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Úvodné slovo 

 
Milý naši priaznivci, podporovatelia, priatelia 

kolegovia, kolegyne, klienti i každý kto sa o nás a našu činnosť zaujímate. 

 

Skončil sa ďalší rok a my môžeme hrdo oznámiť, že i napriek zložitej finančnej 

situácii v neštátnom sektore sme stále tu, pracujeme, rozvíjame sa a poskytujeme 

a skvalitňujeme naše služby. 

 

Postupom času sa činnosť našej neziskovej organizácie stále viac formuje a svoju 

pozornosť venujeme špecifickejším problémom a situáciám v ktorých sa rodina a jej členovia 

nachádzajú.  

 

Dnes pomerne často počúvame o kríze rodiny, kríze hodnôt. V praxi sa pomerne často 

stretávame, ani nie tak s krízami – ktoré úprimne, i keď v iných podobách sprevádzali rodinu 

stále, ako s nechuťou a neschopnosťou ich riešiť. Ako zvláštny fenomén v posledných rokoch 

vnímame tendencie prenosu zodpovednosti za riešenia, za zmeny, za zlepšenia zo strany 

členov rodín na iných - či už to sú pracovníčky na úradoch, v rôznych verejných inštitúciách, 

v neziskových organizáciách....  

Postoj, ak máte problém príďte a my ho vyriešime sa asi viac hodí do reklamy na 

zákaznícke služby, žiaľ sú to očakávania i našich klientov.  

Často sa stretávame s nechuťou venovať energiu, námahu riešeniu problémov, často 

s nevedomosťou ako v problémových situáciách postupovať. Teší nás, ak sa stretneme 

s ľuďmi, ktorí napriek náročnosti sa snažia svoje vzťahy zlepšovať, získavať nové zručnosti 

a učiť i svoje deti, že rodina má i v súčasnej dobe svoju hodnotu a nezastupiteľné miesto, 

a stojí za to jej udržaniu venovať čas i energiu. 

 

Vďaka nim opäť získavame nádej a nachádzame motiváciu a zmysel v našej práci. 

 

Tak nám všetkým želám veľa momentov, ktoré povzbudia v našej náročnej práci 

a úspechov, ktoré ukážu že nie je márna. 
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1. Údaje o neziskovej organizácii zabezpečujúce všeobecnú 

informovanosť 
 

Činnosť neziskovej organizácie Miesto pod slnkom začala v roku 2001, keď 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny rozhodnutím zo dňa 14.3.2001 vydalo povolenie 

PhDr. E. Litavskej na vykonávanie sociálneho poradenstva, výchovných a sociálnych 

programov a niektorých opatrení sociálnoprávnej ochrany. PhDr. Litavská Eva sa tak stala 

prvou neštátnou sociálnou pracovníčkou na Slovensku.  

V roku 2002 založila neziskovú organizáciu Miesto pod slnkom, ktorú Obvodný úrad 

zaregistroval 5.11.2002, ako organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby v sociálnej 

oblasti. Legislatívne zmeny v sociálnej oblasti, najmä prijatie nového zákona 

o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratela č. 305/2005 Z.z. vytvorili lepšie podmienky 

a rozšírili možnosti práce neštátnych subjektov v tejto oblasti sociálnej práce. Od 10.2.2006 je 

nezisková organizácia Miesto pod slnkom, ako jedna z prvých na Slovensku, akreditovaným 

subjektom na vykonávanie opatrení SPODaSK podľa tohto zákona.  

