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1. Identifikácia organizácie 
 
 
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím so sídlom 
v Bratislave,  Mokrohájska ulica č.1, PSČ 842 40  ( ďalej v texte len Inštitút ) 
 
telefón: 02/5465 0062, fax: 02/5465 0063,  e-mail:  sekretariat@iprba.sk 

http:       www.iprba.sk 
   
Zriaďovateľ:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
 
Riaditeľ:  PhDr. Dušan  P i r š e l 
 
Vedenie organizácie:  Mgr. Jana Chromiková, riaditeľka SOŠ pre žiakov s TP 
                                    Mgr. Ivan Číž, vedúci centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie 

 MUDr. Igor Hajdúk, vedúci lekár úseku zdravotnej  starostlivosti             
liečebnej rehabilitácie 

                                    Ing. Marian  Nedas PhD., vedúci ekonomického úseku–do: 15.09.2009 
                                    Ing. Peter  Hološka, vedúci prevádzkovo - technického úseku a  
                                    zastupujúci vedúci ekonomického úseku od: 15.09.2009 
 
Inštitút je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriadenou Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky číslo: 4379/91-22 zo dňa 28.6.1991 na dobu 
neurčitú,  ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet MPSVR SR.   
 
 
1.1. Predmetom činnosti  Inštitútu zo zriaďovacej listiny je: 
 
      a)  poskytovanie pracovnej rehabilitácie podľa §95 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom 
           poistení v znení neskorších predpisov, zabezpečovanie rekvalifikácie občanom,  ktorí v 
          dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania majú pokles pracovnej  
           schopnosti a podľa posudku posudkového lekára možno predpokladať ich opätovné 
           zaradenie do  pracovného procesu,  
      b)  poskytovanie informačných a poradenských služieb pri voľbe povolania a výbere 
           zamestnania vrátane zmeny zamestnania, výbere zamestnanca podľa §42 zákona  
           č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
           a pomoci a podpory pri hľadaní vhodného zamestnania, 
      c)  poskytovanie odborných poradenských služieb podľa §43 zákona č.5/2004 Z.z., 

d) vykonávanie diagnostiky a posudzovanie funkčnej kapacity pre výkon práce občanov          
so zdravotným postihnutím a to aj v rámci spolupráce s poradensko - informačnými  

 centrami pre občanov so zdravotným postihnutím zriadených úradmi práce,   sociálnych         
 vecí a rodiny, 

e)  poskytovanie poradenstva pre výkon práce vrátane úpravy a prispôsobenia pracovného 
          miesta pre občana so zdravotným postihnutím, 
     f)  poskytovanie vzdelania a prípravy pre trh práce podľa §44 až 46 zákona č. 5/2004 Z.z. , 
     g)  vykonávanie prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím a to 
          formou zaškolenia alebo prípravy na prácu podľa §55a) až 55c) zákona č.5/2004 Z.z. , 
     h)  zabezpečovanie rehabilitačnej starostlivosti o občana so zdravotným postihnutím 
          v rozsahu potrebnom na jeho začlenenie na trh práce. 
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     i)  poskytovanie sociálnej rehabilitácie vrátane poskytovania psychologických služieb 
         spojených s integráciou občana so zdravotným postihnutím na trh práce, 
     j)  zabezpečovanie činnosti v rozsahu ergonomického pracoviska na vzdelávanie 
         zamestnávateľov, ktorí zamestnajú občanov so zdravotným postihnutím,  
     k) poskytovanie sústavnej prípravy na povolanie pre žiakov s telesným postihnutím a pre  
         žiakov zdravotne oslabených a chorých v Strednej odbornej škole pre žiakov s telesným 
         postihnutím.  
 
1.2. Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím ( ďalej len škola) je so              

súhlasom Ministerstva školstva Slovenskej republiky organizačnou súčasťou Inštitútu.  
         Škola je nástupníckym subjektom Stredného odborného učilišťa pre telesne postihnutú 
         mládež. Školu riadi a za výchovno - vzdelávací proces a pedagogickú činnosť v zmysle 
         všeobecne záväzných predpisov v oblasti školstva zodpovedá riaditeľ školy riaditeľovi 
         Inštitútu. 
   
 
 
1.2.1 Predmetom činnosti školy je : 
 

 a)  Zabezpečovanie prípravy na povolanie pre žiakov s telesným postihnutím   
        a pre žiakov zdravotne oslabených a chorých v učebných odboroch a študijných 
        odboroch, zaradených v sieti špeciálnych stredných škôl,  praktických škôl a  

    odborných učilíšť, 
    b) organizovanie vzdelávania a prípravy pre trh práce, prípravy na pracovné uplatnenie 
        občanov so zdravotným postihnutím formou zaškolenia, alebo prípravy na prácu, 
    c)  vykonávanie ďalších činností upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi.      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 

S p r á v a 
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1.      Správa o hospodárení organizácie 
 
 
1.1.   Súhrnná charakteristika organizicie a jej hospodárenia v roku 2009 
     
1.1.1.Charakteristika činnosti organizácie 

 
         Činnosť Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným 
          postihnutím v Bratislave /ďalej Inštitút/ vychádza zo zriaďovacej listiny  
          Inštitútu č.4379/91 - 22 zo dňa 28.6.1991, ktorou Ministerstvo práce, sociálnych  
          vecí a rodiny SR  od 1. júla 1991 zriadilo  Inštitút. 
          Dodatky k zriaďovacej listine Inštitútu: 
          Dodatok č. 1 – zo dňa 29.5.1997 – číslo : 1697/97 - III/11 
          Dodatok č. 2 – zo dňa 19.8.2008 – číslo : 19320/2008 - II/1 – zmena názvu 
          Pôvodný názov Inštitútu bol „ Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov 
          so zmenenou pracovnou schopnosťou“. 
          Organizačnou súčasťou Inštitútu so súhlasom Ministerstva školstva  Slovenskej 
          republiky vyjadreného v liste generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva  
          č. CD – 2008 – 13175/28323 – 1:914 zo dňa 8.7.2008 je „ Stredná odborná škola pre  
          žiakov s telesným postihnutím“  / ďalej len škola / Škola je nástupníckym subjektom 
          Stredného odborného učilišťa pre telesne postihnutú mládež, ktoré bolo zriadené na  
          základe Zriaďovacej listiny Stredného odborného učilišťa pre telesne postihnutú  
          mládež č. 4380/91-22 zo dňa 28.6.1991 v znení Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine  
          č.1698/1997-III/11 zo dňa 29.5.1997. 
                         
1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu organizácie: 
 
          V plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu Inštitútu dosiahlo v roku 2009 mimoriadne 
           pozitívne výsledky hospodárenia v príjmovej aj výdavkovej oblasti. 
           V príjmoch pri zdroji 111 sa dosiahlo plnenie na 118,06 %.  
           Vo výdavkovej časti  všetky rozhodujúce ukazovatele  boli splnené na 100%. 
 
           Plnenie záväzných ukazovateľov organizácie podľa  ich členenia bolo nasledujúce: 
 
           Príjmy k 31.12.2009                                                                                                  ( v EUR ) 
 

Ukazovateľ kategória Zdroj Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 

príjmy 200 111 19 918 19 918 23 516 
 300 35 0 0 1 046 

spolu 200+300 111+35 0 0 24 562 
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            Výdavky k 31.12.2009                                                                                              ( v EUR ) 
 

Ukazovateľ kategória Zdroj Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 

Mzdy, platy a OOV 610 111 916 816 1 001 056   1 001 056 
Poistné 620 111 320 454 338 275 338 275 

  111 378 414 424 108 424 107 
Tovary a služby 630 35 0 0     1 046 

  spolu 378 414 424 108 425 153 
Bežné transfery 640 111   11 618 27 544  27 544 
Obst. kap. aktív 710 111 217 420 220 920 220 902 

  111    1 844 722     2 011 903    2 011 884 
Výdavky spolu 600+700 35 0 0       1 046 

  spolu    1 844 722     2 011 903 2 012 930 
      

Priemerný plat 610 111 631 689,43 689,43 
        Počet zamestnancov: Rozpočet:    121 Skutočnosť:        121 

 
 
 
1.1.3. Rozpočtové opatrenia 
 
         Rozpočtové opatrenia boli vykonané v súlade s ustanoveniami §15 – 18 zákona 
         o rozpočtových pravidlách v roku 2009 takto: 
         
        1/ UR/0006958/2009 zo  17.3.2009 presun medzi položkami na ekonomickej 
             kategórií 710 – kapitálové výdavky. Vytvorili sa dve nové investičné akcie: 
             IA č. 23198 - Rekonštrukcia kanalizácie a vzduchotechniky kuchyne a práčovne, 
             IA č. 23199 - Nákup licencie na výkon ergodiagnostiky „ WS Funkcional capacity 
            evalution ( FCE) “. 

  2/ UR/0009982/2009 - zmena schválená dňa  20.3.2009 listom č. MF/013253/2009- 41,  
      ktorým v súlade s uznesením vlády  SR č. 93/2009 - viazalo kap. výdavky Inštitútu  
      v sume 16 500,- €. 

        3/ UR/0015591/2009 z 22.4.2009 – presun medzi ekonomickými kategóriami 630    
             / -11 000,- € / a ekon. kat. 640 / + 11 000,- €/.  

  4/ UR/0020907/2009 - zmena schválená dňa  18.5.2009 listom č. MF/017001/2009-441, 
      ktorým povoľuje prekročenie limitu kapitálových výdavkov na rok 2009 v sume  
      64 728,15 € / viazané v roku 2008 /na inv. akciu č. 18815. „ Výstavba sol. systému  
      ohrevu TUV - I. etapa“. 

        5/ UR/0039046/2009 z 10.9.2009 presun kapitálových výdavkov na ekonomickej 
             kategórií 710  v registri investícií. 
        6/ UR/0047419/2009 - zmena  schválená listom č. I-R/473/1/2009  zo 6.10.2009, ktorým 
            MF povoľuje prekročenie limitu výdavkov na rok 2009  v sume 75 491,- € na 
            zlepšenie pracovného ohodnotenia zamestnancov a riešenie odstupného pri odchode 
            do starobného dôchodku. 

