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1 Identifikácia organizácie 
 
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej len IPR) so 
sídlom v Bratislave, Mokrohájska ulica č.1, PSČ 842 40   
 
telefón: 02/5465 0062, fax: 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 Chromíková, riaditeľka SOŠ pre žiakov s TP 

Mgr. Ivan Číž, vedúci centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie 
MUDr. Igor Hajdúk, vedúci lekár úseku zdravotnej starostlivosti 
a liečebnej rehabilitácie 
Ing. Petra Balážová, vedúci ekonomického úseku 
Ing. Peter Hološka, vedúci prevádzkovo-technického úseku  

 
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.   
 
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím (ďalej len škola) je so súhlasom 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky organizačnou súčasťou IPR. 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 IPR. 
 
1.1 Zriaďovacie listiny 
 
Činnosť  Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave  
vychádza zo zriaďovacej listiny IPR č. 4379/91-22 zo dňa 28.6.1991, ktorou MPSVR SR od 
prvého júla 1991 zriadilo Inštitút.  
Dodatky k zriaďovacej listine:  
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 IPR bol „Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou 
schopnosťou“.   
Organizačnou súčasťou Inštitútu so súhlasom MŠ SR vyjadreného v liste 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 zriaďovateľskej listine  
č. 1698/1997 – III/11 zo dňa 29.5.1997.   
 
1.2 Predmet činnosti Inštitútu 
 
a) poskytovanie pracovnej rehabilitácie, 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, 
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b) poskytovanie informačných a poradenských služieb pri voľbe povolania a výbere 
zamestnania vrátane zmeny zamestnania, výbere zamestnanca a pomoci a podpory     
pri hľadaní vhodného zamestnania, 

c) poskytovanie odborných poradenských služieb  
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, 
g) vykonávanie prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím a to 

formou zaškolenia alebo prípravy na prácu, 
h) zabezpečovanie rehabilitačnej starostlivosti o občana so zdravotným postihnutím 

v rozsahu potrebnom na jeho začlenenie na trh práce, 
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,  

 
1.3 Predmet činnosti školy 
 
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 škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, medzi štátne 
špeciálne stredné školy, ktorú spravuje MŠVVaŠ SR. Výchovno-vzdelávací proces 
a pedagogická činnosť prebieha v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

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

 

2 Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich z kontraktu uzavretého medzi Ministerstvom 
práce sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitútom  pre pracovnú rehabilitáciu 
občanov so zdravotným postihnutím 

 

2.1 Platobné podmienky 
 
Objem  prostriedkov určených na vykonávanie činnosti IPR vychádza zo záväzných 
ukazovateľov  parlamentom schváleného štátneho rozpočtu verejnej správy na rok 2010, 
oznámeného listom MPSVaR SR č. 29569/09-I/81 zo dňa 7.1.2010.  
Celková hodnota prác na tento rok bola stanovená vo výške 1 811 615 € ( z toho sú bežné 
výdavky vo výške 1 719 004 €). Rozpočet bol v priebehu roku upravený na hodnotu 
1 971 643,15 €, pričom skutočné plnenie sa pohybovalo vo výške 1 972 056,76 €. 
Cena práce vykonávateľa za človekomesiac bola stanovená na rok 2009 na 1 270,47 € čm. 
Kalkulácia ceny čm. vychádza z celkových výdavkov organizácie. Cena práce prepočítaná 
na upravený rozpočet vo výške 1 357,88 € bola   dodržaná. Skutočná cena práce na 
človekomesiac zodpovedá sume 1 357,82 € ( len prostriedky zo ŠR). Minimálny rozdiel je 
zapríčinený zanedbateľnými zostatkami nevyčerpaných finančných prostriedkov, 
predovšetkým na kapitálových akciách, bez dopadu na ich množstvo a kvalitu. Všetky 
nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené do štátneho rozpočtu.  Pri prepočítaní ceny 
práce na celkové výdavky ( vrátane iných zdrojov), cena práce dosiahla vyššiu, ako 
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plánovanú hodnotu, čo hodnotíme pozitívne. Taktiež plánované príjmy do ŠR boli vysoko 
prekročené. 
 
2.2 Predmet činnosti 
Predmet činnosti vykonávateľa na dobu trvania kontraktu vychádzal zo zriaďovacej listiny 
schválenej MPSVaR SR s účinnosťou od 1.7.1991 v znení jej dodatkov. 
 
Splnenie úloh kontraktu v štruktúre a naplnené stavov v čm:  
 

Bod 
podľa 
zmluvy 

Popis činnosti Kontrakt Skutočnosť 

2a Vykonávanie činností, zameraných na poskytovanie 704 704 

 - Stredného odborného vzdelania , ktoré žiak 
získa úspešným absolvovaním trojročného 
vzdelávacieho programu učebného odboru, 
ukončeného záverečnou skúškou 

  

 - Úplného stredného odborného vzdelania, ktoré 
žiak získa úspešným absolvovaním 
vzdelávacieho programu štvorročného 
študijného odboru alebo dvojročného 
nadstavbového študijného odboru, ukončeného 
maturitnou skúškou 

  

 - Odborného vzdelania formou rekvalifikačných 
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 
povolaní a niektorých technicko-hospodárskych 
činností prevádzkového charakteru ukončených 
maturitnou skúškou; 

  

2b Vykonávanie činností na úseku CSPR 60 60 

 - V rámci využívania licencie WS FUNKCIONAL 
CAPACITY EVALUATION (FCE), využívať 
výsledky testovania zostávajúceho pracovného 
potenciálu pre trh práce pri stanovovaní 
invalidity Sociálnou poisťovňou, 

  

 - Vykonávaní poradenstva, tréningu pracovných 
zručností návykov a testovaní zostávajúceho 
pracovného potenciálu zdravotne postihnutých 
občanov v rámci Centra sociálnej a pracovnej 
rehabilitácie ( ďalej len CSPR), 

  

 - Zabezpečovaní praktických cvičení z  pracovnej 
a sociálnej rehabilitácie pre študentov VŠ _ 
fyzioterapeutov podľa požiadaviek jednotlivých 
fakúlt VŠ, 

  

 - Poskytovaní pracovnej rehabilitácie občanom 
so ZP po úrazoch a chorobách z povolania 
v zmysle §95 zákona č. 461/2003 Z.z. 
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o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov; 

2c - Poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti 
a liečebnej rehabilitácie v rozsahu potrebnom 
na pracovnú rehabilitáciu; 

72 72 

2d - Poskytovaní sociálnej rehabilitácie formou 
poradenskej služby pre voľbu povolania 
a pracovného uplatnenia; 

24 24 

2e - Poskytovaní hmotného zabezpečenia v zmysle 
platných predpisov, ubytovania a stravovania 
účastníkov prípravy  ( klientov). 

592 592 

 Spolu človekomesiacov : 1452 1452 

 
V rámci obnovy majetku bolo čerpanie kapitálových a bežných výdavkov zamerané na 
znižovanie energetickej náročnosti objektov, racionalizáciu výroby tepla, spotrebu energií 
a materiálov prostredníctvom realizácie nasledovných akcií : 
- sanácia havárie balkónov a zateplenie objektu internát -severozápad, IPR. 

Na realizáciu predmetnej akcie boli použité na základe uznesenia Vlády SR - zmeny 
účelu použitia ( zdroj 1318) finančných prostriedkov z akcie „ Výstavba solárneho 
systému ohrevu TUV-I etapa“, 

- modernizácia zariadenia pre teoretickú a praktickú výučbu sa zabezpečila realizáciou 
akcie „Rekonštrukcia elektrolaboratória škola, IPR“ a dodávkou potrebnej výpočtovej 
techniky pre praktickú výučbu odboru mechanik počítačových sieti, 

- za účelom racionalizácie spotreby plynu sa zahájilo využívanie merania a regulácie 
rozvodov UK ,ktoré sa zabezpečilo realizáciou akcie „Rekonštrukcia inžinierskych sieti  
IPR“,   

- pre trvalé zlepšovanie zdravotného stavu žiakov a klientov sa plne využívali priestory      
a rehabilitačné zariadenia rehabilitačného pavilónu IPR. 