V roku 2009 na základe personálnych a legislatívnych zmien ako i odborného 

zamerania našej činnosti, a rozšírenia našich aktivít bolo potrebné upraviť aj  štatút 

organizácie. Štatút n.o. bol doplnený o 

- Pomoc rodinám v kríze a náhradným rodinám 

- Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany v zmysle akreditácii MPSVaR 

- Realizovanie výchovných a sociálnych programov 

- Realizovanie sociálneho poradenstva 

- Sprostredkovanie supervízie pre organizácie 

V apríli 2010 MPSVaR predĺžilo platnosť akreditácie o ďalších 5 rokov. Nezisková 

organizácia má týmto akreditáciu na vykonávanie výchovných opatrení, prípravu fyzickej 

osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, alebo osvojiteľom, na zabezpečenie úpravy 

rodinných pomerov dieťaťa, ako i rozšírilo akreditáciu na opatrenia ako je organizovanie 

výchovných skupinových a sociálnych skupinových programov, výchovno rekreačných 

skupinových programov, poradensko – psychologickú pomoc rodinám so špecifickým 

problémom a pri krízových situáciách a realizovanie odborných metód práce na prispôsobenie 

sa novej situácii v rodine. 

Nezisková organizácia Miesto pod slnkom poskytuje špecializované sociálne 

poradenstvo v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov. Túto sociálnu službu môže poskytovať na základe zápisu do registra, 

ktorý vedie vyšší územný celok a na základe akreditácie na odbornú činnosť. Akreditácia bola 

neziskovej organizácii udelená 26.5.2010 na dobu 5 rokov. Túto odbornú činnosť môže 

poskytovať jednotlivcom, dvojiciam a rodinám v sociálnych situáciách vedúcich k sociálnemu 

vylúčeniu, hmotnej a sociálnej núdzi v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. 

 



2. Hlavné oblasti práce n.o. 

 

2.1  Opatrenie sociálnoprávnej ochrany 

V zmysle akreditácie MPSVaR sa naša organizácia každoročne uchádza o možnosť realizovať 

odborné programy na zabezpečenie priorít sociálnoprávnej ochrany, ktoré vyhlasujú úrady 

práce v Košickom a Prešovskom kraji. V roku 2013 sme na základe zmlúv s ÚPSVaR sme 

realizovali tieto programy. 

 

 

2.1.1  Priority úradov práce, sociálnych vecí a rodiny  

 

Nezisková organizácia Miesto pod slnkom v roku 2013 realizovala v rámci  priorít 

ÚPSVaR SPODaSK  

 

1. Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno 

rekreačný program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, 

u ktorých sa vykonávajú opatrenia SPODaSK, realizovaný ambulantnou, celodennou 

a pobytovou formou podľa zmluvy č. 1/P/2013 uzavretej medzi ÚPSVaR Košice a MPS 

n.o. Košice.  

 

Program bol pripravený pre 30 detí s výchovnými problémami. Podľa schváleného programu 

realizácia pozostávala z: 

- individuálnej práce s maloletým a s jeho rodinou, sociálneho poradenstva, tréningu 

komunikácie, foriem riešenia krízových situácií  

- skupinových stretnutí detí  

- voľnočasových aktivít pre celé rodiny  

- pobytu pre deti v rozsahu 5 dní 

 

Keďže viacero detí malo v škole problémy s ukončením školského roka, postupom do 

ďalšieho ročníka, reparátmi, ponúkli sme deťom i doučovanie. 

 

Pre deti boli pripravené: 

- športovo voľnočasové popoludnie v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej ul. 

v Košiciach, kde boli rezervované pre deti dve ihriská. Pre deti boli pripravené rôzne 

športové súťaže, loptové, na kolobežkách, zahrali si futbal, požičali si bicykle. 

- výlet na Alpinku detským vláčikom, kde okrem športových súťaží, bolo i kreslenie, 

a vedomostné úlohy.  

- spoločný výlet na hrad v Starej Ľubovni, na ktorý boli pozvaní aj rodičia a súrodenci 

detí. 

Do všetkých aktivít sa zapájali aj naše pracovníčky, čo zlepšilo vzťahy detí k nim, vzájomne 

ich priblížilo a deti boli viac otvorené v komunikácii o problémoch. 

 



 

Pobyt sa realizoval v termíne od 27.-31.8.2013 v rekreačnom zariadení Stará Voda. 

Program pobytu bol pre deti pripravený tak, aby bol zaujímavý, zábavný, ale i výchovný. 