  7/ UR/0047389/2009 - zmena schválená dňa 7.10.2009 listom č.MF/024327/2009-441,  
      ktorým povoľuje prekročenie limitu výdavkov na rok 2009  v sume 108 190,- € na  
      tovary, služby a kapitálové výdavky v súvislosti s riešením havárie hlavného vstupu  
      v budove internátu a taktiež na zabezpečenie valorizácie platov zamestnancov  
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      s prislúchajúcim poistným. 
        8/ UR/0060675/2009 z 30.11.2009 navýšenie rozpočtu o mimorozpočtové zdroje,                          
             prostriedky z Európskeho spoločenstva / zdroj 35 – iné zdroje zo zahraničia / v sume 
            941,60 € – bežné výdavky na program celoživotného vzdelávania / Komenius/. 
        9/ UR/0064448/2009 zo 7.12.2009 navýšenie rozpočtu o mimorozpočtové zdroje,                          
            prostriedky z Európskeho spoločenstva / zdroj 35 – iné zdroje zo zahraničia / v sume 

      104,46 € – bežné výdavky na program celoživotného vzdelávania / Komenius/. 
      10/ UR/0064449/2009 zo 7.12.2009 presun medzi položkami - mimorozpočtové zdroje,                          
             prostriedky z Európskeho spoločenstva / zdroj 35 – iné zdroje zo zahraničia, 
             ekonomická kategória 630.  
       11/ UR/0068361/2009 z 15.12.2009 – presun medzi položkami na ekonom. kategórií  
             710 – kapitálové   výdavky. 
       12/ UR/0069244/2009 zo 16.12.2009 – presun fin. prostriedkov z  ekonomickej 
             kategórie 620 / -11 620,- € / na  ekon. kat. 630 / + 11 620,- €/. 
       13/ UR/0072530/2009 z 21.12.2009 – presun medzi položkami na ekonomickej kategórií  
             640 – bežné   výdavky. 
       14/ UR/0072533/2009 z 21.12.2009 – presun medzi položkami na ekonomickej kategórií  
             610 – bežné   výdavky. 
      15/ UR/0074154/2009 z 23.12.2009 – presun fin. prostriedkov z  ekonomickej 
             kategórie 630 / -1 052,- € / na  ekon. kat. 640 / + 1 052,- €/. 
      16/ UR/0074334/2009  z 23.12.2009 – zmena schválená dňa 16.12.2009 listom 
            č. MF/030064/2009-441, ktorým viazalo kap. výdavky v sume 64 728,15 €    inv.  
            akcia  č. 18815 – Výstavba sol.  systému ohrevu teplej úžitkovej vody - I. etapa.  
            O túto sumu povolí prekročenie limitu kap. výdavkov v nasledujúcom roku. 
      17/ UR/0075816/2009 z 28.12.2009 – presun medzi položkami na ekonomickej kategórií  
             610 – bežné   výdavky. 
      18/ UR/0075835/2009 z 28.12.2009 – presun medzi položkami na ekonomickej kategórií  
             620 – bežné   výdavky. 
      19/ UR/0079402/2009 z 31.12.2009 – presun medzi položkami na ekonomickej kategórií  
             630 – bežné   výdavky. 
      20/ UR/0079473/2009 z 31.12.2009 – presun medzi položkami na ekonomickej kategórií  
             630 – bežné   výdavky. 

 
 

1.2.      Príjmy organizácie 
 

1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie 
 
             Podrobný rozpis príjmov Inštitútu za rok 2009 je uvedený  v prílohe  v bode 1.2. a 1.3 
             Rozpočet nedaňových príjmov / zdroj 111/ bol schválený vo výške 19 918,-  EUR. 
             Plnenie sme dosiahli vo výške 23 516,02 €. Predstavuje to  118,06 % plnenie  
             rozpočtu. Najvyššie čiastky pritom tvorili príjmy z vlastníctva majetku, prenájmu  
             plôch na umiestnenie bilboardov v sume 7 850,36 €, príjmy  z predaja stravných lístkov  
             vo výške 11 417, 88 €,  a nájomného vo výške 2 385,24 €.  
             Ďalej to boli vrátky - podpoložka ek. klasifikácie 292017 vo výške 587,55 €.  
             Suma pozostáva z nevyčerpaného poistného / ek. kat. 625002/ za 12/09 vo výške 556,23 €, 
             nevyčerpaného vreckového / ek. kat. 642014/ za 12/09 vo výške 0,18 € a nevyčerpaných 
             nemocenských dávok  / ek. kat. 642015/ za 12/09 vo výške 31,14 €. 
             
                        



 9 

1.2.2. Príjmy - Iné prostriedky zo zahraničia /zdroj 35/  poskytnuté Slovenskej republike na  
         základe  medzinárodných zmlúv.  
             Na bežný účet Prostriedky Európskych spoločenstiev nám pribudli prostriedky  
             v sume 1 046,06 € od Národnej agentúry SAAIC. Bola s ňou uzavretá  finančná zmluva  
             č. 91320732 v rámci Programu celoživotného vzdelávania / Comenius /. Grant poskytlo  
             Európske spoločenstvo a prostriedky sa vyčerpali  do   konca roka 2009. Prostriedky sa  
             úpravou rozpočtu prostredníctvom  príjmov a výdavkov dostali do štátneho rozpočtu. 
             Udelili  sa na  účasť na akcií - Kontaktný seminár s názvom „ Environmental projects for  
             European  special schools“, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 11.11.2009 do 15.11.2009  
             v meste Spojené kráľovstvo, Durham a ktorého účastníkom bola  naša zamestnankyňa  
             PaedDr. Húrošová.  
             Na príjmoch boli zaúčtované na ek. kategórií 330 – zahraničné granty 
             EK 331002 - od medzinárodnej organizácie  1 046,06 € 
 
 
1.3.    Výdavky organizácie 
       
1.3.1.  Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 
              
             Výdavky – zdroj 111 
             Podrobný rozpis výdavkov  inštitútu za rok 2009 je uvedený  v prílohe  v bode 1.2. a 1.3. 
             V oblasti výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie bolo dosiahnuté nasledovné  
             plnenie: 
             Bežné výdavky boli čerpané vo výške  1 790 982,21 € z celoročného upraveného  
             rozpočtu. Čerpanie rozpočtu v jednotlivých ekonomických kategóriách je nasledovné: 
 
 1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania /610/ 
             boli čerpané vo výške 1 001 056,- € z celoročného upraveného rozpočtu  
             1 001 056,- € čo predstavuje 100,00% čerpanie. 
 
         2. Poistné a príspevky do poisťovní /620/ 
             bolo čerpané vo výške 338 275,- € z celoročného objemu upraveného  rozpočtu   
             338 275,- €  čo predstavuje 100,00% čerpanie.  
  
         3. Tovary  a služby /630/ 
             boli čerpané vo výške  424 107,21 € z celoročného upraveného   rozpočtu. 
                  
             Čerpanie pritom pozostáva z nasledovných položiek: 
 
             - cestovné výdavky – tuzemské  boli čerpané vo výške 1 116,01 € celoročného  
             upraveného rozpočtu, 
             -  výdavky na zahraničné služobné cesty dosiahli výšku  248,06 € . Bola vykonaná  
             jedna zahraničná služobná cesta dňa 24.2.2009 do Českej republiky  

          do Pardubíc. Naši traja zamestnanci navštívili Rehabilitačné centrum ergodiagnostiku              
Pardubice za účelom výmeny skúsenosti pri realizácii pracovnej a sociálnej rehabilitáci.  
 Počas návštevy sa zúčastnili na testovaní zostatkového potenciálu klienta..Upresnili si 
niektoré spôsoby diagnostikovania,  ako aj spracovania údajov v záverečných správach.  

             -  náklady na dodávky energií – plyn, el. energia, vodné a stočné a poplatky 
             za telekomunikačné služby dosiahli výšku 144 827,38 € z celoročného  
             upraveného rozpočtu.  I cez dosiahnuté šetrenie plynu v merných jednotkách 
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             oproti roku 2008,  nepostačoval pôvodný rozpočet na pokrytie financiami z dôvodu 
             úpravy cien. Na základe uvedeného nám bol rozpočtovým opatrením upravený  
             rozpočet na energie v závere roku 2009.  
.               
  Jednotlivé položky ek. kat. 632: 

            EK 632001 -  elektrina, plyn                                       124 879,53  € 
                                    EK 632002 -  vodné, stočné                                          12 256,44  €  

                        EK 632003 -  poštové a tel. služby                                  7 691,41 €  
             Náklady na materiál – ek. kat. 633 dosiahli výšku 116 456,90 € upraveného 
             rozpočtu 116 446,- €. 
             Najväčšie položky tvorili podpoložky:  

            EK 633001 -  interiérové vybavenie                                 1 308,45 € 
            EK 633002 -  výpočtová technika                                     3 976,29 € 

                                    EK 633004 -  prev. stroje, prístroje                                 12 387,15 €  
            EK 633006 -  všeobecný materiál                                   30 486,12 €  
            EK 633009 -  knihy, učebné pomôcky                              5 180,85 € 

                                    EK 633010 -  pracovné odevy, obuv                                 3 046,76 € 
                                    EK 633011 -  potraviny                                                   57 773,13 € 
                                    EK 633013 -  softvér a licencie                                         1 089,17 € 
             Náklady na dopravné – ek. kat. 634  dosiahli výšku  7 849,81 € z  upraveného  
             rozpočtu 7 853,- €. 
             Najväčšie položky tvorili podpoložky:  

            EK 634001 -  palivá, mazivá,…                                         3 971,56 € 
            EK 634002 -  servis, údržba,…                                          1 822,47 € 
            EK 634004 -  prepravné a nájom                                       1 100,04 € 

             Náklady na rutinnú a štandardnú  údržbu dosiahli výšku 91 660,01 € z upraveného 
             rozpočtu 91 662,- €    
             Zvýšené náklady na údržbu boli vynútené častými haváriami rozvodov   
             teplej a úžitkovej vody, ukončením komplexnej rekonštrukcie kotolne Inštitútu 
             a stravovacieho strediska. 
             Najväčšie položky tvorili podpoložky:  

            EK 635002 -  výpočtovej techniky                                     8 614,60 € 
            EK 635004 -  prev. strojov, prístr.                                    26 024,29 € 
            EK 635005 -  špeciál. strojov                                             1 215,65 € 
            EK 635006 -  budov, objektov                                         55 129,63 € 