 
2.3 Plnenie úloh v počte žiakov vzdelávajúcich sa v Strednej odbornej škole pre 

žiakov s telesným postihnutím v jednotlivých učebných a študijných odboroch 
 

Odbor Počet žiakov          
v šk. roku 
2009/10 

Počet žiakov          
v šk. roku 
2010/11 

Počet šk. 
rokov 

Druh odboru 

Knihár 15 16 3 učebný 

Zlatník a klenotník 8 4 3 učebný 

Mechanik počítačových sietí 9 14 4 študijný 

Kozmetik 23 19 4 študijný 

Technicko-administratívny pracovník 38 32 3 učebný 

Mechanik opravár – stroje a zariadenia 8 4 3 učebný 

Elektromechanik – úžitková technika 4 0 3 učebný 

Elektromechanik – silnoprúdová 
technika 

0 6 3 učebný 

Prípravná trieda 5 5 1  

Umelecko-remeselné práce 5 5 2  
nadstavbové 
maturitné 
štúdium 

Elektrotechnika – elektronické 
zariadenia 

3 4 2 

Elektrotechnika – výroba a prevádzka 
strojov a zariadení 

3 3 2 
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Strojárstvo – výroba , montáž a oprava 
prístrojov, strojov a zariadení 

4 8 2 nadstavbové 
maturitné 
štúdium 

Technicko-ekonomický pracovník 22 31 2 

Spolu 147 151   

 
Plánovaný počet  učebných a študijných odborov i počet tried sme naplnili, aj keď v dôsledku 
integrácie žiakov s telesným postihnutím do bežných stredných odborných škôl mierne klesá 
počet žiakov vzdelávajúcich sa v jednotlivých odboroch. Ale zároveň nie je možné prijať 
všetkých žiakov, ktorí majú záujem o vzdelávanie v našom zariadení, podmienkou je 
ukončené nižšie stredné vzdelanie (deviaty ročník základnej školy) a kontraindikáciou pre 
prijatie je tiež mentálna retardácia i vážna psychiatrická diagnóza žiaka. 
V šk. roku 2009/10 bol priemerný počet žiakov v triede 7,4, pričom v súlade s platnou 
legislatívou, triedu pre žiakov so zdravotným postihnutím v strednej škole možno zriadiť pre 
najmenej 4 a najviac 10 žiakov a na Praktickom vyučovaní môže byť v jednej skupine najviac     

6 žiakov s telesným postihnutím. Počet žiakov sa mení aj v priebehu školského roku a to 
z dôvodu zanechania štúdia zo zdravotných alebo rodinných dôvodov, kvôli nedostatočnému 
prospechu žiakov, porušovaniu školského poriadku, prestupu na inú školu a iné. 
Na teoretickom vyučovaní spájame v rámci ročníka triedy s rovnakým školským vzdelávacím 
programom tak, aby sme v triede zabezpečili vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch počet 
žiakov 10, čím sa znížil počet hodín nadčasovej práce učiteľov. 
Napriek demografického poklesu populácie vo veku od 15 do 17 rokov, záujem 
o vzdelávanie žiakov v IPR je pomerne veľký, v porovnaní so špeciálnymi strednými 
odbornými školami pre žiakov s normálnym intelektom máme v rámci Slovenska najvyšší 
počet žiakov. 
 
2.4 Celkový objem kontraktom dohodnutých prác predstavuje 1452 čm. 
 

3 SPRÁVA  o činnosti Inštitútu  
 
3.1 Správa o činnosti Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie 
 
Predmet činnosti Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie  bol v roku 2010 zameraný 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 doporučene vhodnej pracovnej činnosti, prípadne vzdelávania 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 

- Tréning a hodnotenie jednoduchých pracovných zručností, schopností, pracovnej záťaže 
a motoriky v konkrétnych praktických úlohách, realizovaných priamo v CSPR 

- Možnosť psychologického poradenstva, psychologickej diagnostiky, psychologického 
posúdenia, psychologickej podpory (intervencia krízy) pre klientov CSPR a žiakov školy 

- 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 prípravu v škole 
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- Organizácia,  psychologické vyšetrenie a záverečné hodnotenie  uchádzačov do SOŠ 
pre ŽTP v rámci výberu 
 
Úsek CSPR zabezpečoval vyššie uvedené úlohy inštitútu pre klientov v produktívnom 

veku s hlavným cieľom umiestnenia ich čo najskôr na trhu práce.  Starostlivosť o klientov so 
zdravotným postihnutím je preto jednou z rozhodujúcich súčasti procesu pracovnej 
a sociálnej rehabilitácie v CSPR.   

Uvedený hlavný cieľ spoločne s ostatnými úlohami CSPR zabezpečuje prostredníctvom 
celkom 7 interných pracovníkov a jedným posudkovým lekárom pracovného tímu iba na 
čiastočný úväzok podľa potreby. Posudkový lekár (MUDr. Hajdúk) je v IPR zároveň vedúci 
úseku zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie. Za služby, ktoré poskytuje vedúci 
lekár úseku ZSaLR na CSPR, fyzioterapeutka z úseku  CSPR v roku 2010 až 80% svojej 
pracovnej činnosti vykonávala na úseku liečebnej rehabilitácie ako rehabilitačná 
fyzioterapeutka.  

Úsek CSPR okrem starostlivosti o klientov v produktívnom veku zabezpečoval 
psychologické poradenstvo pre pedagogických pracovníkov a študentov našej školy. 
Zároveň sa aktívne podieľal prostredníctvom 2 psychológov na výbere vhodných žiakov do 
SOŠ pre ŽTP.   

Pracovníci Centra majú každý svoju špecifickú funkciu a náplň práce (viď. Príloha č. 1 
Organizačná štruktúra IPR). 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. 

Úsek Centra realizuje v prvom rade činnosti v rámci informačno-poradenských služieb, 
diagnostikovania a overovania zostatkového pracovného potenciálu klientov cestou rôznych 
sociálnych a rehabilitačných programov, ako aj ďalších aktivít, zameraných na  pomoc 
občanom so zdravotným postihnutím pri zamestnávaní sa na trhu práce.  

Špecifickou činnosťou je možnosť overenia si svojich pracovných zručností                
na konkrétnych prácach v oblasti spracovania kovu, dreva, elektrotechniky  
a administratívnych prác.  

CSPR na základe aktívnej spolupráce s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny 
vykonávalo výber vhodných uchádzačov na testovanie a tréning v zmysle zákona č. 5/2004 
o službách zamestnanosti. V priebehu hodnotiaceho obdobia sa tréningu zúčastnili 5 klienti 
a traja diagnostikovania zostatkového pracovného potenciálu.  
V roku 2010 sme pokračovali v práci s klientmi vcelku s úspešnými výsledkami. Ku koncu 
roka 2010 sme mali v stave 56 klientov. V CSPR sme v priebehu hodnotiaceho obdobia   
pracovali s celkom 114 klientmi. Z uvedeného počtu bolo 80 novo zaevidovaných a 46 
klientov prešlo z predchádzajúceho obdobia rokov 2008-2009. 
Z celkového počtu 80 novo zaevidovaných klientov bolo v  krátkodobej starostlivosti (max.    
2 dni) celkom 31 klientov (38,8%). Z evidencie CSPR sa vyradilo celkom 32 klientov a tým aj 
z evidencie nezamestnaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. 
V priebehu hodnotiaceho obdobia zamestnanie získalo 14 klientov t.j.17,5 % a ukončilo 
spoluprácu z iných dôvodov (napr. dobrovoľne nezamestnaní)18  klientov t.j. 22,5%. 
Podľa druhu postihnutia sme mali v evidencii dlhodobej starostlivosti  28 klientov s telesným 
postihnutím , 18 so zrakovým a sluchovým, 19 s organickým,  16 s psychickým a mentálnym 
postihnutím.  Z nich viacnásobné postihnutie malo 10 klientov. 
Celkových 24  prezentácii inštitútu sa zúčastnilo 673 klientov, z toho 527 EN – UoZ so ZP.  
Počas hodnoteného roka bolo realizovaných celkom 1271 konzultácii s klientmi CSPR,  
z toho najviac so sociálno-rehabilitačným poradcom (496). 
Z celkového počtu  80klientov CSPR  bolo 55% mužov  a 45% žien.  
Podľa vekovej kategórie bolo zloženie klientov nasledovné: 