Každý deň v dopoludňajších hodinách deti a mladiství pracovali v skupinách. Témy, ktorým 

sa venovali, boli zamerané hlavne na sebapoznanie, ocenenie. Tieto deti majú predstavu 

o sebe a svojej hodnotene značne zníženú práve reakciami okolia, kritikou, obviňovaním. 

Nevedeli uviesť takmer žiadnu svoju pozitívnu vlastnosť alebo skutok na ktorí by boli hrdí. 

V dôvernej atmosfére skupiny rozprávali o svojich zážitkoch, o tom ako reagujú, čo ich hnevá 

a spoločne pracovali na tom, ako inak tieto konfliktné situácie zvládať. Vzájomne k sebe boli 

otvorení, podporujúci. 

Súčasťou programu boli športové aktivity, súťaže jednotlivcov, aj družstiev, výlety do 

okolia, tvorivé úlohy na riešenie v prírode, poldenný výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne, 

ktorý bol spojený s vedomostnou ako i branno-orientačnou súťažou družstiev. 

 

Pri realizácii programu sme pracovali na úprave rodinného prostredia, čo sa nie vždy 

podarilo podľa našich očakávaní, ale deťom sme poskytli podporujúci a akceptujúci vzťah 

s nami, ktorý im, ako veríme, v budúcnosti pomôže pri správnej orientácii v živote. 

Na základe spätných väzieb zo skupiny starších detí a mladistvých pozveme tie ktoré 

prejavili záujem a skupinové stretnutia sú pre nich prínosné na ďalšie skupinové stretnutia 

v našej n.o. i po skončení programu, ako i možnosť individuálnych konzultácií v prípade 

potreby. 

 

2. Program na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na 

prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom prostredí podľa zmluvy č. 3/P/2013 

uzavretej medzi ÚPSVaR Košice a MPS n.o. Košice.  

 

Tento program realizovali  v roku 2013 zamestnankyne a externé spolupracovníčky 

našej organizácie v súlade so schváleným programom pre vybrané rodiny zaradené do 

programu pracoviskami ÚPSVaR  Košice. 

Program bol pripravený pre 15 rodín a bol zameraný na rodiny, ktoré sa po rozvode 

ocitli v nových situáciách, kde sa vyskytli problémy pri realizácii styku dieťaťa s rodičom, pri 

konfliktoch a sporoch ohľadom výchovy dieťaťa a starostlivosti.  Pri realizácii jednotlivých 

aktivít sme vychádzali z praktických skúsenosti, ktoré sme získali pri realizácii programov 

v prechádzajúcich dvoch rokoch Najčastejšie vyskytujúce sa problémové oblasti boli: 

zamedzovanie styku dieťaťa s rodičom, vzájomná komunikácia, nedodržiavanie pravidiel 

ohľadom starostlivosti o deti a realizovanie striedavej starostlivosti.  

Pri práci s rodičmi sme realizovali individuálnu prácu s jednotlivými rodičmi a to 

v domácom prostredí, ale i v prostredí n.o. V niektorých prípadoch sme priviedli rodičov 

i k súhlasu a realizácii mediačných stretnutí. Tieto realizovali naše pracovníčky, ktoré 

absolvovali výcvik mediátora, v priestoroch našej organizácie. Stretnutia hodnotíme ako  

úspešné a táto metóda podobne ako v minulom roku aj v tomto programe sa nám ukázala ako 

účinný nástroj vytvorenia dohody medzi rodičmi. V jednom prípade bola mediačná dohoda 

rodičmi podpísaná u notára a bude slúžiť ako podklad na úpravu trávenia času dieťaťa 

u rodičov počas sviatkov a prázdnin. Túto metódu práce je však možné realizovať tam, kde je 

medzi partnermi ochota a vôľa  dohodnúť sa v prospech dieťaťa. 



.  