            V položke nájomné   za  prenájom  predstavovali  náklady   1 292,05 €,  pričom  
            bol hradený najmä prenájom oceľových fliaš na technické plyny. 
            V položke služby – ek. kat. 637 sa dosiahlo čerpanie 60 656,99 € z upraveného  
            rozpočtu 60 663,- €.  
            Najväčšie položky tvorili:  
                                    EK 637004 - všeobecné služby                                         18 863,52 € 
                                    EK 637005 -  špeciálne služby                                            5 428,46 €  

            EK 637016 -  prídel do soc. fondu                                       9 649,88 €  
            EK 637027 -  odm. zam. mimo prac.pomeru                     17 607,02 € 

                                    EK 637035 -  dane                                                                5 125,82 €  
 
        4.  Bežné transfery  /640/ 
             Boli čerpané vo výške 27 544,- € z objemu upraveného rozpočtu       27 544,- €  
             upraveného  rozpočt. opatreniami MPSVR  SR  z pôvodného objemu  11 618,- €       
             Najväčšie položky tvorili: 
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            EK 642012-  odstupné                                                    5 731,80 €           
            EK 642013-  odchodné                                                    8 690,10 € 

                                    EK 642014 -  vreckové pre žiakov                                         9 899,50 €                                                       
 

        5.  Kapitálové výdavky - Obstaranie kapitálových aktív /710/ 
             Celkový objem finančných prostriedkov na rok 2009 schválený vo výške  
             217 420,-  EUR, bol po viazaní MPSVR SR upravený na výšku 200 920,-  EUR.  
             V mesiaci 10/2009  MPSVR SR schválilo našu žiadosť a navýšilo nám rozpočet  
             o 20 000,- EUR na novú IA – 24342 - stavebné úpravy- sanácia havárie hlavného 
             vstupu.  Tým sa rozpočet zvýšil na sumu 220 920,- EUR.  
             Vyčerpané boli  v sledovanom období  finančné  prostriedky vo výške  220 901,89 € 
             na tieto investičné akcie: 
                        1.  č. IA –10905   Výpočtová technika   -                                          2 911,67 € 

 2.  č. IA –10913   Prevádzkové stroje IPRO  -                                10 537,71 € 
 3.  č. IA –18825   Výstavba solárneho systému ohrevu                     8 883,47 € 
                              TUV - II. etapa - 
 4.  č. IA –22601   Rekonštrukcia osobného výťahu                         54 869,75 € 
                              internát, IPR   
 5.  č. IA –22602   Rekonštrukcia strešného plášťa nad                    31 108,35 € 
                              kuchyňou, IPR  

                        6.  č. IA –23198   Rekonštrukcia kanalizácie a vzduchotechniky    85 487,84 € 
                                                     kuchyne a práčovne, IPR ( vrátane projektu)  

 7.  č. IA –23199   WS Fukcional  capacity evaluation ( FCE)           7 108,85 € 
                              nákup licencie na výkon ergodiagnostiky    

                        8.  č. IA – 24342  Stavebné úpravy- sanácia havárie hlavného        19 994,24 € 
                                                     vstupu.   
 
           Z položky prevádzkových strojov boli zabezpečené strojné zariadenie do kuchyne  
           a to : krájač na chleba, digestor na odťah výparov a dodávka a montáž kaloriferov  
           do telocvične. Stavebné akcie pod registračnými číslami: 22601, 22602, 23602, 
            23198, 23199, 24342 boli ukončené v roku 2009 v plánovaných termínoch. 
            Podrobné vyhodnotenie predkladáme v osobitnom liste. Investičná  akcia č. – 18825  
            -Výstavba solárneho systému ohrevu   TUV - II. etapa - bol  dokončený realizačný projekt.  
            Ukončením predmetného projektu bude možné zabezpečiť územné a stavebné  
            konanie a následne začať verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby pre predmetnú stavbu. 
                                
           Zdroj 1318 /zdroje z predchádzajúcich rokov zo štátneho rozpočtu z  r. 2008 / 
           Ministerstvo financií SR listom č. MF/017001/2009-441 zo dňa 18.5.2009 vykonalo 
           rozpočtové opatrenie v nadväznosti na § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. 
           o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
           v znení neskorších predpisov, ktorým sa povoľuje prekročenie limitu kapitálových  
           výdavkov na rok 2009 v sume 64 728,15 EUR ( viazané v roku 2008) takto: 
           - inv. akcia č.18 815 - výstavba solárneho systému ohrevu teplej úžitkovej vody 
           I. etapa. Na akciu sa tohto roku nečerpali žiadne prostriedky, nakoľko v roku 2009  
           nebolo  ukončené územné a stavebné konanie na predmetnej stavbe.  
           Na základe uvedeného sme v  stanovenom termíne požiadali MPSVR SR o viazanie  
           a presun týchto kapitálových výdavkov do nasledujúceho roku 2010. 
                                   
          Výdavky – zdroj 35 - iné prostriedky zo zahraničia  poskytnuté Slovenskej republike  
           na  základe  medzinárodných zmlúv.  
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           Na bežný účet Prostriedky Európskych spoločenstiev nám pribudli prostriedky  
           v sume 1 046,06 € od Národnej agentúry SAAIC. Bola s ňou uzavretá  finančná zmluva  
           č. 91320732 v rámci Programu celoživotného vzdelávania / Comenius /. Grant poskytlo  
           Európske spoločenstvo a prostriedky sa vyčerpali  do   konca roka 2009. Prostriedky sa  
           úpravou rozpočtu prostredníctvom  príjmov a výdavkov dostali do štátneho rozpočtu. 
 
            Udelili  sa na  účasť na akcií - Kontaktný seminár s názvom „ Environmental projects for  
            European  special schools“, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 11.11.2009 do 15.11.2009  
            v meste Spojené kráľovstvo, Durham a ktorého účastníkom bola  naša zamestnankyňa  
            PaedDr. Húrošová.  
            Na výdavkoch  boli čerpané na na ek. kategórií 630 – tovary a služby 
            EK 631002 – zahraničné cestovné                                                                 1 046,06 € 

 
         

   1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie 
             Členia sa na: 
        1. 04123 - sociálna a pracovná rehabilitácia zdravotne postihnutých občanov. 
             Patria sem výdavky zo zdrojov 111, 35.  Čerpanie bolo popísané  
             v predchádzajúcej kapitole  /1.3.1. Výdavky podľa ek. klasifikácie/ 
        2. 0412 - všeobecná pracovná oblasť 
             Táto funkčná klasifikácia sa v roku 2009 používala len pri čerpaní z bežného 
             účtu – účtu sociálneho fondu. Žiadne iné výdavky s touto funkčnou  
             klasifikáciou sme v tomto období nemali. 

 
   1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry.  
             Rozpočet organizácie podľa programov:   
             06G         -  Ľudské zdroje  
             06G04     -  Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti 
             06G0404 -  Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce 
                                 a zvýšenie  zamestnateľnosti. 
 
              Patria sem výdavky zo zdrojov 111 a 35. Čerpanie bolo popísané v predchádzajúcej   
              kapitole /1.3.1. Výdavky podľa ek. klasifikácie/. 
 
  1.3.4. Výdavky organizácie 
           
       1.  Organizácia nemá žiadne výdavky na spoločné programy Slovenskej republiky 
             a  Európskej únie. 
           
       2.  Iné prostriedky zo zahraničia. 
            V roku 2009 sme získali prostriedky v sume 1 046,06 € od Národnej agentúry SAAIC.  
            Bola s ňou uzavretá  finančná zmluva č. 91320732 v rámci Programu celoživotného  
            vzdelávania / Comenius /. Grant poskytlo Európske spoločenstvo a prostriedky sa  
            vyčerpali  do   konca roka 2009. Prostriedky sa úpravou rozpočtu prostredníctvom  
            príjmov a výdavkov dostali do štátneho rozpočtu. 
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1.4.      Výsledok rozpočtového hospodárenia                                               ( v EUR ) 
 

Text 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet  

Skutočnosť 

1 2 3 4 
Príjmy spolu 19 918,00 19 918,00 24 562,08 
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ 0,00 0,00 0,00 
Výdavky spolu: 1 844 722,00 2 011 903,00 2 012 930,16 
z toho: kryté prostriedkami EÚ 0,00 0,00 0,00 
Saldo príjmov a výdavkov -1 824 804,00 -

1 991 985,00 
-1 988 368,08 

z toho: z prostriedkov EÚ 0,00 0,00 0,00 
 

           Celková výška čerpania schváleného rozpočtu 1 844 722,- €, upraveného na   
           čiastku 2 011 903,- € bola čerpaná vo výške 2 012 930,16 €.  V čerpaní sú zahrnuté aj  
           prostriedky zo zdroja 35 – iné prostriedky zo zahraničia.  
 
 1.5.    Finančné operácie 

      Finančné operácie ani príjmové, ani výdavkové, ktoré v zmysle §13 ods.7   
      zákona  o rozpočtových pravidlách nie sú súčasťou príjmov a výdavkov  
      štátneho  rozpočtu  neboli IPR v roku 2009 realizované. 

 
1.6.   Zhodnotenie zamestnanosti 

 
           V schválenom rozpočte na rok 2009 bol stanovený počet zamestnancov Inštitútu  
           na 121. Štruktúra zamestnancov Inštitútu je nasledujúca: 
           - z celkového počtu zamestnancov bolo 83 žien, z toho jedna vo vedúcej funkcii, 
           - zamestnaných bolo 26 starobných dôchodcov, predstavuje to  21 % z celkového počtu  
           zamestnancov, pričom zamestnávanie dôchodcov je pre organizáciu výhodné 
           a v  niektorých prípadoch aj nevyhnutné vzhľadom na nízke zárobky pracovníkov  
           odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
           zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých  
           zákonov,  pričom zárobky v tejto sfére ďaleko zaostávajú za priemernou mzdou  
           v národnom hospodárstve SR. 
           - zamestnaných bolo 7 zdravotne postihnutých zamestnancov, 
           - dve ženy boli na materskej dovolenke. 
           
1.7.     Zhodnotenie výsledkov kontrol 

 
1.7.1. Interné kontroly 
 
 1.7.1.1. V priebehu roku 2009 sa uskutočňovali v jednotlivých mesiacoch  kontroly  

       v pokladni Inštitútu. Z ich výsledkov vyplýva, že neboli zistené žiadne nedostatky  
       vo vedení  pokladničnej dokumentácie. 