- do 25 rokov veku –    10 klienti 
- do 45 rokov veku –    32 klientov 
- nad 45 rokov veku –   38 klientov.  
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Naše aktivity sme sústredili predovšetkým na plnenie úloh zameraných na prácu s UoZ, 
evidovaných na úradoch práce Bratislava, Malacky a Komárno, čiastočne na NR. Okrem 
individuálnej práce s klientmi sme realizovali 3 motivačné kurzy s účasťou 18 klientov. 
Zúčastnili sme sa 1burzy práce (Komárno). Spolupracujeme na projekte cezhraničnej 
spolupráce  ÚPSVaR Komárno a Úradu práce Komárom (MR) a pod. Prezentácie IPR boli 
realizované na ÚPSVaR Pezinok, Senec, Komárno a Nové mesto nad Váhom. 
V rámci výstavy JOB EXPO sme zastrešovali informačno-poradenský servis pre občanov   
so ZP počas celého priebehu výstavy. 
Spolupráca pri vzdelávaní fyzioterapeutov je na veľmi dobrej úrovni s Univerzitami v Trnave 
Nitre, ako aj v predatestačnéj príprave posudkových lekárov zo SZU v Bratislave. 
Vzdelávanie zabezpečuje  vedúci manažér a fyzioterapeutka úseku CSPR, za výpomoci 
úseku ZS a LR a to vedúceho lekára a fyzioterapeutiek.. 
Napríklad na požiadanie Trnavskej univerzity CM sme zabezpečili v roku 2010 praktickú 
výučbu v oblasti pracovnej a sociálnej rehabilitácie pre 93 študentov fyzioterapeutov. 
Vedúci manažér CSPR prezentoval inštitút na celoslovenskej konferencii posudkových 
lekárov prednáškou v oblasti pracovnej a sociálnej rehabilitácie.  
Taktiež sme oslovili na základe odporučenia Ústredia práce. sociálnych vecí a rodiny úrady 
práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré majú Poradensko-informačné centrá (PIC), ktorých 
pracovnou náplňou je taktiež možnosť zisťovania zostatkového  pracovného potenciálu.     
Z 5 PIC odpoveď  sme obdržali iba z ÚPSVaR Prievidza, kde sme neskôr vykonali aj osobné 
jednanie o konkrétnej možnosti spolupráce. Z hľadiska plnenia tejto úlohy v oblasti 
diagnostikovania zostatkového potenciálu klientov so ZP sme sa maximálne snažili  v roku 
2010 s nadviazaním spolupráce so Sociálnou poisťovňou, ktorá by mohla byť našim 
potenciálnym klientom pri diagnostikovaní zostatkového potenciálu klientov po úrazoch 
a chorobách z povolania. Podarilo sa nám uzatvoriť zmluvy o spolupráci s Ústredím práce, 
sociálnych vecí a rodiny ako aj ÚPSVaR BA, MA, a Komárno. 
 

Výsledky činnosti CSPR r. 2010 
 

  Počet klientov   Vyjadrenie v % 

Novozaevidovaní klienti 80   

dlhodobá spolupráca 49 61,2 

     ženy 36 45 

     muži 44 55 

              vek do 25 rokov 10 12,5 

                     do 45 rokov 32 40 

                     nad 45 rokov 38 47,5 

 krátkodobá spolupráca (menej ako 2 dni) 31 38,8 

VÝSLEDOK STAROSTLIVOSTI 
Zamestnanie získané  14 17,5 

Zamestnanie udržané - rovnaká činnosť 0   

Zamestnanie udržané - iná činnosť 0   

ID 7 8,8 

ukončenie spolupráce iné 11 13,7 

CELKOM 32 40 

Druh hlavného postihnutia 

telesné 28 35 

psychické 8 10 

mentálne 8 10 

organické 19 23   
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iné (zrakové, sluchové,...) 18 22 

Viacnásobné 10 12,5 

POČET PORADENSKÝCH KONZULTÁCIÍ  
Sociálno-rehabilitačným poradcom 496   

Lekárom 61   

Fyzioterapeutom 88   

Psychológom 224   

Rehabilitačno-technickým poradcom 223   

Pracovným poradcom 179   

CELKOM 1271   

POČET SPOLUPRACUJÚCICH ORGANIZÁCIÍ 
EXTERNÉ KONTAKTY  

Zamestnávatelia 32   

Úrady práce- telefonicky kontakt 121   

                    - písomný kontakt- osobný 26   

Sociálna poisťovňa 0   

Agentúry podporovaného zamestnávania 33   

Chránené dielne 16   

 Iné, ŠPP,  MPSVaR 0   

CELKOM 228   

Región starostlivosti 
Bratislava I 0 0 

Bratislava II 18 22,5 

Bratislava III 12 15,1 

Bratislava IV 13 16,3 

Bratislava V 20 25,1 

Malacky 2 2,5 

Pezinok 4 5 

iný región 11 13,5 

 
 
 
3.2 Správa o činnosti Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným  postihnutím za 

školský rok 2009/2010 
 

3.2.1 Charakteristika školy 

 
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím (ďalej škola) je organizačnou 
súčasťou Inštitútu pre pracovnú a sociálnu rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 
(ďalej Inštitút). Škola nemá právnu subjektivitu, na vykonávanie činnosti využíva majetok 
a zariadenie 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 výučný list. Úspešným absolvovaním študijného 
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odboru, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou, získa žiak úplné 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 
– teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania. Uvedené úseky 
sú veľmi úzko vzájomne prepojené a spoločne zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces 
v škole v súlade so školskými vzdelávacími programami a vzdelávacími štandardami 
vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre bežné stredné školy. 
 
 

3.2.2 Údaje o počte žiakov školy  

 
Počet žiakov v školskom roku 2009/2010 k 15.9.2009 v jednotlivých ročníkoch: 
 

 spolu žiakov z toho dievčat 
1. ročník 36 15 

2. ročník 31 15 

3. ročník 37 13 

4. ročník 6 6 

1. ročník nadstavbové štúdium 23 6 

1. ročník nadstavbové štúdium 14 5 

spolu 147 60 

 
 

3.2.3 Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka  

 
Žiaci prihlásení na štúdium na našej škole sú pozvaní na 5 dní do Poradne pre voľbu 
povolania. Na základe výsledkov z diagnostikovania a vlastného záujmu sú prijatí               
do najvhodnejšieho učebného alebo študijného odboru. 
 
 

Názov učebného, študijného odboru 

Počet žiakov prijatých do prvého 
ročníka 

(stav k 15.9.2009) 

prípravná trieda 5 

mechanik počítačových sietí 9 

technicko-administratívny pracovník 12 

knihár 4 

kozmetik 6 

technicko-ekonomický pracovník 16 

elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 3 

strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov 
a zariadení 4 

spolu 59 
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3.2.4 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov na konci školského roka 2009/2010: 
 

prospech 
správanie 

 
 ročník 

počet 
žiakov 

znížená 
známka 
zo správ.  
na st. 2 

znížená 
známka 
zo správ.  
na st. 3 

prospel 
s vyzn. 

prospel 
veľmi 
dobre 

prospeli 
neklasifi-
kovaní 

opravné 
skúšky 

neprospeli 

prípravná 
trieda 

5 0 0 0 0 5 0 0 0 

1. ročník 28 3 3 6 4 16 0 2 2 

2. ročník 30 2 0 4 8 17 0 0 1 

3. ročník 35 1 3 1 14 20 0 0 0 

4. ročník 6 0 0 2 2 2 0 0 0 

1. ročník 
nadstavba 

21 0 0 1 8 11 0 0 1 

2. ročník 
nadstavba 

14 0 0 1 3 9 0 0 1 

spolu k 
30.06.2010 

139 6 6 15 39 80 0 2 5 

 
Na maturitnú skúšku bolo prihlásených 20 žiakov, túto úspešne vykonali 19 žiaci, 1 žiačka 
neprospela v poslednom ročníku a opakuje ročník. 
 

MATURITNÁ SKÚŠKA II. MT II. MUE IV. Ko 

počet žiakov prihlásených na MS 6 8 6 

počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 1 0 0 

počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 5 8 6 

počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 5 8 6 

počet žiakov, ktorí majú povolené opravné skúšky 0 0 0 

 
Záverečné skúšky sa konali v dňoch 21. – 24.06.2010. Podmienky pre vykonanie záverečnej 
skúšky splnilo všetkých 31 žiakov tretích ročníkov učebných odborov a všetci záverečné 
skúšky úspešne absolvovali. 

 

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA  III. TAA III. TAB III. ZKE III. KnMO 

počet žiakov prihlásených na ZS 6 9 8 8 

počet žiakov, ktorí neukončili  
posledný ročník 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

počet žiakov, ktorí úspešne ukončili ZS 6 9 8 8 

počet žiakov, ktorí majú povolené 
opravné záverečné skúšky 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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3.2.5 Zoznam učebných a študijných odborov otvorených v školskom roku 2009/2010 
a počet žiakov v ročníku: 

 

Kód učebného, 
študijného odboru 

Názov učebného, študijného odboru 
Počet žiakov v ročníku 

k 15.9.2009 

999 6 0 prípravná trieda 1. ročník     5 

8545  2 zlatník a klenotník 
2. ročník     4 
3. ročník     4 

2682 4 mechanik počítačových sietí 1. ročník     9 

2466 2 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 
2. ročník     4 
3. ročník     4 

2683 2 15 elektromechanik – úžitková technika          3. ročník     4 

6475 2 technicko-administratívny pracovník 
1. ročník    12 
2. ročník    10 
3. ročník    16 

6453 2  knihár 
1. ročník      4 
2. ročník      7 
3. ročník      4 

6446 4 00 kozmetik 

1. ročník      6 
2. ročník      6 
3. ročník      5 
4. ročník      6 

2675 4 02 
 

elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov 
a zariadení 

1. ročník      3 
 

2675 4 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2. ročník      3 

8501 4 umelecko-remeselné práce 2. ročník      5 

6476 4 technicko-ekonomický pracovník 
1. ročník     16 
2. ročník      6 

2414 4 01 
strojárstvo – výroba, montáž a oprava 
prístrojov, strojov a zariadení 

1. ročník       4 

 
V školskom roku 2009/2010 bolo evidovaných 20 tried, pričom 5 tried bolo vytvorených 
z dvoch odborných skupín, ktoré sa  delili predovšetkým v odborných predmetoch. Priemerný 
počet žiakov bol  7,4 žiaka na triedu. 
 

