svoje 

miesto v systéme neštátnych subjektov pôsobiacich v sociálnej sfére, ale že sa nám podarilo 

nájsť a do práce v našej organizácii zapojiť vzdelaných, aktívnych a dobrých sociálnych 

pracovníkov, ktorí sú najväčšou devízou našej organizácie a ktorí verím, že budú ešte veľa 

rokov napĺňať jej poslanie, 

 

    PhDr  Eva Litavská 

      Riaditeľka n.o. 

 

 

 



                 Nezisková organizácia Miesto pod slnkom sa počas svojej histórie / Založená v r. 

2002, akreditácia na opatrenia sociálnoprávnej ochrany získaná v r. 2006, akreditácia na 

vzdelávanie v sociálnej oblasti získaná v roku 2008, akreditácia na špecializované 

poradenstvo v r. 2010/  vyprofilovala  v zmysle zakladateľského zámeru, ako organizácia 

poskytujúca všeobecne prospešné služby v troch oblastiach 

Prvá oblasť – realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany.  

Podľa aktuálnej akreditácie MPSVaR zabezpečujeme aktivity spojené s realizáciou 

- Výchovných opatrení  

- Sociálnych programov , výchovných programov, výchovno-rekreačných programov 

- Odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácií 

- Poradensko – psychologickej pomoci rodinám so špecifickým problémom 

a v krízových situáciách 

- Úpravou rodinného prostredia z ktorého bolo dieťa vyňaté ,alebo vyňatie hrozí 

- Prípravu náhradných rodičov na zapísanie do zoznamu žiadateľov o osvojenie alebo 

pestúnsku starostlivosť 

- Poskytovaním sociálneho poradenstva ma uľahčenie plnenia účelu náhradnej 

rodinnej  starostlivosti. 

Tieto aktivity realizujeme vo vzťahu k spontánnym klientom, ale hlavne v rámci priorít 

sociálnoprávnej ochrany pre úrady práce v Košickom a Prešovskom kraji. 

Druhá oblasť – špecializované sociálne poradenstvo 

Špecializované sociálne poradenstvo v zmysle akreditácie MPSVaR podľa schváleného 

projektu poskytujeme pre jednotlivca, dvojicu a rodinu v situáciách vedúcich k sociálnemu 

vylúčenie, hmotnej a sociálnej núdzi.  Cieľové skupiny našej práce v tejto oblasti sú rodiny 

/v kríze, dysfunkčné, náhradné, neúplné / , jednotlivci  / nezamestnaní, s osobnostnými 

problémami, deti s poruchami správania, neprispôsobení, bezdomovci, zdravotne postihnutí, 

seniori, manželia s dospelými deťmi/. 

Na túto činnosť vydal Košický samosprávny kraj v zmysle  Koncepcie rozvoja sociálnych 

služieb a Optimalizácie a zefektívnenia siete poradenských služieb výzvu na predkladanie 

projektov. V zmysle tohto projektu sme s podporou VÚC vytvorili 4 poradenské miesta na 

dvoch pracoviskách v Košiciach a Rožňave  .V roku 2010 sme vytvorili nové poradenské 

pracovisko v Rožňave, pre  zdravotne postihnutých občanov z mesta a okresu Rožňava. 

Tretia oblasť – vzdelávanie v sociálnej oblasti a poskytovanie supervízie. 

Vzdelávanie realizujeme v zmysle akreditácie Ministerstva školstva SR v dvoch vzdelávacích 

programoch. Ide o program 

- Kvalita sociálnych služieb v práci s rodinnými systémami / 130 hod. kurz/ 



- Sociálna práca v podmienkach obce / 90 hod. kurz/ 

Oblasť supervízie v sociálnej práci je ďalšou aktivitou našej organizácie v sociálnej oblasti. 

Medzi našimi internými a externými zamestnancami je 9 supervízorov , ktorí sú registrovaní 

v zozname supervízorov ASSP. Pre potreby zariadení sociálnych služieb , detské domovy 

a neštátne zariadenia sprostredkujeme prostredníctvom týchto zamestnancov individuálnu 

alebo skupinovú supervíziu. No podporu osobného rozvoja supervízorov aj mimo našej 

organizácie sa v našich priestoroch konajú 1x za mesiac stretnutia supervízorov.  

Koncom minulého roka sme spracovali   SWOT analýzu našej organizácie a určili jej budúce 

smerovanie a organizačnú štruktúru. 

Finančná situácia našej organizácie je ako v iných neziskových organizáciách neistá 

a pozostáva z viacerých zdrojov. Väčšinu našich príjmov tvoria príspevky na realizáciu priorít 

SPO od úradov práce. Tieto príspevky sú viazané na sociálnu prácu s konkrétnymi 

pridelenými rodinami a sú naviazané na štátny rozpočet. Nevyčerpané prostriedky sa ku 

koncu roka vracajú do štátneho rozpočtu. Podľa úspechu vo výberovom konaní a podpísaní 

zmluvy s prvými financiami môžeme rátať v priebehu mesiaca máj, jún. 