 1.7.1.2. Kontroly a revízie technických zariadení sa uskutočňovali v stanovených  
    termínoch, pričom kontroly a revízie zariadení, ktoré boli nakúpené do 

     prevádzky sa vykonávali vždy pri ich preberaní odberateľom, t.j. Inštitútom. 
 
             
            V sledovanom období boli vykonané tieto kontroly: 
           - odborná kontrola dymovej cesty od kotlov ústredného kúrenia varných kotlov  
              v stravovacom stredisku, meranie komínových ťahov, 
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           - odborná prehliadka a skúška elektrických strojov v stravovacom stredisku,  
              práčovni, psychologickom laboratóriu a údržbárskej dielni – zváracie prístroje, 
           - odborná skúška a prehliadka bleskozvodu v kotolni a nad kuchyňou, 
           - odborné prehliadky a skúšky vyhradených plynových a tlakových zariadení  
              ntl. teplovodnej kotolne,            
 - odborná prehliadka a skúška elektrických inštalácií, serverovňa, jedáleň,    
              vstupná   hala,  kotolňa, 
           - meranie hodnôt emisných veličín CO a Nox v odpadových plynoch z plynových  
              kotlov K 1 až  K 3 v plynovej kotolni IPR, 
           - deratizácia objektov stravovacieho strediska IPR a objektu školy v súlade so 
              VZN Magistrátu Mesta Bratislava, 
           - odborná prehliadka a skúška prívodu a uzemnenia výťahu č.1. 
           - odborná prehliadka a skúška – protokol o určení prostredia, 
           - odborná skúška regulátorov plynu typu ALz, regulačného a meracieho 
              zariadenia plynu kotolne a plynových horákov, 
           - ročná prehliadka Variomatu 2 v kotolni, 
           - servisné a nastavovacie práce v kotolni, 
           - revízia analyzátorov spaliteľných plynov CH4, CO, 
           - revízie elektrických spotrebičov na všetkých úsekoch IPR.   
           Zistené drobné nedostatky z kontrol sa v stanovených termínoch odstraňujú v  
          spolupráci s dodávateľskými organizáciami príslušného technického vybavenia.  
 
1.7.2   Externé kontroly 

    Na základe poverenia Ministerkou práce sociálnych vecí a rodiny SR číslo :  
    25729/2009-I/7 zo dňa 21.10.2009 bola zahájená kontrola z MPSVR SR, odboru 
    krízového manažmentu a bezpečnosti,  ktorá bola oznámená listom č. 48033/2009 
    č. spisu: 26424/2009-I/7 zo dňa 29.10.2009.                

           Kontrola je zameraná na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 215/2004 Z.z. 
           o ochrane utajovaných skutočností  a zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných 
           údajov v znení neskorších predpisov.  Kontrola bude ukončená v roku 2010. 
 
1.7.3  Opatrenia – nálezy na odstránenie nedostatkov v hospodárení s rozpočtovými 
           prostriedkami. Neboli prijaté „Nehodnotí sa“ 
 
1.7.4  Osobitné zistenia NKU SR – Neboli prijaté „ Nehodnotí sa“  
  
1.8.    Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie  
         - významné položky súvahy v oblasti majetku a záväzkov: 
           
     Strana  aktív v súvahe 

 
          Spolu majetok                                                      6 266 399,39 € 
          Z toho: 
          Dlhodobý nehmotný majetok                                           6 354,41 €                    

    Dlhodobý hmotný majetok                                         6 011 946,70 € 
    Materiál                                                                       105 947,03 € 
    Bankové účty                                                              140 100,34 € 
    Krátkodobé pohľadávky                                                     2 050,91 € 
    Z toho: 
    a/ pohľadávky v lehote splatnosti                                      91,21 € 
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    b/ pohľadávky po lehote splatnosti                                    1 959,70 € 
         
    Pohľadávky po lehote splatnosti sú naše odberateľské faktúry vystavené  
    v decembri 2009, ktoré boli uhradené v januári 2010. 
 
 
    Strana pasív v súvahe 
 
 
    Vlastné imanie a záväzky                                      6 266 399,39 € 
    Z toho: 
    Vlastné imanie                                                                      15 702,03 € 

          Časové rozlíšenie                                                                                     11 442,77 € 
    Záväzky                                                                                               6 239 254,59 € 
    Z toho:  
    Ostatné krátkodobé rezervy                                                                     81 456,71 € 

          Zúčtovanie medzi subj. ver. správy                                                    6 010 248,04 € 
          Záväzky zo soc. fondu- dlh. záväzky                                                         7 708,85 € 

    Z toho: 
    a/ záväzky v lehote splatnosti                                                                    7 708,85 € 
    b/ záväzky po lehote splatnosti                                                                        0,00 € 
    Krátkodobé záväzky                                                                              139 840,99 €  
     Z toho: 
    a/ záväzky v lehote splatnosti                                                                139 200,58 € 
    b/ záväzky po lehote splatnosti                                                                     640,41 € 
  
    U záväzkov v  lehote splatnosti ide najmä o mzdy a zrážky z miezd za mesiac  
    december  2009, zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia a zdravotnými     
    poisťovňami, odvod daní zo mzdy a ďalšie. 
    U záväzkov po lehote splatnosti ide najmä o neuhradenú dodávateľskú faktúru, 
    ktorá prišla v roku v roku 2009 a bola uhradená v januári 2010.  
    Podrobný rozpis pohľadávok a záväzkov Inštitútu  je uvedený v prílohe v bode 1.8.  

 

 

 

 1.9.   Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach – Nehodnotí sa“ 
          Inštitút nemá žiadnu majetkovú účasť v tuzemských alebo zahraničných obchodných          
          spoločnostiach. 
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K O N T R A K T 
 

uzavretý medzi 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

a 
Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím  

na rok 2009 
 
 

P R E A M B U L A 
 

Uzatvorený kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale je plánovacím 
a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy medzi účastníkmi kontraktu. Realizácia 
kontraktu je konkrétnym prejavom poskytovania poradenstva a vykonávania prípravy na 
uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím. 
 
 

I. 
ÚČASTNÍCI  KONTRAKTU 

 
Zadávateľ:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len “MPSVR SR) 
                    ústredný orgán štátnej správy 
Sídlo: Špitálska 4,  816 43 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Viera  Tomanová, PhD., ministerka 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000106819/8180 
IČO: 681156 
a 
Vykonávateľ: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej 
len  „IPR“) 
Sídlo: Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 
Štatutárny  zástupca: PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000103095/8180 
IČO: 603457 
 

II. 
TRVANIE KONTRAKTU 

 
Kontrakt sa uzatvára na obdobie  od 1. januára 2009 do 31.decembra 2009. 
 

III.  
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Objem prostriedkov určených na vykonávanie prípravy na pracovné uplatnenie občanov so      

zdravotným postihnutím vychádza zo záväzných ukazovateľov vládou schváleného návrhu 
rozpočtu verejnej správy na rok 2009 oznámeného listom MPSVR SR č. 26661/08-I/81 zo  
7.11.2008 
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2. Celková hodnota prác je  stanovená vo výške 1 844 722  € (z toho sú bežné výdavky vo  

výške  1 627 302  €). 
3. Kalkulácia práce sa  určuje v človeko-mesiacoch (čm). 
4. Cena práce vykonávateľa za  človeko-mesiac v roku 2009 sa ustanovuje na 1 270,47€ /čm. 

Kalkulácia ceny čm vychádza z celkových výdavkov organizácie. 
5.  Zadávateľ si vyhradzuje právo znížiť sumu uvedenú v čl. III. odsek 2 v dôsledku 

regulačných opatrení vlády.  
 

IV. 
PREDMET ČINNOSTI 

 
1. Predmet činnosti vykonávateľa na dobu trvania kontraktu vychádza zo zriaďovacej listiny  

IPR, schválenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
 
2. Účastníci  kontraktu sa dohodli na:            Počet čm  
a)   vykonávaní činností zameraných na poskytovanie odborného vzdelania            704     
      formou: 

- kurzov 
- kurzov vzdelávania a prípravy pre trh práce, 
- pracovných zácvikov a zaškolení, 
- prípravy na výkon robotníckych povolaní a odborných činností,  

        zodpovedajúcich príslušnému odboru ukončených záverečnou  
  skúškou, 
- prípravy v študijných odboroch na výkon niektorých robotníckych  

    povolaní a niektorých  technicko–hospodárskych činností prevádzkového  
  charakteru ukončených maturitnou skúškou, 
- zaškoľovania vedúcich chránených dielní v oblasti  ergonómie, 
- rozšírenia využívania výsledkov testovania zostávajúceho pracovného 
potenciálu  pre trh práce pri stanovovaní invalidity Sociálnou poisťovňou, 

b)   vykonávaní poradenstva, tréningu a testovaní zostávajúceho pracovného  60 
 potenciálu zdravotne postihnutých občanov v rámci Centra sociálnej a 
 pracovnej rehabilitácie (ďalej len CSPR), 
c)  poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie   72 
 v rozsahu potrebnom na pracovnú rehabilitáciu, 
d) poskytovaní sociálnej rehabilitácie formou poradenskej služby pre voľbu  24 
 povolania a pracovného uplatnenia, 
e) poskytovaní hmotného zabezpečenia v zmysle platných predpisov                592 
 ubytovania a stravovania účastníkov prípravy (klientov). 
 V rámci tejto činnosti budú zamerané investičné prostriedky na znižovanie energetickej 

náročnosti existujúcich objektov, racionalizáciu výroby  tepla a spotreby energií 
prostredníctvom nasledovných akcií: 
- výstavbou solárneho systému ohrevu  TÚV – I. a II. etapa 
- zabezpečením projektovej prípravy stavby „Prestavba ubytovacie zariadenia 

        pre  vozičkárov“, 
    - rekonštrukciou strešného plášťa v objekte kuchyňa, 
      - rekonštrukciou osobného výťahu  objekte internát, 
      - modernizáciou zariadenia pre teoretickú a praktickú výučbu, 
      - v dokončenej výstavbe telocvične, rehabilitačných priestorov a priestorov  
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        pre zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti sa pre žiakov budú poskytovať 
        všetky  služby k zlepšeniu ich zdravotného stavu. 
3.  Účastníci kontraktu sa dohodli na riešení úloh v čase trvania kontraktu v nasledujúcom  
        rozsahu:    