  Z pozitívnych zistení môžeme uviesť že sa nám osvedčila individuálna práca 

s rodičmi, ale aj spoločné stretnutia rodičov s našimi sociálnymi pracovníčkami. Efektívny 

bol aj nestranný prístup soc. pracovníčok a vytvorenie priestoru na ventiláciu. 

V práci nám pomohla aj komunikácia s ďalšími odborníkmi, ktorí nám poskytli informácie 

o členoch rodiny a svoje pohľady na prípad aj možné riešenia. 

V spolupráci so sociálnymi pracovníčkami úradu práce pozitívne hodnotíme 

dostatočnú informovanosť o prípade a doterajšom priebehu riešenia problémov v rodine . 

 Tento program sme realizovali už  tretí rok a spolupráca s úradom práce, ako aj 

s rodinami je stále efektívnejšia. Táto naša činnosť sa dostáva do povedomia klientov, 

informujú sa o nej a začínajú nás vyhľadávať s týmto typom problémov i mimo organizovaný 

program, spontánne. 

 

 

2.1.2 Opatrenia v rámci náhradnej rodinnej starostlivosti  

 

Jednou z  oblastí sociálnej práce a našej organizácie v rámci zákona o sociálnoprávnej 

ochrane je aj komplex problematiky náhradnej rodinnej starostlivosti. 

Aj v roku 2013 sme realizovali akreditované opatrenia a to najmä prípravu žiadateľov 

na zapísanie do zoznamu žiadateľov o sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti pre 

žiadateľov evidovaných na určených úradoch práce a to na ÚPSVaR Košice a ÚPSVaR 

Prešov. Proces prípravy žiadateľov realizujeme len pre pestúnsku starostlivosť a osvojenie. 

Naša organizácia nezabezpečuje prípravu na výkon funkcie profesionálneho rodiča. 

Prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť v roku 2013 v našej organizácii 

absolvovalo 24 nádejných náhradných rodičov. Všetci prípravu úspešne absolvovali a boli 

odporúčaní na zapísanie do zoznamu vhodných uchádzačov. V ôsmych prípadoch čakacia 

doba na zverenie dieťaťa do niektorej formy náhradnej rodinnej starostlivosti presiahla 2 roky 

alebo sa zmenili okolnosti takže sme realizovali aktualizáciu prípravy.  

          Prípravu organizujeme podľa aktuálnej situácie a to individuálne, skupinovo, alebo aj 

kombinovanou formou. Vzhľadom na časovú náročnosť tejto prípravy sa snažíme jej priebeh 

organizovať tak, aby čo najmenej zasahoval do pracovných povinností žiadateľov. Takže naše 

stretnutia boli v mimopracovnom čase, niekedy cez víkendy alebo v čase voľna žiadateľov. 

Finančné zabezpečenie tejto odbornej činnosti sme mali v rámci dotácie MPSVaR. 

 

Starostlivosť o deti v pestúnskych rodinách alebo náhradných rodinách prináša so 

sebou často aj problémy a rôzne ťažkosti. Dôsledky poruchy vzťahovej väzby, alebo 

zanedbávania v rannom detstve sú často príčinou zlyhávania najmä pestúnskej starostlivosti.  

Pomoc pri riešení týchto problémov či už výchovných alebo vzťahových, podporu a pomoc 

prípadne terapiu sme poskytli  11  deťom z náhradných rodín a 10 náhradným rodičom. 

Osvedčila sa nám pomoc náhradným rodinám hneď pri ich vzniku. V týchto prípadoch bolo 

sprevádzanie a pomoc úspešnejšia, ako keď sú problémy už výrazné a vzťahy vážne narušené. 

 

 

 



 

2.2. Špecializované sociálne poradenstvo 

 

Špecializované sociálne poradenstvo sme v roku 2013 realizovali s podporou Na 

základe zmluvy s VÚC nám boli pridelené príspevky na vykonávanie špecializovaného 

poradenstva v rozsahu dvoch poradcov, čo bolo zníženie oproti predchádzajúcemu roku. 