3.2.6 Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov 

 
Na škole pracuje spolu 59 zamestnancov v dvojzmennej prevádzke, z toho 56 
pedagogických a 3 nepedagogickí zamestnanci, pričom 7 sú zamestnaní na čiastočný 
úväzok. 

Zamestnanci školy Počet 

spolu    59 

pedagogickí zamestnanci 56 

 
z počtu pedagogických zamestnancov 

kvalifikovaní 39 

nekvalifikovaní 3 

bez špeciálnej pedagogiky 9 

dopĺňajú si vzdelanie 5 

nepedagogickí zamestnanci 3 
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Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím 

 
 
 
riaditeľka školy 
 
asistentka riaditeľa 
školy 

Teoretické vyučovanie Praktické 
vyučovanie 

Výchova mimo 
vyučovania 

zástupca riaditeľa školy 
pre TV - VVP 

zástupca riaditeľa 
školy pre PV 

zástupca riaditeľa 
školy pre VMV 

zástupca riaditeľa školy 
pre TV - OP 

hlavný majster kultúrna referentka 

12 učiteľov 
všeobecnovzdelávacích 
predmetov (VVP) 

administratívna 
pracovníčka (1/2) 

10 vychovávateľov 

11 učiteľov odborných 
predmetov (OP) 

14 majstrov 
odbornej výchovy 

3 pomocní 
vychovávatelia 

 

3.2.7 Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

 
V priebehu školského roku 2009/2010 v súlade s prioritnými úlohami MŠ SR sme 

podporovali  ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, ktoré prebieha 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 v Bratislave, 
- kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov. 

 

3.2.8 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 
V oblasti vzdelávania sa škola zamerala  na : 
- modernizáciu vyučovania s využitím VT a zabezpečenie nových technológií IKT 

(interaktívna tabuľa ), používanie multimediálnej učebne predovšetkým pre jazykové   
predmety (dataprojektor, vizualizér), 

- individuálny prístup k jednotlivým žiakom, rešpektovanie obmedzení, ktoré sú 
podmienené zdravotným postihnutím žiakov,  

- uplatňovanie projektového vyučovania s využitím medzipredmetových vzťahov, 
- využívanie služieb rehabilitácie v rámci vyučovania telesnej výchovy i v poobedňajších 

hodinách, 
- spoluprácu so zamestnávateľmi na rozšírenie praktických zručností potrebných pre 

učebné i  študijné odbory, 
- SOČ – rozvíjanie odborných zručností pre jednotlivé učebné i študijné odbory, 
- spoluprácu s Centrom sociálnej a pracovnej rehabilitácie. 

V oblasti výchovy pedagogickí zamestnanci viedli 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 

aktivitám zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálno-patologických 
javov, 

- k zmysluplnému využívaniu voľného času:  
- prednáška  v Centre pre liečbu drogových závislostí,  
- Deň srdca, 
- zábavno-náučné podujatie „Svetový deň boja proti drogám“, 
- v rámci akcie „Svetový deň bez tabaku“ sa uskutočnila relácia v školskom rozhlase, 

tvorba nástenky, 
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- úzka spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, pravidelné 
prednášky a stretnutia s jednotlivými triedami alebo skupinami žiakov, 

- prevencia drogových závislostí sa taktiež realizovala ako integrálna súčasť výchovno-
vzdelávacieho procesu, 

- k prevencii rizikového správania sa v období dospievania v zmysle úloh Národného 
programu prevencie HIV/AIDS: 

- aktívna účasť v projekte „Červené stužky“, v ktorom žiaci v celoslovenskej súťaži 
o najtvorivejšiu aktivitu získali 1. miesto,  

- k udržiavaniu čistoty a poriadku pravidelným realizovaním tzv. „hospodárskych dní“ na 
úseku VMV, čím si zlepšovali praktické zručnosti a sebaobslužné návyky, 

- k zmysluplnému využívaniu IKT a internetu nielen na hodinách informatiky a výpočtovej 
techniky, ale vo všetkých predmetoch, 

- k rozvoju komunikačných a personálnych schopností, schopností tvorivo a kriticky riešiť 
problémy, pracovať s modernými informačnými technológiami. 
 

Škola realizovala: 
 
- záujmovú mimoškolskú  činnosť: 

- 4 krúžky na úseku TV – krúžok VT, predvádzanie šperkov, krúžok UNICEF, tenisový 
krúžok, 

- 4 krúžky na úseku PV  –  umeleckoremeselné práce, zdokonaľovanie zlatníckej 
zručnosti, kovo kúžok a knihársky krúžok, 

- 14 krúžkov na úseku VMV - tvorivostník, fitnes, práca s papierom, krúžok 
paličkovania, fotokrúžok, športové krúžky – florbal, stolný tenis, futbal, tenis, streľba 
zo vzduchovky, skupinové relaxačné sedenia, „zamyslime sa“, doučovanie 
z matematiky a anglického jazyka, 

- v rámci programu Škola priateľská deťom, ktorý je súčasťou globálnych aktivít UNICEF:  
- predaj vianočných pohľadníc, 
- zbierka  Modrý gombík, 

- v zmysle Národného programu podpory zdravia rozvojový projekt „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 rozvíjajú nielen vedomostnú zložku, ale 
aj výchovnú, 

- 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 organizovanie aktivít 

zameraných na zmenu životného štýlu predovšetkým na hodinách zdravovedy, 
občianskej náuky (športové súťaže, interaktívne vyučovacie hodiny), 

- 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 
zapojenie do projektu Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda, 

- na podporu projektov environmentálnej výchovy organizovanie celoročnej starostlivosti 
o interiér i exteriér školy prostredníctvom školského projektu „Ekológia v škole“, 

- žiaci 3. MOSZ úspešne absolvovali „Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom 
obalenou elektródou, 

- v priestoroch školy kurz na získanie vodičského oprávnenia, 
- v spolupráci s BAUMAX-om zapojenie žiakov do pracovných činností v rámci Dňa 

humanity. 
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Súťaže, exkurzie a akcie školy: 
 
- 9. ročník – „Medzinárodná súťaž zručnosti mladých knihárov“. Súťaž organizovala ISŠP  

v Brne  v termíne 17. 03. – 19. 03. 2010. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo 7 škôl zo 
Slovenska i Českej republiky. Naši žiaci v kategórii B obsadili 3. miesto. 

- 14. ročník celoslovenskej súťaže „Študentský šperk 2010“ sa konala v termíne                      
13. – 14.04.2010 v našom zariadení, ktoré bolo usporiadateľom súťaže. Organizátorom 
súťaže bol Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska. Súťažilo sa v dvoch kategóriách na 
tému Náramok a na tému Náhrdelník inšpirovaný antickým umením, kde naši žiaci 
úspešne reprezentovali a obsadili dve prvé miesta a jedno tretie miesto a získali aj Cenu 
Puncového úradu. 

- V rámci celoslovenskej školskej prezentačnej výstavy výrobkov a služieb žiakov 
stredných odborných škôl JUVYR 2009 v PKO Bratislava sme sa 
zúčastnili Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. Bola zabezpečená štandardná kvalita, 
prezentovali sme sa vo vlastnej kóji a tiež v elektronickej prezentácii cvičnej firmy 
FASTtuning, spol. s r. o. 

- V medzinárodnej súťaži Matematický klokan dňa 22. 03. 2010 riešilo úlohy 26 našich 
žiakov v dvoch kategóriách. Organizátorom súťaže na Slovensku bola firma Exam. 

- V súťaži iBOBOR v kategórii seniorov z našej školy sa do súťaže on-line zapojilo             
8 žiakov. 

- Škola pripravila prezentáciu šperkov spolu s módnou prehliadkou na výstave                 
„Klenoty a hodiny 2009“ v Inchebe Bratislava, čo bolo veľmi dobre hodnotené 
i odborníkmi z odboru zlatníkov a klenotníkov Slovenska. 

- V krajskom kole 12. ročníka Olympiády ľudských práv, ktorého hlavnou témou bol boj 
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, boli dvaja žiaci našej školy úspešnými riešiteľmi. 

- V rámci celoslovenskej súťaže Mladý Európan, ktorá  sa konala v priestoroch 
Informačnej kancelárie Rady Európy, traja žiaci našej školy získali diplomy. 

- V priestoroch našej školy sa organizovalo obvodné kolo v stolnom tenise žiakov SŠ        
a obvodné kolo v stolnom tenise žiačok SŠ. 