 
 

Odbor     Poč. klientov Poč. šk. rokov   Poznámky 
   2009/2010 

Knihár      17  3 
Zlatník a klenotník    14  3 
Elektromechanik – úžitková technika    9  3 
Kozmetik      22  4 
Technicko-administratívny pracovník  44  3 
Mechanik opravár – stroje a zariadenia  12  3 
Prípravná trieda     12  1 
Umelecko-remeselné práce      7  2     nadstavbové štúd. 
Elektrotechnika – elektronické zariadenia   3  2     nadstavbové štúd. 
Elektrotechnika – výroba a prevádzka    3  2     nadstavbové štúd. 
strojov a zariadení 
Technicko-ekonomický pracovník  22  2     nadstavbové štúd. 
Spolu:                 165   
 
4. Celkový objem kontraktom dohodnutých prác predstavuje 1 452 čm. 
 

V. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZÚ ČASTNENÝCH STRÁN 

 
1. MPSVR SR sa zaväzuje: 
 

a) Zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v čl. IV. v celoročnom 
rozsahu podľa čl. III. kontraktu. 

b) Poskytnúť vykonávateľovi konzultácie, potrebné údaje, metodické riadenie, 
v rozsahu možností materiálne a technické prostriedky potrebné na 
vykonávanie činností uvedených v čl. IV. kontraktu. 

c) V dohodnutom termíne zorganizovať prerokovanie výročnej správy o činnosti  
IPR 

d) Poskytnúť všetky potrebné informácie a podklady pre dohodnutú činnosť, 
ktorú má k dispozícii.  

e) Včas informovať vykonávateľa o zmenách v zadaní úloh. 
f) Poskytnúť potrebné údaje Úradu vlády SR v zmysle uznesení vlády SR č. 

1189/2001 a č. 1370/2002. 
g) Zabezpečiť hodnotenie činností kontraktu, ktoré bude súčasťou výročnej 

správy podľa článku VI. odsek 1 tohto kontraktu. 
 
2. MPSVR SR má  právo: 

 
Krátiť a zvyšovať kontraktom dohodnutý celoročný objem finančných  
prostriedkov v závislosti od oznámených rozpočtových opatrení Ministerstvom 
financií SR a v rámci právomocí správcu rozpočtovej kapitoly podľa zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

3. IPR sa zaväzuje: 
 

a) Riadne, v požadovanej kvalite vykonať činnosti dohodnuté týmto kontraktom 
a odovzdať výročnú správu o tejto činnosti MPSVR SR podľa čl. VI. odsek 1 
tohto kontraktu. 

b) Dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom. 
c) Včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu 

plnenia  úloh vyplývajúcich z kontraktu. 
d) Informatívne predkladať zadávateľovi správu o činnosti IPR za 1. polrok 

v termíne do 31.7.2009. 
 

4. IPR má právo: 
 

a) Požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdávanej práce vytvoril 
primerané legislatívne zabezpečenie a v rozsahu možnosti primerané technické 
a organizačné podmienky na výkon činnosti IPR. 

b) Aktívne participovať na rozhodovacích procesoch zadávateľa, ktoré priamo  
súvisia s predmetom činnosti IPR, ako je dohodnuté v tomto kontrakte. 

 
 
 
 

VI. 
VÝROČNA  SPRÁVA,  JEJ   ZVEREJNENIE  A VYHODNOTENIE  KON TRAKTU 
 
1. Vypracovať za rok 2009 výročnú správu v zmysle Príkazu č. 1/2002 ministra práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR z 11. 1.  2002  najneskôr do 30.4. 2010. Súčasťou 
výročnej správy bude aj hodnotenie kontraktu. 

2.  Výročnú správu o činnosti IPR po prerokovaní a schválení v porade vedenia MPSVR 
SR bude IPR a MPSVR SR publikovať na svojich internetových stránkach, najneskôr 
do 15.5.2010. 

  
 
 

VII. 
VEREJNÝ ODPOČET 

 
Verejný odpočet plnenia záväzkov kontraktu sa uskutoční po vypracovaní a predložení 
výročnej správy najskôr do 14 dní po zverejnení výročnej správy podľa článku VI. odsek 
2 tohto kontraktu a najneskôr do 31.5.2010. 
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VIII. 
VYHOTOVENIE KONTRAKTU A ZVEREJNENIE 

 
1. Tento kontrakt je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý účastník kontraktu obdrží 

po dva rovnopisy. 
 

2. Tento kontrakt zverejní MPSVR SR a IPR na svojich internetových stránkach do 7 dní 
od jeho podpisu. 

 
 
 
 
V Bratislave dňa  30.12. 2008 
 
 
 
 
         Za  MPSVR SR           za IPR 
 
 

................................      ................................ 
  

Ing. Viera Tomanová, PhD.      PhDr. Dušan Piršel 
     ministerka               riaditeľ 
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Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich z K o n t r a k t u uzavretého medzi  
Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR 

a 
Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 

 
1.   Platobné podmienky 
 
1.1  Objem prostriedkov určených na vykonávanie na pracovné uplatnenie občanov so 
           zdravotným postihnutím vychádza zo záväzných ukazovateľov  parlamentom 
           schváleného štátneho rozpočtu verejnej správy na rok 2009 oznámeného listom  
           MPSVR SR č.26661/08-I/81 zo dňa 7.11.2008. 
           Celková hodnota prác na tento rok bola stanovená vo výške 1 844 722,00 € ( z toho 
           sú bežné výdavky vo výške 1 627 302,00 € . Upravený rozpočet bol na hodnotu 
           2 021 903,00 €,  Skutočné plnenie bolo v hodnote 2 012 930,16 € . 
1.2 Cena práce vykonávateľa za človeko – mesiac  bola ustanovená na rok 2009 na : 
           1 270,47 € / čm. Kalkulácia ceny čm. vychádza z celkových výdavkov organizácie. 
           Cena práce na upravený rozpočet 1392,49 €/čm. za rok 2009 bola dodržaná.    
 
2.        Predmet činnosti 
 
           Predmet činnosti vykonávateľa na dobu trvania kontraktu vychádzal zo 

zriaďovacej  listiny  schválenej MPSVR SR s účinnosťou od  01.07.1991 
a rozhodnutia ministerky práce sociálnych vecí a rodiny  SR č.41/2008, ktorým došlo 
k zmene názvu a obsahovom   a obsahovom zameraní činnosti IPR.    

 
2.1 Splnenie úloh kontraktu v štruktúre a naplnení stavov                                / čm./ 

 
       a)  vykonávaním činností zameraných na poskytovanie odborného vzdelania        704 
            formou : 

- kurzov, 
- kurzov vzdelávania a prípravy pre trh práce, 
- pracovných zácvikov a školení, 
- prípravy na výkon robotníckych povolaní a odborných činností 

zodpovedajúcich príslušnému odboru ukončených záverečnou skúškou, 
- prípravy v študijných odboroch na výkon niektorých robotníckych  

povolaní a niektorých technicko- hospodárskych činností prevádzkového 
charakteru ukončených maturitnou skúškou, 

- zaškoľovanie vedúcich chránených dielní v oblasti ergonómie, 
- rozšírenia využívania výsledkov testovania zostávajúceho pracovného 

pracovného potenciálu pre trh práce pri stanovovaní invalidity Sociálnou 
poisťovňou, 

       b)  vykonávaní poradenstva, tréningu a testovaní zostávajúceho pracovného           60 
            potenciálu zdravotne postihnutých občanov v rámci Centra sociálnej a  
            pracovnej rehabilitácie ( ďalej len CSPR ), 
       c)  poskytovaní liečebno – preventívnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie         72   
            v rozsahu potrebnom na pracovnú rehabilitáciu,  
       d)  poskytovaní sociálnej rehabilitácie formou poradenskej služby pre voľbu           24  
            povolania a pracovného uplatnenia, 
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       e)  poskytovaní hmotného zabezpečenia v zmysle platných predpisov,                   592    
            ubytovania a stravovania účastníkov prípravy ( klientov). 
            V rámci tejto činnosti boli v priebehu roku 2009 krátené investičné prostriedky  
            o 87 % z pôvodného rozpisu rozpočtu zamerané na riešenie hlavne  havarijných 
            stavov prevádzkových objektov a zariadení prostredníctvom nasledovných 
            investičných akcií: 

- rekonštrukcia strešného plášťa nad kuchyňou 
- rekonštrukcia osobného výťahu v objekte internát 
- rekonštrukcia kanalizácie a vzduchotechnika práčovne a kuchyne 
- sanáciou havárie hlavného vstupu do objektu internát       

 
2.2   Plnenie úloh v počte žiakov v jednotlivých učebných a študijných odboroch : 
 
Odbor                                                   Počet žiakov         Poč. šk. rokov          Poznámky 
     šk rok 2008/2009 
Knihár                                                             16                          3              
Zlatník a klenotník                                            8                          3          
Elektromechanik – úžitková technika               4                          3 
Elektromechanik – silnoprúdová technika        3                          3 
Kozmetik                                                         23                          4 
Technicko-administratívny pracovník            48                           3  
Mechanik opravár – stroje a zariadenia          12                           3               
Prípravná trieda                                                 5                          1 
Umeleckoremeselné práce                               11                          2                nadstavbové štúd. 
Elektrotechnika – elektronické zariadenia        4                           2                nadstavbové štúd.         
Elektrotechnika – výroba a prevádzka              5                           2                nadstavbové štúd.                                        
strojov a zariadení 
Technicko-ekonomický pracovník                  17                           2                nadstavbové štúd.                         
 