Z tohto príspevku sme žiaľ už nevedeli zabezpečiť služby špecializovaného poradenstva 

v regióne Rožňava, vzhľadom na výšku prevádzkových nákladov za dve poradne. 

Z uvedeného dôvodu, sme činnosť v poradni v Rožňave k 31.1.2013 museli ukončiť.  

Nezisková organizácia Miesto pod slnkom poskytuje špecializované sociálne 

poradenstvo v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov. Naša organizácia splnila požadované podmienky na vykonávanie tejto 

sociálnej služby. Sme zapísaní v registre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší 

územný celok a máme akreditáciu MPSVaR SR na túto odbornú činnosť. Akreditácia bola 

neziskovej organizácii udelená v máji 2010 na dobu 5 rokov. Organizácia zabezpečuje výkon 

špecializovaného sociálneho poradenstva skúsenými poradcami, ktorí spĺňajú požiadavku 

vzdelania a praxe a svoju odbornosť permanentne zvyšujú absolvovaním odborných  

výcvikov, kurzov a seminárov. V priebehu roka bola poradcom poskytovaná skupinová aj 

individuálna supervízia.  

Poradenstvo by malo pomôcť klientom, aby sami zvládli svoju životnú situáciu 

a prevzali zodpovednosť za svoj život. Špecializované poradenstvo poskytované klientom im 

pomôže rozhodovať sa, konať spôsobom, ktorý je zmysluplný, konštruktívny a spoločensky 

prijateľný a užitočný. Klientom v špecializovanom poradenstve chceme umožniť ich osobný 

rast a dozrievanie, rozširovať si oblasť medziľudských vzťahov, realizovať sa, zvládať svoje 

sociálne role, naučiť sa riešiť krízy a konflikty a nájsť svoje osobné naplnenie. 

Pri našej práci nás stále viac oslovujú klienti, ktorí majú psychické a psychiatrické 

problémy a to dospelí, ako i deti. Kvalita života ľudí so zdravotným znevýhodnením súvisí 

s ich uspokojením v rodine, stabilitou rodiny, fungovaním všetkých ich systémov 

a subsystémov. Integrácia / vyrovnávanie príležitostí, začleňovanie do spoločnosti/ aj inklúzia 

/zahrnutie, náležanie k celku, rovnoprávny vzťah/ sú procesy, ktoré sa usilujú o plnohodnotný 

spoločný život hendikepovaných a zdravých jedincov s rešpektovaním ich individuálnych 

schopností a možností rozvoja. Integrácia znamená vytvárať také spolužitie, ktoré všetkým 

zúčastneným prináša hlboký pozitívny zážitok. Hlavným kritériom k určeniu stupňa integrácie 

človeka je kvalita jeho spoločenských vzťahov. 

Do našej poradenskej práce je integrálne začlenená aj práca s rodinou klienta, ktorej 

pomáhame zvládať život so zdravotne postihnutým klientom, klientom so sociálnymi 

a osobnostnými problémami a pôsobíme na úpravu narušených vzťahov v rodine. Cieľom 

intervencií je reagovať na potreby rodín i klientov, pre ktorých je dôležité chápať podstatu, 

zvládať prejavy ochorenia, rizikové správanie, vedieť ako sa správať v krízových či 

špecifických situáciách, udržiavať dobrú komunikáciu v rodine, mať kapacitu a zručnosti pri 

zvládaní problémov, formulovať pre seba i klienta dosiahnuteľné ciele, udržovať pocit 

sebadôvery všetkých členov rodiny. Takto fungujúca rodina bude schopná udržať si 

presvedčenie, že sa veci dajú zvládnuť, znižovať stres a predchádzať stavu vyhorenia. 