- Zúčastnili sme sa okresných súťaží v minifutbale, florbale, stolnom tenise chlapcov 
a dievčat. 

- Zúčastnili sme sa na príprave Celoštátnych športových hier žiakov s telesným 
postihnutím a obsadili sme celkovo 2. miesto. 

- Pripravili sme žiakov na florbalový turnaji v Mlynskej doline – získali sme 1. miesto. 
- Pripravili sme žiakov na obvodné kolo vo florbale chlapcov aj dievčat. 
- Zapojili sme sa do projektu Strom roka, vyhláseným Nadáciou ekopolis. Do súťaže sme 

prihlásili topoľ osikový, nachádzajúci sa v areáli IPR 
- Školské súťaže a aktivity organizované na úseku TV: 

- matematická olympiáda, 
- olympiáda v anglickom jazyku, 

- súťaž mladých záchranárov, 
- súťaž počítačovej gramotnosti, 
- súťaž v behu „Májová tisícka“, 
- školské kolo administratívnych zručností, 
- mladý účtovník, 
- školské kolo Olympiády ľudských práv, 
- školské kolo súťaže Mladý Európan, 
- školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, 
- protidrogová prevencia – prednášky, 
- návšteva divadelných predstavení v anglickom jazyku, 

- účasť na workshope: podpora začlenenia osôb s ťažkým zdravotným postihnutím 
prostredníctvom vzdelávacích aktivít 

- beseda so psychológom na tému zdravý životný štýl. 
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Celointernátne a celoškolské akcie organizované na úseku VMV: 
- uvítací večierok a imatrikulácia nových žiakov s kultúrnym programom, zábavnými 

hrami a diskotékou, 
- návšteva Ekotopfilmu v rámci školského projektu „Chránim, teda som“, 
- prednáška ku dňu Medzinárodný deň školských knižníc – návšteva našej internátnej 

knižnice spojená s prednáškou o knihách a možnostiach ich vypožičania, 
- celointernátny kvíz ako predpríprava na olympiádu v anglickom jazyku: „English is 

easy, english is fun“ – slovná a jazyková súťaž, 
- v rámci upevňovania tradícií návšteva Vianočných trhov v centre Bratislavy spojená 

s nakupovaním darčekov pre rodinu a priateľov, 
- predvianočné turnaje vo florbale, v stolnom tenise a v dáme, 
- predvianočné posedenia so žiakmi – upevňovanie regionálnych tradícií a pečenie 

vianočných medovníkov, 
- celointernátny kvíz  – „Čo vieš o svojej vlasti“ – interaktívne podujatie, 

- karneval: „Fašiangová maska“ – súťaž o najlepšiu masku a pripomenutie si ľudových 
tradícií na Slovensku, 

- projekt „Marec – mesiac knihy (MMK)“ – rozvoj jazykových zručností a kompetencií, 
návrat k čítaniu kníh a rozširovanie vedomostí zábavnou a skupinovou formou, 
prezentovanie iných foriem písaného slova, budovanie vzťahu k  poézii a beletrii,  

- „Čitateľský maratón“ – čítanie kníh v skupine – kreatívne čítanie, beseda o knihách, 
- návšteva kníhkupectiev a knižníc v hlavnom meste, 

- „Popoludnie s knihou“ – beseda o obľúbenej knihe a náučno-vzdelávacie podujatie 
o knihách a autoroch, 

- celointernátny kvíz pri príležitosti „Svetového dňa Zeme“, 
- v rámci environmentálnej výchovy návšteva Ekotopfilmu a projekt „Apríl –mesiac 

lesov“, ktorý obsahoval poznávacie a turistické vychádzky v Bratislave a jej okolí 
(ZOO, lužné lesy, čuňovské jazerá, Kamzík...) s cieľom poznávať prírodu, životné 
prostredie chrániť a zveľaďovať, 

- kultúrno-poznávací výlet do rakúskeho mesta Eisenstadt spojený s koncertom 
školského symfonického orchestra z Kanady v Heidnovej sieni Paláca 
Esterházyovcov, 

- vychádzka na Železnú Studničku spojená s opekačkou v rámci projektu „Chránim, 
teda som“, 

- súťaž v príprave nátierok – „Májová nátierka“ zameraná na zdravú výživu a ochranu 
zdravia, 

- opekačka v areáli IPR pod názvom „Bližšie k prírode“. 
- Spevácka súťaž „Internátny Slávik“ s následnou diskotékou s NO „Zdravý vývoj“. 

Tradičná akcia, ktorá je medzi žiakmi veľmi obľúbená s cieľom prezentovania 
schopností, posilnenia sebavedomia a eliminovania pocitu menejcennosti a zažitia 
pocitu osobného úspechu sa stretla s veľkým záujmom pre účasť známej 
moderátorky Adely Banášovej a tanečníka Petra Modrovského, ktorí boli členovia 
poroty. Súčasťou akcie bola aj beseda s autogramiáda s fotením. 

- Na úseku VMV sa pravidelne konali tematické vychádzky so žiakmi orientované na 
významné národné a medzinárodné výročia, dni a udalosti. 

- Naši žiaci sa pod vedením pedagógov na úseku TV zúčastnili mnohých odborných 
exkurzií v rámci Bratislavy, a to do Národnej rady SR, Národnej banky, SOŠ 
polygrafickej, Slovenskej národnej galérie spojenej s besedami, Slovenského národného 
múzea, Plynárenského múzea, Dopravného múzea, Bibliotéky, Univerzitnej knižnice, 
Aponyiho paláca, Európskeho informačného centra, na Červený Kameň. Prvoradým 
cieľom exkurzií je doplnenie učiva o praktické poznatky a nové techniky a technológie 
používané v jednotlivých odvetviach. Zároveň majú náučno-poznávací charakter z 
oblasti dejín a kultúry regiónu. Navštívili sme so žiakmi rôzne veľtrhy a výstavy podľa 
aktuálnych ponúk v spolupráci s úsekom PV (napr. Interbeauty, CONECO, výstava 
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minerálov a drahokamov a pod.). Naši žiaci odboru knihár  sa zúčastnili exkurzie 
a vyučovania v Združenej strednej škole polygrafickej, kde si sami vyskúšali prácu 
s fotografickým materiálom, vyhotovovali si fotografie a oboznámili sa s novými 
technologickými postupmi aj v oblasti spracovania knižnej väzby. 

- Na úseku praktického vyučovania sa uskutočnili mimobratislavské exkurzie: 
- ELOSYS 2009 – 14. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a 

energetiky,  EXPO CENTER a. s., Trenčín, 
- BEAUTY FORUM SLOVAKIA  – 18. ročník medzinárodného kozmetického veľtrhu,  

EXPO CENTER a. s., Trenčín, 
- KOHIP PRES – návšteva knihárstva v Mokrom háji,  
- Medzinárodný strojársky veľtrh – 17. ročník medzinárodného veľtrhu,  Agrokomplex – 

Výstavníctvo, Nitra, 
- EUROWELDING – 16. ročník Medzinárodnej výstavy zvárania a technológií pre 

zváranie, 
- CAST–EX - 16. ročník Medzinárodnej výstavy zlievania, hutníctva a metalurgie, 
- CHEMPLAST – 14. ročník Medzinárodnej výstavy plastov pre strojárstvo, 
- Medzinárodná výstava minerálov a drahých kameňov – Tišnov, 
- Slovenská národná knižnica a Neografia – Martin. 

 
Prezentácia školy na verejnosti: 
 
- Školu i IPR sme reprezentovali formou medzinárodných, celoslovenských, krajských 

a okresných súťaží a výstav. 
Najvýznamnejšie aktivity: 
- Klenoty a hodiny  

- JUVYR  

- Medzinárodná súťaž mladých knihárov 

- Študentský šperk roka 2010 

- EuroSkills 

- aktivity v rámci UNICEF 

- Abilympiáda 
- Na základe schváleného súboru opatrení na dosiahnutie priaznivejších výsledkov pri 

získavaní žiakov do prvých ročníkov, ktorého cieľom bolo nadviazanie spolupráce 
s pedagogicko-psychologickými poradňami, ktoré majú v starostlivosti mladistvých 
telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených sme sa zúčastnili 8 prezentačných 
výstav stredných škôl (Piešťany, Myjava, Čadca, Skalica, Komárno, Topoľčany, Nitra, 
Bratislava). Na všetkých týchto akciách sme poskytli podrobné informácie o možnostiach 
a podmienkach štúdia v našej SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím. 

- Školu a učebné i študijné odbory sme prezentovali vo filme o Inštitúte pre pracovnú 
rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím. Reportáž o našom zariadení bola 
odvysielaná na STV 2 v relácii Cesty nádeje v apríli 2010. 