Spolu                                                              156   
 
 
2.3   Celkový objem kontraktom dohodnutých prác predstavuje : 1452 čm.... 
 
 
 
2.4   Predmet činnosti Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie 
             bol zameraný v roku 2009  na : 
 
     -   Informačné a poradenské služby pre občanov so zdravotným postihnutím, 
              zamestnávateľov a verejnosť, aktivity v oblasti hľadania práce. 
     - Pomoc úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri uplatňovaní sa uchádzačov 
            o zamestnanie – občanov so zdravotným postihnutím na trhu práce. 
  - Výber a doporučenie vhodne pracovnej činnosti, prípadne vzdelania na základe 
            posúdenia a porovnania požiadaviek zamestnávateľa na pracovné miesto s danosťami 
            a schopnosťami klientov – občanov so zdravotným postihnutím. 
         -  Diagnostikovanie ( testovanie ) a zhodnotenie zostatkového pracovného potenciálu 
             klientov so zdravotným postihnutím. 
         -  Stanovenie výšky pracovného potenciálu klienta a odporúčanie vhodného pracovného  
             miesta na základe vykonanej diagnostiky. 
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         -  Tréning a hodnotenie jednoduchých pracovných zručností, schopností, pracovnej                
            záťaže a motoriky v konkrétnych pracovných úlohách realizovaných priamo v CSPR. 
         -  Možnosť psychologického poradenstva, psychologickej diagnostiky,                        
             psychologického posúdenia, psychologickej podpory ( intervencia krízy).  
         -  Podporu a poradenstvo počas zaškoľovania skúšobnej praxe a sprostredkovanie 
             podporných služieb počas zamestnania. 
         -  Odborné poradenstvo pri úprave a organizácii pracoviska. 
         -  Pomoc pri ohrození pracovného miesta. 
         -  Skupinové terapeutické a motivačné aktivity . 
         -  Preventívne poradenstvo pre žiakov končiacich v SOŠ pre ZTP 
         -  Organizácia, psychologické vyšetrenie a záverečné hodnotenie uchádzačov do SOŠ 
             pre ZTP v rámci výberu. 
 
Úsek CSPR zabezpečuje vyššie uvedené úlohy pre klientov v produktívnom veku s 
hlavným cieľom umiestnenia ich čo v najkratšom čase na trhu práce. Starostlivosť o klientov 
so zdravotným postihnutím je jednou z rozhodujúcich súčastí procesu pracovnej a sociálnej 
rehabilitácie. 
Uvedené úlohy sú zabezpečované personálne so 7 kmeňovými pracovníkmi a jedným 
posudkovým lekárom na úväzok. Pozíciu posudkového lekára vykonáva MUDr. Hajdúk, 
ktorý je zároveň vedúcim úseku zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie. 
Úsek okrem starostlivosti o klientov v produktívnom veku zabezpečuje aj psychologické 
poradenstvo pre pedagogických pracovníkov a študentov našej školy. Zároveň sa podieľa  
prostredníctvom dvoch psychológov na výbere vhodných žiakov do SOŠ pre ZTP. 
Pracovníci centra majú každý svoju špecifickú funkciu a náplň práce. Zhodnotenie práce 
s klientom sa vykonáva spoločným zhodnotením výsledkov starostlivosti o klienta a zároveň 
sa vyhodnocuje správnosť vykonaných postupov v kumulovanej forme na činnosti práce. 
Medzi dôležité činnosti v rámci informačno – poradenských služieb úsek zabezpečuje  
diagnostikovanie a overovanie zostatkového pracovného potenciálu klientov cestou rôznych 
sociálnych a rehabilitačných programov ako aj ďalších aktivít, zameraných na pomoc 
občanom so zdravotným postihnutím pri zamestnávaní na trhu práce. Špecifickou činnosťou 
je možnosť overenia si svojich pracovných zručností na konkrétnych prácach v oblasti 
spracovania kovu, dreva, elektro a administratívnych prác.   
Na základe aktívnej spolupráce s úradmi práce sociálnych vecí a rodiny bol vykonávaný 
výber vhodných uchádzačov na testovanie a tréning v zmysle zákona č.5/2004 o službách 
zamestnanosti. V priebehu hodnotiaceho obdobia sa tréningu zúčastnili 3 klienti a traja  
diagnostikovania zostatkového pracovného potenciálu. 
V roku 2009 sa pokračovalo v práci s klientmi v celku s úspešnými výsledkami. Ku  koncu 
roku 2009 bolo v stave 42 klientov. V priebehu roku bolo zaevidovaných a výkon činností sa 
vykonával s 83 klientmi. V priebehu hodnotiaceho roku sa pracovalo celkom so 125 klientmi.  
Z celkového počtu 83 novo zaevidovaných klientov bolo v krátkodobej starostlivosti ( max 2 
dni ) celkom 33 klientov. V priebehu hodnotiaceho obdobia z evidencie sa vyradilo 50 
klientov z ktorých sa zamestnalo 25 a do invalidity traja klienti t.j. 2,4 %. Zostavajúci počet 
sa dobrovoľne vyradil a súčasne aj z evidencie nezamestnaných na úradoch práce. 
V priebehu hodnotiaceho obdobia zamestnanie získalo 25 klientov t.j. 20,0 % a ukončilo  
spoluprácu z iných dôvodov ( napr. dobrovoľne nezamestnaní) 22 klientov t.j. 17,6 % 
Podľa druhu postihnutia sme mali v evidencii dlhodobej starostlivosti 17 klientov s telesným 
postihnutím,  6 klientov so zrakovým a sluchovým, 14 s organickým, 11 s psychickým a 2 
klientov s mentálnym postihnutím. Z celkového počtu malo viacnásobné postihnutia 14 
klientov. 
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Na 26 prezentáciách sa zúčastnilo 460 klientov z toho 253 EN- Ú-Z so ZP. Počas 
hodnoteného roka bolo realizovaných celkom 1 040 konzultácií s klientmi CSPR z toho 
najviac so sociálno - rehabilitačným poradcom ( 412). Z celkového počtu 38 klientov 
v dlhodobej starostlivosti bolo 54% mužov a 46 % žien. 
 
 Veková štruktúra bola nasledovná : 
 
  -  do 25 rokov veku    -     2 klienti 
  -  do 45 rokov veku    -   21 klientov 
  -  nad 45 rokov veku  -   27 klientov 
 
Aktivity úseku boli sústredené predovšetkým na plnenie úloh zameraných na prácu s Ú-Z 
evidovaných na úradoch práce Bratislava, Malacky a Komárno. 
Medzi základné tohoročné úlohy vedúceho manažéra s vedúcim lekárom bolo získať licenciu  
ISERNHAGEN zameranú na diagnostikovanie zostatkového pracovného potenciálu klientov 
so ZP. Uvedená úloha sa podarila splniť. V termíne 05/2009 bola zakúpená licencia a zároveň  
bolo zo strany dodávateľa licencie zaškolených 8 pracovníkov z toho 3 pracovníci CSPR. 
Vyškolení pracovníci získali osvedčenie o absolvovaní kurzu s oprávnením vykonávať 
diagnostikovanie klientov v tomto systéme. Inštitút je jediným vlastníkom licencie 
ISERNHAGEN čo nás oprávňuje vykonávať túto činnosť. Umožňuje nám táto skutočnosť 
k zintenzívneniu  v oblasti diagnostikovania zostatkového potenciálu klientov so ZP. Účinná 
cesta je v nadviazaní spolupráce so Sociálnou poisťovňou s úradmi práce pri ktorých sú 
zriadené Poradensko - informačné centrá. Vyššia účinnosť spolupráce sa rieši rozšírením 
propagácie ( letákov). Uzatvorené boli zmluvy o spolupráci s Ústredím práce sociálnych vecí 
a rodiny ako aj s ÚPSVR Bratislava, Malacky a Komárno. Úspešná spolupráca pokračuje 
s ÚPSVaR na území Bratislavy a s APZ Aktíva Bratislava a APZ Heydukova Bratislava. 
Veľmi úspešnú a dobrú spoluprácu máme s úsekom ZS a LR , predovšetkým zo strany 
vedúceho lekára a fyzioterapeutiek pri diagnostikovaní zostatkového pracovného potenciálu. 
Naopak, nad rámec  svojich funkčných povinností svoju funkciu fyzioterapeuta aktívne 
vykonáva fyzioterapeutka z CSPR na úseku ZS a LR 
 
2.5  Predmet činnosti Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím  
       v školskom roku  2008/2009 :  
 
    -    Charakteristika školy: 
 
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím ( ďalej len škola ) je organizačnou 
súčasťou Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím ( ďalej len 
Inštitút ). Škola nemá právnu subjektivitu, na vykonávanie činností využíva majetok a 
zariadenia v správe Inštitútu. 
Predmetom činnosti školy je zabezpečovanie prípravy na povolanie pre žiakov s telesným 
postihnutím, pre žiakov zdravotne oslabených a chorých v trojročných učebných odboroch, 
štvorročných študijných odboroch a v dvojročných nadstavbových študijných odboroch. 
Absolventi učebných odborov získavajú po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky stredné 
odborné vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej 
skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je vyučný list. Úspešným absolvovaním študijného 
odboru, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou, získa žiak úplne stredné odborné vzdelanie, 
dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie 
o maturitnej skúške. 
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím sa rozdeľuje na tri základné úseky : 
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teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie, výchova mimo vyučovania. Uvedené úseky sú  
veľmi úzko vzájomne prepojené a spoločne zabezpečujú výchovno - vzdelávací proces 
v škole v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami vydanými Ministerstvom 
školstva SR pre bežné stredné školy. 
  
    -   Údaje o počte zamestnancov školy 
    
V škole pracovalo v šk. roku 2008/2009 spolu 59 zamestnancov v dvojzmennej prevádzke, 
Z toho 56 pedagogických a 3 nepedagogickí zamestnanci, pričom 4 boli zamestnaní na 
čiastočný úväzok. 
 
Počet zamestnancov na jednotlivých úsekoch školy : 

- riaditeľ školy, 
- asistentka riaditeľa školy, 

- na úseku teoretického vyučovania : 
            -   zástupca riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety, 
            -   zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety, 
            -   12 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, 
            -   11 učiteľov odborných predmetov, 
-  na úseku praktického vyučovania  : 
            -   zástupca riaditeľa školy, 
            -   administratívna pracovníčka  
            -   hlavný majster 
            -   14 majstrov odbornej výchovy, 
- na úseku výchovy mimo vyučovania : 
            -   zástupca riaditeľa školy, 
            -   kultúrna referentka, 
            -   športový referent, 
            -   9 vychovávateľov, 
            -   3 pomocní vychovávatelia, 
 
 Z 56 pedagogických zamestnancov bolo 38 so špeciálno - pedagogickým vzdelaním, 14 
s pedagogickým vzdelaním, z toho 2 si dopĺňajú vzdelanie rozširujúcim štúdiom špeciálnej 
pedagogiky a 4 pracovali ako nekvalifikovaní pedagógovia. 
V priebehu školského roku 2008/2009 v súlade s prioritnými úlohami MŠ SR sme 
podporovali ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, ktoré prebiehalo v týchto 
rovinách :  

 -   priebežné vzdelávanie organizované Metodicko - pedagogickým centrom v Bratislave, 
    -   vzdelávanie v rámci projektov schválených MŠ SR, 
    -   rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na PF UK, 
    -   kurz posunkovej reči. 
 