Snažíme sa získať dôveru klientov a to nielen dôveru k poradcovi, ale aj vo vlastné sily 

a možnosti, ktoré mu pomáhame objavovať a aktivizovať. V úvode spolupráce sú to 

rozhovory, praktická konkrétna pomoc pri riešení čiastkových problémov, sprevádzanie a 

podpora klienta, ktorý vo väčšine nemá zručnosti a nevie si potrebné náležitosti vybaviť. Až 

postupom času, keď sú aspoň sčasti saturované klientove základné potreby, medzi poradcom 

a klientom vznikol vzťah založený na dôvere a ľudskom prijatí, klient dokáže odhaľovať 

svoje skryté vnútorné zážitky a skúsenosti, dôvody prijatých riešení, ktoré ho priviedli do 

súčasnej situácie, a tu je možné začať pracovať na ich uvedomení si, podchytení, pomenovaní 

a hľadať riešenia iné, klientovi prospešnejšie. Pri práci v našej neziskovej organizácii, keďže 

poskytujeme komplexné služby a s každým klientom pracujeme individuálne vzhľadom na 

jeho osobnostnú výbavu, pomáhame klientovi, aby sám dospel k zásadným životným 

rozhodnutiam. Počas obdobia hľadania riešenia, mu pomáhame kvalitne fungovať v danej 

situácii, priblížiť a zreálniť očakávania a ponúknuť možnosti rôznych riešení danej situácie. 

Až po vyčerpaní všetkých možností si klient vyberá ďalšie smerovanie svojich aktivít, ktoré 

je poradcom plne akceptované. Aby bolo riešenie problémovej situácie pre klienta to 

najlepšie, musí to byť jeho riešenie. 

 

 

2.3. Supervízia pre n.o a iné organizácie 

 

Supervízia ako metóda skvalitňovania sociálnej práce sa stala neoddeliteľnou súčasťou  

práce v našej neziskovej organizácii. Pre sociálnych poradcov boli poskytované pravidelne 

skupinové aj individuálne suprevízie a supervízia bola poskytovaná aj externým 

spolupracovníkom, ktorí sa zapájali do práce s rodinami a deťmi v rámci programov pre úrady 

práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Naša organizácia však združuje supervízorov z radov našich spolupracovníkov a na 

základe požiadaviek zabezpečuje supervíziu aj pre iné subjekty. V roku 2013 sme 

zabezpečovali supervíziu pre Detský domov Žakarovce a to formou skupinovouu aj 

individuálnou. Supervízie pre tento detský domov zabezpečovali naše supervízorky Mgr. 

Chabadová Marta,  PhDr. Čechová Júlia, Mgr. Rybárová Beáta a PhDr. Litavská Eva.  

Supervíziu sme realizovali tzv. „sústredenou formou“ v jeden deň viacerými supervízorkami, 

čo detskému domovu umožnilo ľahšiu organizáciu tejto aktivity, a dostupnosť všetkým 

zamestnancom.. Tak sa v praxi detského domova zaviedol  tzv. „ supervízny deň“. 

PhDr. Litavská Eva realizovala individuálne i skupinové supervízie i pre DeD Košice, 

Uralská. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Finančné zabezpečenie organizácie 

 

V ročnej účtovnej závierke k 31.12.2013, ktorá je súčasťou výročnej správy, nezisková 

organizácia deklaruje, že nemá žiaden dlhodobý hmotný ani nehmotný majetok. 

Činnosť  neziskovej organizácie pokračuje nepretržite v zmysle štatútu a udelených 

akreditácií. 

V zmysle uzatvorených zmlúv na poskytovanie špecializovaného poradenstva s KSK, 

na zabezpečovanie opatrení SPODaSK s ÚPVSaR Košice, na podporu vykonávanie opatrení 

SPODaSK dotáciou Ministerstva PSVaR SR na boli naše služby kryté finančnými 

prostriedkami v členení podľa zdrojov 

KSK Košice 19 916.- €  

ÚPSVaR Košice 26 682.- € 

MPSVaR SR 10 000.- € 

 

Ďalšími finančnými zdrojmi použitými na činnosť n.o. boli  

Príspevky z podielu zaplatenej dane  1 631,49 € 

Príspevky od fyzických osôb 463,55 € 

Tržby z predaja služieb a DNM 2 065,- € 

Prijaté dary a osobitné výnosy 609.- € 

 

Finančné prostriedky boli použité na činnosť v súlade s uzatvorenými zmluvami 

hlavne na  

Mzdové náklady 26 172,55 € 

Zákonné poistenie  8 606,55 € 

Ostatné služby /spojené so zabezpečením činnosti/ 28 541,76 € 

a ďalšie ako spotreba materiálu, energie, cestovné, zákonné sociálne náklady, dane pod. 