- Články v učiteľských novinách. 
- Rozhlasová relácia, rozhovor s našimi maturantmi, aktuálne informácie o okresnom kole 

v stolnom tenise  na rozhlasovej stanici Regina. 
- Celoročná prezentácia žiackych prác učebného odboru zlatník a klenotník a 

nadstavbového štúdia umeleckoremeselné práce vo firme Zlatá huta. 
- Práce našich žiakov prezentujeme na školských nástenkách, výstavných paneloch 

(Baumax), vitrínach. 
- Informácie o škole sú zverejnené na internetovej stránke www.iprba.sk . 
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Projekty, do ktorých je škola zapojená: 
 
- V spolupráci s  Občianskym združením Slovenskej akademickej asociácie pre 

medzinárodnú spoluprácu v rámci Programu celoživotného vzdelávania Comenius, sme 
sa zúčastnili 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. 

- Každoročne je na začiatku školského roku zadaná téma celoškolského projektu, ktorý je 
spracovávaný našimi žiakmi formou slovenského alebo anglického textu, výrobku, 
nástenky, počítačovej prezentácie alebo formou relácie v školskom rozhlase. 
Školské projekty v šk. roku 2009/10: 
- „Červené stužky“ v spolupráci s OZ Človek v ohrození, 
- „Ekológia v praxi“  -  starostlivosť tried o okolie školy, 
- „Bútľavá vŕba“ – projekt v spolupráci so žiackou radou, 
- „Kalendárium“ – relácie v školskom rozhlase, nástenky k významným výročiam. 

 

3.2.9 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 
V samostatnej budove teoretického vyučovania je 17  učební, z toho 1 učebňa slúži pre účely 
elektroodborov, 1 učebňa pre vyučovanie výpočtovej techniky (VT) a informatiky, 3 učebne 
sú vybavené VT pre potreby vyučovania predovšetkým v odboroch TAP, TEP a tiež 
predmetu informatika, 1 učebňa bola zriadená predovšetkým ako  jazykové laboratórium      
a v jednej učebni je interaktívna tabuľa. V hlavnej budove sa koná vyučovanie pre prípravnú 
triedu, čiastočne aj pre odbor knihár a kozmetik, ktoré boli za tým účelom zriadené. 
Materiálno-technické zabezpečenie na úseku praktického vyučovania je v súlade                  
s požiadavkami majstrov OV jednotlivých učebných odborov. Potreby opráv, údržby strojov, 
zariadení a priestorov zabezpečujeme väčšinou vlastnými pracovníkmi. Opravy a údržbu 
strojov v strojárskej a v knihárskej dielni a kopírovacej techniky na úseku PV zabezpečujeme 
dodávateľskou formou. 
Pre skvalitnenie vyučovania bola zriadená multimediálna učebňa, ktorá je vybavená 
požadovanou technikou. Pre pracovisko učebného odboru  zlatník a klenotník bolo zakúpené 
odlievacie zariadenie. 
V septembri 2010 bolo vybudované a sprevádzkované elektrolaboratórium pre žiakov 
nového študijného odboru mechanik počítačových sietí. 
V rámci produktívnej činnosti boli zabezpečované vnútorné a vonkajšie zákazky podľa 
požiadaviek. Navyše v učebnom odbore knihár bolo zhotovených viacero suvenírov, ktoré 
slúžili na prezentáciu nášho zariadenia.  
 

3.2.10 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy 

 
SOŠ pre ŽTP je organizačnou súčasťou IPR a IPR finančne a hmotne zabezpečuje 
výchovno-vzdelávací proces v škole, vrátane stravovania a ubytovania žiakov školy.  
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3.2.11 Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania, uplatnenie žiakov 
na pracovnom trhu, ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 
Väčšina absolventov učebných odborov, okrem učebného odboru knihár, pokračujú 
v dvojročnom nadstavbovom štúdiu na našej škole, aby získali úplné stredné odborné 
vzdelanie. 
Z prieskumu za posledné štyri školské roky vyplýva, že z 85 absolventov študijných odborov 
pokračuje vo vzdelávaní 23,5 % absolventov, zamestnaných je 44,7 %, nezamestnaných 
23,5% a nemáme informácie o 7 absolventoch, čo je 8,2 %. 

 

šk. rok 
 

počet 
absolventov 
študijných 
odborov 

pomaturitné  
štúdium 
 

vysokoškolské 
štúdium 
 

zamestnaní 
 

nezamestn. 
 

nemáme 
informácie 
 

2006/2007 26   5 12 7 2 

2007/2008 17   4 6 6 1 

2008/2009 23 3 4 12 3 1 

2009/2010 19 1 3 8 4 3 

spolu 85 4 16 38 20 7 

Vyjadrenie v percentách 
 

4,7 % 18,8 % 44,7 % 23,5 % 
 

8,2 % 
 68,2 % 

 

3.2.12 Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom 

 

V školskom roku 2009/10 sa uskutočnili dve stretnutia rodičov s pedagogickými a ostatnými 
zamestnancami Inštitútu, a to v novembri a apríli. Počas novembrového stretnutia si rodičia 
v rámci „Dňa otvorených dverí“ mohli prezrieť vystavené práce svojich detí. Prepojenie školy 
s rodičmi zabezpečujú zástupcovia rodičov v rade školy. V prípade potreby triedny učiteľ, 
prípadne riaditeľka školy kontaktuje rodičov písomne alebo telefonicky, v nevyhnutných 
prípadoch sú pozvaní na osobné stretnutie. 
Pri IPR bolo zriadené občianske združenie Bez bariér, kde rodičia môžu finančne prispieť   
vo forme 2 % z daní alebo dobrovoľnou finančnou čiastkou. 
Veľkou výhodou vo výchovnej oblasti je, že škola je súčasťou Inštitútu. Žiaci školy využívajú 
služby psychológov z Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie a nadštandardné služby     
vo forme komplexnej liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti, ktoré zabezpečuje lekár, 
zdravotné a rehabilitačné sestry z úseku zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie. 
 

3.2.13 Aktivity školy v novom školskom roku 2010/2011 

 
- Podľa schváleného Štátneho vzdelávacieho programu sme vypracovali školské 

vzdelávacie programy pre prvé a druhé ročníky jednotlivých študijných a učebných 
odborov a v šk. roku 2010/11 sme začali s realizáciou vzdelávania podľa týchto 
vzdelávacích programov. 

- Pokračujeme vo vzdelávaní v druhých ročníkoch dvoch nových študijných odboroch to 
štvorročný študijný odbor mechanik počítačových sietí a dvojročný nadstavbový odbor 
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení, ktoré sme otvorili 
v septembri 2009 v súlade s potrebami trhu práce a záujmu žiakov a rodičov. 

- V dňoch 7.10. – 10.10.2010 sa uskutočnil 10. ročník celoslovenskej abilympiády na SOŠ 
na Pántoch. V priestoroch nášho zariadenia sa konala súťaž v kategóriách výroba 
šperku, knihárstvo, tvorba plagátu, editácia textu. 
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- Zapojili sme sa do súťaže Študentský šperk roku 2010 v Prahe. Do súťaže sme poslali 
dva šperky žiakov našej školy. 

- Prihlásili sme do súťaže Strom roka 2010 topoľ osikový nachádzajúci sa v areáli inštitútu 
a náš strom postúpil medzi 12 nominovaných stromov. 

- Zapojili sme sa do projektu Connecting classrooms. Na Slovensku bolo v prvom ročníku 
nominovaných v spolupráci s partnermi 10 škôl - päť z bratislavského a päť z košického 
regiónu. Tieto pätice budú spolupracovať na projektoch  so školami v Spojenom 
kráľovstve, Nemecku a Srbsku. Ide o trojročný projekt, do ktorého je v Európe okrem 
Slovenska zapojených ďalších 19 krajín a má ambíciu pomôcť školám a vzdelávacím 
inštitúciám pri nadväzovaní medzinárodných partnerstiev, podporovať profesionálny 
rozvoj učiteľov aj vedenia škôl a prispieť k príprave mladých ľudí pre život v prepojenom 
a mnohotvárnom svete prostredníctvom projektov. Prvé stretnutie sa  konalo v dňoch 29. 
– 30.9.2010 v Školiacom stredisku Metodického centra Bratislava pre učiteľov 
v Budmericiach. 

- Dňa 4.11.2010 sa konalo v našom zariadení  slávnostné otvorenie projektu Connecting 
classrooms. 

- V dňoch 4. – 7.11.2010 sme reprezentovali Inštitút na 14. ročníku medzinárodnej výstavy 
„Hodiny a Klenoty“ v Inchebe, kde sme vystavovali šperky žiakov našej školy. Okrem 
toho žiaci školy predstavili šperky aj na módnej prehliadke. 

- V dňoch 9.11. a 10.11.2010 sme organizovali v priestoroch nášho zariadenia okresné 
kolo chlapcov a okresné kolo dievčat v stolnom tenise. Zúčastnené školy vyjadrili 
spokojnosť a vyslovili požiadavku zorganizovať v našom zariadení aj krajské kolo. 