    -   Údaje o počte žiakov 
 
V školskom roku 2008/2009 bolo k 15. septembru 2008 zapísaných 156 žiakov, z toho 60 
dievčat. Vzdelávanie organizačne prebiehalo v 22 triedach, z toho 5 tried bolo vytvorených 
z dvoch odborných skupín, ktoré sa delili predovšetkým vo vyučovaní odborných predmetov. 
Do prvých ročníkov bolo prijatých spolu 61 žiakov, z toho 5 do prípravnej triedy, 30 do 
učňovských odborov, 7 do štvorročného študijného odboru a 19 do nadstavbového dvoj 
ročného štúdia. 
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Žiaci, ktorí mali záujem o štúdium na našej škole, boli pozvaní na 5 dní do Poradne pre voľbu 
povolania a na základe výsledkov z diagnostikovania a vlastného záujmu boli prijatí do pre 
nich najvhodnejšieho učebného odboru.  
 
    -   Údaje o výchovno - vzdelávacích výsledkov žiakov 
     
Počet žiakov na konci školského roku 2008/2009 bol 147, z toho 139 žiakov prospelo, 8 
neprospelo, z nich 2 žiaci úspešne vykonali opravné skúšky a postúpili do vyššieho ročníka. 
 
 
Na maturitnú skúšku bolo prihlásených 24 žiakov, túto úspešne vykonalo 23 žiakov, z toho 1 
žiak v mimoriadnom opravnom termíne a 1 žiak nebol pripustený k maturitnej skúške 
z dôvodu  nesplnenia podmienok pre vykonanie maturitnej skúšky. 
Z 29 žiakov tretích ročníkov učebných odborov splnilo podmienky pre vykonanie záverečnej 
skúšky 25 žiakov, 3 žiaci z 3. ročníka učebného odboru knihár neprospeli z predmetu odborný 
výcvik, z toho 1 žiačka má povolené opakovať ročník. 
 
    -   Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti   
 
Vo výchovno-vzdelávacej oblasti sa pedagogickí zamestnanci zamerali na : 
 
    -  individuálny prístup k jednotlivým žiakom na základe opatrenia Národného programu 
        rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých 
        oblastiach, 
    -  využívanie služieb rehabilitácie v rámci vyučovania telesnej výchovy i v poobedňajších 
        hodinách, 
    -  modernizáciu vyučovania s využitím VT a zabezpečenie nových technológií IKT  
        ( interaktívna tabuľa), používanie multimediálnej učebne predovšetkým pre jazykové 
         predmety ( dataprojektor, vizualizér), 
     -  spoluprácu s Centrom sociálnej a pracovnej rehabilitácie. 
 
V oblasti výchovy škola viedla žiakov : 
 
     -  k zodpovednosti v príprave na povolanie, na plnohodnotné uplatnenie sa v živote, 
     -  k uplatňovaniu svojich práv a povinností v zmysle školského poriadku, 
     -  k ochrane svojho zdravia a v rámci plnenia Národného programu boja proti drogám, 
     -  k prevencii rizikového správania sa v období dospievania v zmysle úloh  Národného 
         programu prevencie HIV / AIDS,  
     -  k zmysluplnému využívaniu IKT a internetu nielen na hodinách informatiky a 
         výpočtovej techniky, ale vo všetkých predmetoch.   
 
Škola realizovala : 
 
     -  rôznorodú záujmovú mimoškolskú činnosť, 
     -  aktivity v rámci programu Škola priateľská deťom, ktorý je súčasťou globálnych aktivít 
         UNICEF, 
     -  v zmysle Národného programu podpory zdravia účasť v rozvojom projekte „Zdravie v 
         školách“ a aktivity a programy na prevenciu civilizačných ochorení v spolupráci s Ligou 
         proti rakovine – Deň narcisov, 
     -  úlohy vyplývajúce zo školských projektov, ktoré rozvíjali nielen vedomostnú zložku, ale 
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         aj výchovnú, akcie k školskému projektu EURO – naša mena, Kalendárium, 
     -  v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa monitorovanie správania žiakov a ich zmeny, 
     -  v súlade s Akčným plánom predchádzania všetkým formám diskriminácie a ostatným 
         prejavom intolerancie opatrenia pre zamedzenie šikanovania, 
     -  v rámci plnenia Národného programu prevencie obezity aktivity zamerané na zmenu 
         životného štýlu, 
     -  zvýšenú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, predovšetkým  
         v oblasti ich školskej dochádzky, úspešnosti, riešenia iných sociálnych, finančných 
         problémov prostredníctvom Občianskeho združenia  Bez bariér, 
     -  na podporu talentovaných študentov so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením 
         projektovú prácu na tému „Sny nepoznajú prekážku“, 
     -  na podporu projektov enviromentálnej výchovy celoročnú starostlivosť o interiér i 
         exteriér školy prostredníctvom školského projektu „Ekológia v škole“,   
     -  na úseku výchovy mimo vyučovania pre žiakov množstvo podujatí, ako sú výchovné 
         koncerty, večierky organizované pri príležitosti ľudových tradícií, besedy, prednášky, 
         čitateľský maratón, spevácke a športové súťaže, spolu 22 návštev divadelných 
         predstavení, 
     -  v priestoroch školy kurz na získanie vodičského oprávnenia, 
     -  preferovanie komunikačných a personálnych schopností žiakov, schopností tvorivo  
         a kriticky riešiť problémy, pracovať s modernými informačnými technológiami. 
 
Školu i Inštitút sme reprezentovali formou medzinárodných, celoslovenských, krajských 
a okresných súťaží a výstav. Medzi najvýznamnejšie patrili : 
 
     -  8. ročník Medzinárodnej súťaže zručnosti mladých knihárov, ktorú organizoval 
         Inštitút v spolupráci s Cechom knihárov v apríli 2009. Súťaže sa zúčastnili žiaci z 9 
         škôl zo Slovenska i Českej republiky. Naši žiaci v kategórii B obsadili 2 miesto. 
     -  13 ročník celoslovenskej súťaže „Študentský šperk 2009, ktorý sa konal v Inštitúte 
         v apríli 2009, organizátorom súťaže bol Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska. 
         Naši žiaci obsadili dve prvé miesta a jedno tretie miesto. 
     -  V rámci celoslovenskej školskej prezentačnej výstavy výrobkov a služieb žiakov 
         stredných odborných škôl JUVYR 2008 v PKO Bratislava sme sa zúčastnili 
         Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. Prezentovali sme sa vo vlastnej kóji a tiež 
         v elektronickej prezentácii cvičnej firmy. 
     -  Pripravili sme prezentáciu šperkov – výrobkov našich žiakov spolu s módnou 
         prehliadkou na výstave „ Klenoty a hodiny 2008“ v Inchebe Bratislava, čo bolo 
         veľmi dobre hodnotené i odborníkmi z odboru zlatníkov a klenotníkov Slovenska. 
 
 
Vo výchovno - vzdelávacom procese uplatňujeme prístup pri rozvíjaní žiackych spôsobilosti 
poznávať, konať, dorozumievať sa a dodržiavame individuálny prístup s ohľadom na 
zdravotný stav žiakov. 
Organizujeme bohaté voľnočasové aktivity, ktoré vychádzajú z plánu práce školy. Množstvo 
mimoškolských akcií, exkurzií, návštev divadelných predstavení a výstav môžeme 
organizovať pre telesne postihnutých žiakov vďaka úzkej spolupráci s Inštitútom, ktorý 
zabezpečuje dopravu žiakov autom s bezbariérovou plošinou. Mapujeme situáciu na trhu 
práce a v spolupráci s podnikateľskými subjektami prispôsobujeme odborné vzdelávanie 
požiadavkám trhu práce. 
Vďaka úzkemu prepojeniu školy s ostatnými úsekmi Inštitútu môžeme zabezpečiť pre našich 
žiakov pod jednou strechou nielen vzdelanie, ale aj komplexnú rehabilitačnú starostlivosť.  
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Aktivity školy v novom školskom roku: 
 
V šk. roku 2009/10 sme už začali s realizáciou stanovených úloh, ktoré vyplývajú 
z modernizácie vyučovacieho procesu a to: 

 
- Podľa schváleného Štátneho vzdelávacieho programu sme vypracovali školské      

vzdelávacie programy pre prvé ročníky jednotlivých študijných a učebných 
- odborov a v šk. roku 2009/10 sme začali s realizáciou vzdelávania podľa týchto 
      vzdelávacích programov. 
- V súlade s potrebami trhu práce a záujmu žiakov a rodičov sme otvorili dva nové 

študijné odbory, a to štvorročný študijný odbor mechanik počítačových sietí 
a dvojročný nadstavbový odbor strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, 
strojov a zariadení. 

-    Naše zariadenie v spolupráci s  Občianskym združením Slovenskej akademickej 
asociácie pre medzinárodnú spoluprácu v rámci Programu celoživotného vzdelávania 
Comenius sa zúčastnilo medzinárodného kontaktného seminára „ Environmental 
projekt for European special schools“, na ktorý sme získali grant vo výške 1 117,00 €. 
Kontaktný seminár sa konal v novembri 2009 v meste Durham, Spojené kráľovstvo. 
Bol určený pre učiteľov špeciálnych škôl, ktorí pracujú s deťmi so špeciálnymi 
potrebami. Z celkového počtu 45 účastníkov sme boli jediná škola vybraná zo 
Slovenska. 

- Zapojili sme sa do národného projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na 
stredných školách, ktorý trvá do novembra 2013. Projekt je zameraný na inovovanie a 
zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu 
učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia. 
Realizátorom projektu je Ústav informácií a prognóz školstva a spolufinancovaný je 
zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. 