 

V priebehu roku 2013 sme ukončili aktivity spojené s projektom Zvyšovanie 

profesionalizácie zamestnancov NO so zameraním na pomoc ohrozeným rodinám v KSK 

uhradili sme všetky záväzky plynúce z uzavretých zmlúv s dodávateľmi jednotlivých 

vzdelávaní v uvedenom roku vo výške 15 920 €. Tieto náklady sa postupne zúčtovávajú so 

Sociálnou implementačnou agentúrou v priebežných a zálohových žiadostiach o platby. Na 

pokrytie týchto nákladov boli prijaté krátkodobé finančné výpomoci a do posúdenia 

oprávnenosti výdavkov v účtovníctve evidujem pohľadávky k štátnemu rozpočtu. 

 

Podrobnejšie sa hospodáreniu n.o. venuje Revízna správa, ktorá je súčasťou Výročnej správy. 



Ročnú účtovnú závierku overovala auditorka Ing. Dučayová a jej názor je: 

Podľa môjho názoru účtovné závierka poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej situácie 

neziskovej organizácie MIESTO POD SLNKOM n.o. k 31.12.2013 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 

Správa nezávislého audítora je súčasťou výročnej správy 

 

 

4. Činnosť správnej rady neziskovej organizácie 

 

          Správna rada neziskovej organizácie pracovala v súlade so štatútom. Riadne zasadnutia 

správnej rady sa uskutočnili v roku 2013 tri krát.  

 

Na zasadnutí 13.1.2013  správna rada prerokovala zámery činnosti na rok 2013, 

schválila predbežný rozpočet organizácie, zobrala na vedomie organizáciu spracovania a 

prípravy Výročnej správy za rok 2012 a informáciu o činnosti neziskovej organizácie. 

Na tomto zasadnutí správna rada riešila zmeny v zložení správnej rady. Na základe 

predložených návrhov správna rada uvoľnila z  pozície člena správnej rady Mgr. Miroslava 

Litavského z dôvodu práce v zahraničí a zároveň kooptovala za členku správnej rady PhDr. 

Litavskú Evu, zakladateľku organizácie a jej bývalú riaditeľku. 

Zároveň správna rada potvrdila zloženie správnej rady na nasávajúce štvorročné obdobie 

v súlade so štatútom n.o. 

Správna rada n.o. bude pracovať v tomto zložení : 

Ďurčáková Ľudmila – predsedníčka  

Litavská Eva – podpredsedníčka  

Rybár Ladislav – člen  

Ing. Majzová Erika – revízorka 

 

Na každom zasadnutí bola správna rada informovaná o aktuálnej situácii v n.o., 

o priebehu realizácie aktuálnych projektov a výsledkoch práce. 

Na zasadnutí 15.6.2013 správna rada zobrala na vedomie správu auditorky 

o vykonanom audite v našej organizácii.  

Na zasadnutí 3.11.2013 správna rada schvaľovala projekty a zámery na rok 2014. Išlo 

o Projekt špecializovaného poradenstva, plánované programy v rámci zverejnených plánov 

priorít  úradov práce a ďalšie zámery. 

Na tomto zasadnutí SR schválila odpredaj osobného motorového vozidla, Toyota Camri 

ktorého prevádzka bola pre n.o. finančne náročná a neudržateľná. /poistenie, prevádzka 

a pod./ 

Členovia SR sa o činnosť neziskovej ozganizácie zaujímali aj mimo zasadnutí a podľa svojich 

možností jej pomáhali. 

 