- V dňoch 15.11.2010 – 19.11.2010 sa naši dvaja pedagogickí zamestnanci zúčastnili 
medzinárodného stretnutia špeciálnych škôl z Európskej únie v Belgicku. Pracovného 
stretnutia sa zúčastnili dve školy z Veľkej Británie, dve školy z Nemecka, hosťujúca škola 
z Belgicka a naša škola zo Slovenska. Spolu s partnermi pracovali na pláne projektu 
v hosťujúcej škole v Karsterlee, dohodli sa na projektových krokoch a termínoch, na 
pláne ďalších mobilít, prezentovali  vlastnú krajinu a školu spolu s tradičnými jedlami 
a produktmi, mali možnosť vidieť prácu iných pedagógov, ich metódy a formy hodnotenia 
Naša škola mala veľký úspech, zaujímali sa o ňu nielen účastníci projektu ale aj 
pedagógovia a žiaci hosťujúcej školy. IPR hodnotili vysoko pozitívne pretože spája 
pedagogickú, sociálnu, zdravotnú  a pracovnú rehabilitáciu, ocenili organizáciu a formu 
našej komplexnej rehabilitácie. Zo zúčastnených škôl máme najlepšie personálne 
zabezpečenie, školám v Nemecku ale aj vo Veľkej Británii chýbajú 
psychológovia, terapeuti a komplexná rehabilitácia. Zástupcovia z ostatných krajín mali 
veľký záujem o návštevu našej krajiny a školy. Celé pracovné stretnutie je hodnotené 
pozitívne. Škola získala mnoho medzinárodných kontaktov a pedagogickí zamestnanci 
mali možnosť spoznať aj iné špeciálne školy a inštitúcie z EU. 

- Začali sme s prípravou školského vzdelávacieho programu pre nový študijný odbor  
dvojročné kvalifikačné pomaturitné štúdium verejná správa. Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR vydalo dňa 8.10.2010 rozhodnutie, v ktorom súhlasí so zmenou 
v sieti škôl a školských zariadení SR, ktorá spočíva v zaradení študijného odboru 6308 6 
verejná správa do zoznamu učebných a študijných odborov a ich zameraní pre Strednú 
odbornú školu pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava od 1.9.2011. 

 
 
3.3 Správa o činnosti úseku zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie  
 

Pracovníci úseku poskytovali účastníkom prípravy na pracovné uplatnenie potrebnú 
liečebne - 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. 
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Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie (ďalej len Ú ZS a LR)v roku 2010 
zabezpečoval : 
- činnosť spojenú s poradenstvom pre uchádzačov do školy  v poradni pre výber 

povolania, 
- poradensko-konzultačné služby aj pre zamestnancov IPR z hľadiska  zdravotnej 

starostlivosti o účastníkoch prípravy na budúce povolanie, 
- kontrolu správnej výživy, v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou sa podieľal na 

dohľade 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. 
     

Stručný prehľad činností na Ú ZS a LR  znázorňujú nasledujúce tabuľky: 
 

Tab1: Prehľad odborných činnosti na úseku zdravotnej starostlivosti 
  

  rok 2009 rok 2010 

Celkový počet ošetrených a vyšetrených 4966 4749 

Hospitalizácie 9 9 

Operácie 2 3 

Pracovná neschopnosť doma 404 286 

Pracovná neschopnosť izolačka 46 57 

Odborné vyšetrenia podľa spádu 372 285 

Laboratórne vyšetrenie v IPR 37 46 

Kúpeľná liečba 25 15 

Stomatologické preventívne prehliadky 183 238 

Akútne ošetrenie chrupu 100 147 

Ortopedické vyšetrenia a kontroly 166 181 

Neurologické vyšetrenia a kontroly 180 218 

Rehabilitačné vyšetrenia a kontroly 183 217 

   

Tab2: Prehľad odborných činnosti na úseku liečebnej rehabilitácie a ergoterapie 
 

  rok 2009 rok 2010 

Skupinová liečebná telesná výchova 1452 1631 

Individuálna liečebná telesná výchova 1504 1914 

Ergoterapia 283 221 

Elektroliečba 724 673 

Mäkké techniky, masáže, rašelina, lavaterm 1534 1486 

Vodoliečba 511 597 

 Posilňovňa, motomed, steper, elektrický chodník,... 672 1002 

Nácvik chôdze,  bradlový chodník 35 102 

Fototerapia,bioptron, solux, inhalácie 515 394 

 
 Služby poskytované v rehabilitačnom pavilóne v súlade s kolektívnou zmluvou v roku 
2010 využilo celkom 45 zamestnancov inštitútu, t.j. 37% z celkového počtu zamestnancov. 
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Na základe vyšetrenia odbornými lekármi im bolo poskytnuté celkom 1 210 rôznych procedúr 
v čase mimo rozvrhu telesnej výchovy pre žiakov školy. 

 
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, 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 potrebná 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 
ergodiagnostiku 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  2010. 

 
Spolupráca pri vzdelávaní fyzioterapeutov v Bc. a  Mgr. štúdiu je na veľmi dobrej 

úrovni s Univerzitami v Nitre, Trnave,  taktiež aj v predatestačnéj  príprave posudkových 
lekárov zo SZU v Bratislave. Vzdelávanie zabezpečuje CSPR, za  Ú ZS a LR nad rámec  
svojich funkčných povinností vedúci lekár a fyzioterapeutky. 

 
Vedúci  lekár prezentoval Inštitút  na troch 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, profesiografiou ako aj možnostiach vzdelávania na škole 
a o komplexnej zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácii pre žiakov školy 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, slovenskou 
lekárskou komorou, komorou zdravotných sestier a pôrodných asistentiek a slovenskou 
komorou fyzioterapeutov. 
 
 
3.4 Správa o hospodárení organizácie 
 
 
3.4.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu organizácie 

 

V plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu IPR dosiahlo v roku 2010 mimoriadne pozitívne 
výsledky hospodárenia v príjmovej aj výdavkovej oblasti. 
Plnenie  záväzných ukazovateľov organizácie podľa ich členenia bolo nasledujúce: 
 
 
 
 



24 

 

3.4.2 Príjmy organizácie 

 
Príjmy k 31.12.2010      (v EUR) 

Ukazovateľ Kategória Zdroj Schválený  
rozpočet 

Upravený  
rozpočet 

Skutočnosť 

príjmy 200 111 19 918 19 918 32 279,26 

 300 35 0 0 0 

 300 72C 0 0 500 

spolu 200+300 111+72C 0 0 32 779,26 
  

V sledovanom období sa dosiahlo plnenie schváleného rozpočtu v príjmovej časti vo výške 
32 279,26 EUR v zdroji 111. Predstavuje to plnenie na úrovni  162,06 % z  celoročného 
objemu. Táto skutočnosť bola dosiahnutá najmä priaznivým plnením príjmov z prenajatých 
pozemkov pod reklamnými panelmi.  
Plnenie za sledované obdobie bolo zabezpečené predovšetkým z týchto oblastí: 
EK 212002, 212003 -  nájomné z prenájmu majetku štátu 18 532,21 EUR, pričom   
EK  212002 obsahuje 9 118,11 € príjem za reklamné tabule, 6 033,88 € príjem za vecné 
bremeno spočívajúce v práve užívania časti pozemku za účelom zriadenia a prevádzky 
prípojky NN k bytovému domu Mokrohájska ulica.  Zmluva bola odsúhlasená MPSVR SR.                                                                                                                             
EK 223001 - príjmy za predaj výrobkov žiak. ( knihári, kozmetika,...) 1 868,78 EUR, 
EK 223 003 - príjmy za predaj stravných lístkov  vo výške  11 619,40 EUR. 
Na účet darov a grantov 7000103124/8180 nám pribudli v mesiaci 11/2010 
prostriedky v sume 500,- € od Nadácie Volkswagen Slovakia na školský projekt „ Naše 
školské životné prostredie – Our schol environment“ . Z neho sa úpravou rozpočtu 
prostredníctvom príjmov a výdavkov dostali do štátneho rozpočtu.   
 