 
 
 
 
 
2.6  Predmet činnosti úseku zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie  
       ( ďalej len Ú ZS a LR ) 
 
Pracovníci úseku poskytovali účastníkom prípravy na pracovné uplatnenie potrebnú   
liečebno - preventívnu starostlivosť, vrátane liečebnej rehabilitácie. Zdravotná starostlivosť 
a liečebná rehabilitácia pre žiakov školy ako aj pre klientov v CSPR pre potreby pracovnej 
rehabilitácie bola zabezpečovaná 6-timi internými pracovníkmi a štyrmi odbornými lekármi 
pracujúcimi na dohodu o pracovnej činnosti. 
 
 Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie v roku 2009 zabezpečoval : 
 
 - činnosť spojenú s poradenstvom pre uchádzačov do Strednej odbornej školy 
         pre žiakov s telesným postihnutím  v poradni pre výber povolania, 
      - poradensko-konzultačné služby aj pre zamestnancov Inštitútu z hľadiska 
        zdravotnej starostlivosti o účastníkoch prípravy na budúce povolanie, 

- kontrolu správnej výživy, v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, dohľad 
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   nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou, 
- sledovanie zdravotného stavu žiakov školy  počas ich prípravy na povolanie  
  ako aj u občanov so ZP v CSPR v čase diagnostikovania a pracovnej rehabilitácie                
  s osobitným zreteľom  na ich  zdravotné postihnutie a v rozsahu potrebnom na ich  
  začlenenie  na trh práce, 

      - liečebnú rehabilitáciu a ergoterapiu žiakov školy a klientov  CSPR, 
      - spoluprácu  pri diagnostike zostatkového pracovného potenciálu v CSPR. 
     
Vedúci lekár v kalendárnom roku 2009 vykonal na ambulancii Inštitútu celkom 
4 966 vyšetrení a ošetrení, 9 žiakov bolo hospitalizovaných, u 3 vykonaná operácia, 
v 37-mich prípadoch bolo realizované laboratórne vyšetrenie, 375-tich odborné vyšetrenie,  
25 žiakov absolvovalo kúpeľné liečenie. Na obdobných ambulanciách bolo realizovaných 
529 vyšetrení v rámci dispenzarizácie a pre  potreby posúdenia v sociálnej poisťovni ako aj 
pre posúdenie na kompenzácie na úradoch práce. 183 žiakov absolvovalo preventívnu 
stomatologickú prehliadku, v 100 prípadoch bolo vykonané akútne ošetrenie chrupu, 
extrakcie a plombovanie. 
  
Na úseku liečebnej rehabilitácie sa skupinovej liečebnej telesnej výchovy (LTV) zúčastnilo 
celkom 1 452 žiakov, individuálnej  LTV 1 504 žiakov, ergoterapia bola realizovaná v 283-
troch prípadoch.  
Okrem LTV a ergoterapie bolo realizovaných 4 802 procedúr v priestoroch elektroliečby, 
vodoliečby, vyšetrovne a v špeciálnej posilňovni. 
Služby poskytované v rehabilitačnom pavilóne v súlade s kolektívnou zmluvou v roku 2009 
využilo celkom 50 zamestnancov inštitútu, t.j. 42% z celkového počtu zamestnancov. Na 
základe vyšetrenia odbornými lekármi im bolo poskytnuté celkom 1 440 rôznych procedúr 
v čase mimo rozvrhu telesnej výchovy pre žiakov SOŠ s TP. 
Pre vyšší počet žiakov s ťažším  telesným postihnutím a tým väčší rozsah individuálnych 
cvičení, masáži a manipulačných mäkkých techník v čase hodín TV a popoludňajších 
hodinách je potrebné prijatie aspoň jedného fyzioterapeuta a sanitára - kúpeľníka na pomocné 
práce v objekte vodoliečby na 0,5 úväzok, čo je  nevyhnutné pre zabezpečenie ustanovení § 6 
zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
 
Úsek zdravotníckej starostlivosti úzko spolupracuje s CSPR pri vyšetrovaní klientov z úradov 
práce. Podľa  zdravotného postihnutia a po vyšetrení vedúcim lekárom alebo lekárom  FBLR 
je aj klientom v CSPR poskytovaná liečebná rehabilitácia. 
Nad rámec svojich funkčných povinností vedúci lekár Ú ZS a LR vykonával 
školenia klientov na úradoch práce, odbornú lekársku poradenskú posudkovú činnosť ako aj 
rgodiagnostiku v laboratórnych podmienkach pre potreby CSPR. Pre personálne zabezpečenie 
uvedených činností je potrebné zamestnať lekára na úväzok. Pre potreby posudkového 
zhodnotenia lekárom v CSPR odborní lekári Ú ZS a LR – internista, ortopéd, neurológ 
a rehabilitačný lekár vykonávali odborné konziliárne vyšetrenia. Uvedené počty vyšetrených 
klientov a ako aj odborná poradenská posudková činnosť je zahrnutá do štatistických 
podkladov CSPR za rok  2009. 
 
Spolupráca pri vzdelávaní fyzioterapeutov v Bc. a  Mgr. štúdiu je na veľmi dobrej úrovni 
s Univerzitami v Nitre, Trnave a LF UK v Bratislave,  taktiež aj v predatestačnéj  príprave 
posudkových lekárov zo SZÚ. Vzdelávanie zabezpečuje CSPR, za  Ú ZS a LR nad rámec  
svojich funkčných povinností vedúci lekár a fyzioterapeutky  p. Capiaková a p. Kandráčová. 
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Vedúci  lekár prezentoval Inštitút  na štyroch celoštátnych  kongresoch a konferenciách 
s medzinárodnou účasťou aktívnym vystúpením alebo posterom s problematikou sociálnej  
a pracovnej rehabilitácie, testovaním zostatkového pracovného potenciálu, ergodiagnostikou 
v laboratórnych podmienkach, ako aj možnostiach vzdelávania na SOŠ pre žiakov s telesným 
postihnutím a o komplexnej zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie pre žiakov SOŠ 
a klientov CSPR. 
  
Vzdelávanie  zamestnancov Ú ZS a LR prebiehalo podľa platnej legislatívy v zdravotníckych  
zariadeniach, v Slovenskej zdravotníckej univerzite, ako aj účasťou na kongresoch 
a konferenciách, organizovaných odbornými spoločnosťami. 
 
3. Záväzky zadávateľa  
 
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR svojimi rozpočtovými opatreniami uvedenými 
v časti 1.1.3 správy o hospodárení organizácie realizovalo zmeny v dohodnutom celoročnom 
objeme finančných prostriedkov v rámci právomoci správcu rozpočtovej kapitoly podľa 
zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
4. Záväzky vykonávateľa   
 
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím plnil záväzky 
nasledovne : 
 
a)   riadne a v požadovanej kvalite vykonával činnosti podľa vyhodnotenia tohto kontraktu 
      a odovzdal výročnú správu o tejto činnosti zadávateľovi MPSVR SR v stanovenom 
      termíne, 
b)   dodržal celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a upravený citovanými rozpočtovými  
      opatreniami, 
c)   pravidelne predkladal zadávateľovi správy o svojej činnosti a to v stanovených termínoch 
      mesačne, štvrťročne a koncoročnú správu za rok 2009. 
 
5.  Výročná správa, zverejnenie a vyhodnotenie kontraktu  
 
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím vypracoval výročnú 
správu za rok 2009 v zmysle Príkazu č.1/2002 ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR 
z 11.1.2002 do 30.04.2010. Súčasťou výročnej správy je aj hodnotenie kontraktu. 
 
 
6.   Verejný odpočet   
 
Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu spolu s výročnou správou za rok 2009 sa bude 
prezentovať dňa 19.05.2010 t.j. stredu o 10,00 hod. v priestoroch Inštitútu na Mokrohájskej 
ulici č.1 v Bratislave. 
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6. HLAVNÉ SKUPINY UŽIVATE ĽOV  
 
Aktivity a odborné služby Inštitútu sú určené občanom z celého Slovenska, pričom hlavným 
užívateľom sú klienti a žiaci s telesným postihnutím alebo zdravotným oslabením. 
Číselné a štatistické údaje sú uvedené v kapitolách č.1 a č. 2. 
Hlavným cieľom Inštitútu je  socializácia telesne postihnutých, zdravotne oslabených 
a chorých jedincov, aby so zreteľom na zdravotné problémy dosiahli čo najväčšiu 
samostatnosť, nezávislosť na pomoci iných ľudí, aby boli pripravení pre zmysluplný 
občiansky, pracovný i rodinný život 
Vytvárame  podmienky, aby zdravotne postihnutý občan mal možnosť získať úplné stredné 
odborné vzdelanie, zvýšiť si svoju kvalifikáciu, uplatniť sa na trhu práce, prípadne študovať 
na vysokej škole. 
O vykonávané činnosti a služby našej organizácie prejavuje záujem viac organizácií a 
inštitúcií, zaoberajúcich sa hlavne oblasťou starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím 
ako sú: 
  - úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, vrátane Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, 
      - škola a školské zariadenia, zaoberajúce sa starostlivosťou o žiakov so ZP, 
      - agentúry podporovaného zamestnávania, 
      - zriaďovatelia chránených dielni a chránených pracovísk, 
      - zväzy a združenia pre ľudí so zdravotným postihnutím, 
      - niektoré nadácie pre zdravotne postihnutých občanov, 
      - osoby samostatne zárobkovo činné, ktoré majú záujem zamestnávať občanov so ZP, 
      - zamestnávatelia, ktorí chcú a môžu zamestnávať občanov so ZP, 
      - iné mimovládne organizácie a inštitúcie, zaoberajúce sa pomocou občanom so ZP, 

- zdravotnícke školy a zariadenia. 
 
 
 

Máme záujem spolupracovať so všetkými organizáciami, ktoré nás požiadajú   o spoluprácu, 
alebo prejavia záujem o naše služby, predovšetkým úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny 
a so Sociálnou poisťovňou pri riešení pracovnej rehabilitácie a stanovovaní zostatkového 
pracovného potenciálu klientov Inštitútu. 
 
 
 
 
Bratislava  23.04.2010 
                                                                                         PhDr. Dušan   P i r š e l 
                                                                                                riaditeľ IPR         
 
 
 
 
 
 
Vypracoval : vedenie IPR 
Tel : 02/5465 0062,  FAX : 02/5465 0063 
E-mail : dusan.pirsel@iprba.sk 
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