Pomerne stabilný, ale tiež viazaný na obdobie 1 roka je príspevok od Košického 

samosprávneho kraja na zabezpečenie špecializovaného sociálneho poradenstva. Vlastné 

príjmy našej organizácie sú minimálne a pozostávajú v príspevkov z 2% dane väčšinou od 

individuálnych platiteľov dane a prípadne zo sponzorských príspevkov. Táto finančná situácia 

ovplyvňuje aj organizačnú štruktúru našej organizácie. Vzhľadom na viazanosť a 

krátkodobosť zmlúv o finančných príspevkoch máme len dvoch kmeňových zamestnancov 

v pracovnom pomere. Ostaní spolupracovníci našej organizácie u nás pracujú na základe 

pracovných zmlúv uzavretých v zmysle Zákonníka práce a Obchodného zákonníka. V roku 

2010 sme na zabezpečenie všetkých aktivít uzavreli takéto zmluvy s 36 externými 

spolupracovníkmi.  

Základnými princípmi našej organizácie je  

- Odbornosť 

- Individuálny prístup 

- Diskrétnosť 

- Multidiciplinárny prístup pri riešení problémov klientov 

- Motivácia pre prácu  

- Objektívnosť 

- Presadzovanie najlepšieho záujmu dieťaťa 

V našej práci a nezaobídeme bez spolupráce s ďalšími inštitúciami , organizáciami 

a odbornými pracoviskami. Patria medzi ne Úrad Košického samosprávneho kraja, Úrady 

práce soc. vecí a rodiny, detské domovy, školy ,O.z. Úsmev ako dar, O.z. Návrat a iné. 



Hlavné aktivity roku 2010 

 

                         Programy sociálnoprávnej ochrany na realizáciu priorít úradov práce sme 

realizovali pre osem úradov práce v Košickom a Prešovskom kraji. Celkove išlo o 10 

samostatných programov. Programy zamerané na sanáciu rodinného prostredia sme 

zabezpečovali pre úrady práca Prešov, Michalovce, Trebišov, Rožňava, Poprad a Kežmarok. 

Pomoc náhradným rodinám a deťom z náhradných rodín sme aj pobytovou formou 

realizovali pre ÚPSVaR Košice a Sp.Nová Ves. Výchovný program pre deti s uloženým 

výchovným opatrením sme skupinovou formou organizovali pre úrad práce Košice 

a výchovno rekreačný pobyt pre deti pre ktoré sa realizujú opatrenia sociálno právnej 

ochrany aj za účasti rodičov pre úrad práce Michalovce. Celkove sme v rámci týchto 

programov pracovali v 150 rodinách kde žilo 605 detí. Do výchovného programu bolo 

zapojených 65 detí a do výchovno –rekreačného skupinového programu 89 detí.  Napriek 

náročnej práci vzhľadom na situáciu a stav rodín ktoré boli zaradené do programov 

v koncoročnom hodnotení sme konštatovali 70 % úspešnosť nášho pôsobenia. V práci sa 

osvedčilo sieťovanie , zapojenie širšej rodiny, spolupráca s obcami a individuálny prístup. 

Konkrétne programy ,príspevky na ich realizáciu aj skutočné čerpanie sú uvedené v prílohe 

výročnej správy. 

Prípravu na zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť v našej 

organizácii absolvovalo 28 žiadateľov z toho 26 úspešne. Aktualizáciu prípravy sme 

zrealizovali v 4 prípadoch. 

Špecializované sociálne poradenstvo sme v roku 2010 rozšíril aj do okresu Rožňava. Vytvorili 

sme tam podmienky pre prácu detašovaného  pracoviska našej organizácie . Ťažiskovým 

zámerom práce tejto poradne je práca so zdravotne postihnutými občanmi. Naďalej 

pracovala aj sociálna poradňa v sídle našej organizácie v Košiciach na Hlavnej ul. 68. Celkove 

sme v roku 2010 poskytovali špecializované poradenstvo pre 227 dlhodobých  klientov. 

V roku 2010 sme naďalej realizovali projekt  Sociálnej implementačnej agentúry zameraný na 

vzdelávanie našich zamestnancov. Úspešne sme absolvovali výcvik sociálneho poradcu, kde 

certifikát obdržalo 15 našich spolupracovníčok . Zapojili sme sa aj do vzdelávacieho 

programu zameraného na aplikáciu prace s chudobnými a sociálne vylúčenými občanmi  

„Mosty z chudoby“.  

V mesiacoch apríl až jún sme v zmysle výziev SIA a FSR spracovali a predložili nové projekty : 

-  V  zmysle zámeru – Podpora soc. inklúzie osôb ohrozených vylúčením 

prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb s osobitným zreteľom na rómske 

komunity program pod názvom „ „Nové metódy sociálnoprávnej ochrany v obci“ 

- V rámci výzvy zameranej na zosúladenie rodinného a pracovného života program  

„Úspešne doma aj v práci“ 



-  V rámci výzvy zameranej na budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

program „Zvyšovanie profesionalizácie zamestnancov neziskovej organizácie so 

zameraním na pomoc ohrozeným rodinám v KSK. 

Do konca roka o ich schválení či neschválení príslušný orgán nerozhodol. 

Košický samosprávny kraj zabezpečuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany v zmysle VZN 

č.3/2010. V rámci tohto nariadenia je potrebné požiadať o príspevok na realizáciu opatrení 

sociálno právnej ochrany najmä preventívneho charakteru  budúci rok predložením 

programu, ktorý chce organizácia realizovať. Naša organizácia pripravila preventívne 

programy pre rómske dievčatá a mladých rodičov pod názvom „ Čas zmien“ a „Kamarátka 

škola“. Ani o týchto programoch nebolo do konca roka rozhodnuté. 

  



Činnosť správnej rady neziskovej organizácie. 

V súlade so štatútom našej organizácie jej činnosť riadi a zásadné dokumenty a zámery 

schvaľuje správna rada. Táto v roku 2010 pracovala v nezmenenom zložení. Zasadnutia 

správnej rady sa uskutočnili 4x  a to v termínoch  23.1., 15.5., 12.8.,31.10., o chode 

organizácie boli členova správnej rady informovali aj priebežne mimo oficiálnych 

zasadnutí. 

Na zasadnutiach správna rada schválila: 

Výročnú správu za rok 2009 , Revíznu správu za rok 2009, Zameranie činnosti na rok 

2010, Žiadosť o rozšírenie akreditácie na opatrenia SPO a žiadosť o predĺženie akreditácie 

na ďalšie obdobie, Zámery a programy na zapojenie do výberového konania úradov 

práce na realizáciu priorít SPO, Projekty na základe výziev FSR a SIA, Žiadosť o príspevok 

a program  na realizáciu opatrení SPO z VÚC, Výsledky prieskumu trhu na realizáciu 

vzdelávania „Mosty z chudoby“, Vykonávanie funkcie osobitného príjemcu dávky 

v hmotnej núdzi pre rodinu Godlovú, Zámer vytvorenia detašovaného pracoviska v roku 

2011 v Michalovciach, Schválila príspevky od žiadateľov o prípravu NRS od roku 2011. 

Ostatné informácie o činnosti správnej rady sú v zápisniciach z jednotlivých zasadnutí. 

 

Finančná situácia organizácie. 

Nezisková organizácia je finančne zabezpečovaná z viacerých zdrojov. 

Na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva prispieva Košický 

samosprávny kraj, ktorý v zmysle hodnotenia predložených projektov schválil pre našu 

organizáciu 4 poradenské miesta s ročnou dotáciou 39.832.-€ . Z tejto dotácie sme 

zabezpečili vytvorenie poradenského pracoviska v Rožňave a celoročné poradenské 

služby na dvoch pracoviskách . /Košice, Rožňava/. 

 Na realizáciu 10 programov pre úrady práce v rámci priorít sociálno právnej ochrany sme 

obdržali príspevky v celkovej výške  125 239 € . Na realizáciu programov sme vyčerpali 

92890,77 € a zvyšok vo výške 32348,23 € sme vrátili do štátneho rozpočtu. Rozpis 

jednotlivých príspevkov a ich čerpanie je v prílohe tejto správy.   

MPSVaR nám schválilo dotáciu na výchovný a sociálny program pre chudobné rodiny 

z lokality Demeter vo výške 2000.- € Čerpanie dotačného príspevku bolo vo výške 1987,30€ 

Malú časť z našich príjmov tvoria príspevky z 2% dane. V roku 2010  to bolo 1664,97 € Našim 

prispievateľom a podporovateľom sme za to vďační. Tento príspevok bol použitý na 

zabezpečenie nákladov spojených s ďalším vzdelávaním našich zamestnancov. 



Hospodárenie našej organizácie je uvedené v Súvahe a Výkaze ziskov  a strát, ktoré sú 

v prílohe tejto správy. 

Účtovníctvo a hospodárenie našej organizácie bolo preskúmané nezávislou auditorkou 

z ktorej správy citujem: 

„Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii 

neziskovej organizácie MIESTO POD SLNKOM k 31.12.2010 a výsledkoch jej hospodárenia za 

rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. „  

Ing.Zuzana Dučayová  Licencia SKAU č.600 

Revízna správa internej revízorky je súčasťou záverečnej správy . Revízorka konštatovala že 

prostriedky použité na dosiahnutie cieľov organizácie sú riadne vydokladované a zaúčtované 

v súlade s postupmi účtovania na tomu prislúchajúcich účtoch. 

Výročná správa aj všetky jej prílohy sú zverejnené na internetovej stránke našej organizácie 

WWW.miestopodslnkom.sk      

Košice: apríl 2011  

 

PhDr. Litavská Eva 

Riaditeľka n.o. 

 