3.4.3 Výdavky organizácie 

Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých kategórií rozpočtovej klasifikácie       
a zdroja 
 
Výdavky k 31.12.2010       ( v EUR) 

Ukazovateľ Kategória Zdroj Schválený  
rozpočet 

Upravený  
rozpočet 

Skutočnosť 

Mzdy, platy a 
OOV 

610 111      970 000      979 700 979 700,00 

Poistné 620 111      339 015     328 575 328 555,24 

  111      398 371     377 616 377 611,72 

Tovary a služby 630 35                0              0           0 

  72C                0              0       500,00 

  spolu      378 116 378 111,72 

Bežné transfery 640 111        11 618       46 203   46 154,05 

Obst. kap. aktív 710 111        92 611     174 821 174 808,68 

1318                0   64 728,15   64 727,07 

  111    1 811 615   1 906 915 1 906 829,69 

  1318                0   64 728,15     64 727,07 

Výdavky spolu 600+700 35                0            0             0 

  72C                0            0          500 

  spolu    1 811 615 1 971 643,15 1 972 056,76 

Priemerný plat 610 111             668          675          675 

Počet zamestnancov: Rozpočet:              121 Skutočnosť:               121 
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V priebehu roku 2010 prišlo v IPR k navýšeniu rozpočtu o mimorozpočtové zdroje /zdroj 72C/ 
v sume 500,- € od Nadácie Volkswagen  na školský projekt „ Naše školské životné prostredie 
– Our schol environment“. Projekt je pre žiakov s  telesným  postihnutím  veľmi dôležitý, 
nakoľko vedú izolovaný život. Otvára im  dvere do sveta spoločnosti a  dáva im možnosť 
reálneho zapojenia sa do plnohodnotného  života. Cieľom  bolo medzinárodné stretnutie  
špeciálnych škôl z  Európskej únie v Belgicku.  
 
ZDROJ 111 ( komentár k vybraným kategóriám a skupinám ) 
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania /610/, zdroj 111 
 
Na základe rozpočtového opatrenia vykonaného v mesiaci máj nám bola pôvodná výška 
tejto kategórie (970 000 €) navýšená o 9 700 € (valoriz.),  na konečnú výšku 979 700 €. 
Čerpanie mzdových prostriedkov v objeme 979 700 EUR  predstavuje 100 % plnenie 
z celoročného objemu   rozpočtu v tejto kategórii.  Priemerný plat v IPR dosiahol výšku     
675 €. 
 
Tovary a služby  /630/, zdroj 111 
 
Schválený rozpočet vo výške 398 371 EUR bol upravený na konečnú výšku 377 616 EUR a 
bol čerpaný vo výške  377 611,72 EUR čo zodpovedá 99,99 % čerpaniu v tejto kategórii.  
Organizácia zásadným spôsobom obmedzila čerpanie na skupinách 631 – 637, vzhľadom na 
nedostatočnú výšku pridelených finančných prostriedkov pre rok 2010, za účelom aby si 
vytvorila priestor na   vykrytie jednak najväčších nákladov, ako sú náklady na energie, 
potraviny ale tiež aby mala zdroje na úhradu  havárií, opráv.  
 
Dodávky energií, voda a komunikácie /632/, zdroj 111 
 
V tejto položke rozpočtu  sa dosiahlo čerpanie 142 172,77  EUR. Výšku čerpania organizácia 
regulovala hlavne realizáciou „Komplexných opatrení na úsporu výdavkov“ stanovenú 
príkazom riaditeľa. Je potrebné zdôrazniť, že IPR má prevádzky, ktoré fungujú vzhľadom na 
charakter našej organizácie 24 hodín denne, prípadne fungujú na 2 zmeny, čo má 
prirodzene vplyv aj na konečnú výšku spotreby.   
Iba vďaka skutočnosti, že v mesiacoch jún – august bolo zrealizované čiastočné zateplenie 
jednej z budov – iba jednej strany ( internát), čo sa pozitívne prejavilo v spotrebe už tohto 
roku, sme neboli nútený koncom roku požadovať navýšenie dotácie na túto položku tak, ako 
sa to uskutočňovalo každým predchádzajúcim rokom. Realizované práce na zavedení 
merania a regulácie ústredného kúrenia v mesiacoch september až november 2010 mali tiež 
vplyv na spotrebu plynu vo vykurovacom období 2010-2011.  
Jednotlivé položky ek. kategórie 632: 
632001 – elektrina, plyn      122 265,10 €  
632002 – vodné, stočné        12 730,26 € 
632003 – poštové a tel. služby          7 177,41 € 
 
Materiál /633/, zdroj 111 
 
Z celkového objemu financií na tejto položke, prvotne na úrovni chváleného rozpočtu        
143 866,- EUR, ktorý organizácia upravila na výšku 102 631 EUR, sa vyčerpalo  102 630,12 
EUR. Predstavuje to 99,99 % čerpanie rozpočtu na danej položke. Relatívne  veľmi nízke 
čerpanie je dôsledok dodržiavania úsporných opatrení, obmedzenie nákupu materiálu. 
Nákupy sa realizovali  v maximálne úspornom režime, vrátane zabezpečenia školského roku 
2010/2011 po materiálnej stránke, nakoľko pôvodne plánované zdroje pre túto položku 
organizácia musela presunúť na vykrytie platieb za energie, potraviny, sanovanie kategórie 
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640, a iných položiek (napríklad zabezpečenie technického vybavenia pre druhý ročník 
nového odboru, ktorý bol otvorený v predchádzajúcom školskom roku 2009/2010 . 
Najväčšie položky tvorili tieto podpoložky: 
633 002 – výpočtová technika     3 228,37 €  
633 004 -  prev. stroje, prístroje     7 448,16 € 
633 006 – všeobecný materiál              20 819,58 € 
633 009 – knihy, časopisy, noviny                        10 807,61 € 
633 011 – potraviny                           56 103,54 €  
     
Dopravné /634/, zdroj 111 
 
Najväčšie položky tvorili tieto podpoložky: 
634 001 – palivá, mazivá, olej     3 294,87 € 
634 002 – servis, údržba, opravy            892,07 € 
634 003 – poistenie              660,00 € 
 
Rutinná a štandardná  údržba /635/, zdroj 111 
 
 V tejto položke boli realizované najmä úhrady za údržbu strojov, prístrojov a zariadení za 
bežnú údržbu budov. Podstatnú časť tvorili výdavky na odstraňovanie havárií  na rozvodoch 
teplej úžitkovej vody, kúrenia, elektroinštalácií a pod. Táto skutočnosť je spôsobená 
technickým opotrebením materiálov za obdobie ich užívania vyše 46 rokov. Tento druh opráv 
vo finančnom vyjadrení predstavuje 58 386,96 € .  
 
Najväčšími položkami tejto kategórie sú: 
635 002 – výpočtová technika       7 402,19 € 
635 004 – prevádz. strojov, prístrojov      8 612,87 € 
635 006 – budov, objektov      40 335,29 € 
 
Nájomné za prenájom /636/, zdroj 111 
Položka prenájmov bola čerpaná vo výške 1 596,53 EUR a predstavuje 99,98 % čerpanie 
z celkového  jej objemu 1 597,-  EUR. Hradený je prenájom oceľových fliaš na technické 
plyny a prenájom poštového priečinka. 
 
Služby /637/, zdroj 111 
Výdavky v tejto položke dosiahli výšku 65 366,50 EUR. Je to   99,99 % čerpanie                    
z celoročného objemu  rozpočtu 65 369,- EUR. 
 
Najväčšie položky tvorili: 
637004 -  všeobecné služby      14 431,69 € 
637005 – špeciálne služby        4 327,80 € 
637016 -  prídel do soc. fondu     11 469,51 € 
637027 - odmeny zamestn. mimo prac. Pomeru   19 334,40 € 
637035 – dane         5 125,82 € 
 
Transfery /640/, zdroj 111 
Schválený rozpočet vo výške 11 618 EUR bol  viackrát  interne upravovaný so súhlasom 
MPSVR SR presunom našich fin. prostriedkov z ek. kat. 620, 630 na ek. kategóriu  640 na 
konečnú výšku 46 203 EUR a  čerpaný vo výške 46 154,05 €.  
 
Čerpanie na jednotlivých položkách bolo nasledovné: 
642 012   odstupné vo výške       10 820,00 € 
642 013   odchodné vo výške     21 748,50 € 
642 014   vreckové žiakom vo výške       9 809,50 € 
642 015   nemocenské dávky vo výške      3 776,05 € 
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Zvýšené finančné nároky u tejto kategórie boli  zapríčinené nie len vekovou štruktúrou 
zamestnancov, ale predovšetkým aj skutočnosťou, že od 1.1.2011 prichádza  z titulu 
organizačných zmien prijatých v súlade s usmernením MPSVR SR k zmene organizačnej 
štruktúry a z tohto dôvodu bol znížený stav zamestnancov IPR k 1.1.2011 zo 121 na 114. 
 
Obstarávanie kapitálových aktív /710/,  
Celkový objem finančných prostriedkov na rok 2010 bol schválený vo výške   
92 611,- € a  rozpočtovými opatreniami v priebehu roku  bol upravený na výšku     
239 549,15  €. Čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 239 535,75 €  na investičných akciách: 
 
Prehľad čerpania podľa IA a EK       ( v EUR) 
Číslo 
 IA 

Názov IA Upr. rozpočet  
v roku 2010  

Čerpanie 
 celkom 
(111+1318) 
 

v tom  
zdroj 
1318 
 

Položky  
EK 

Čerpanie 
na 
položkách  
EK 

10913 Prevádzkové stroje        5 000,00   4 994,51  713004   4 994,51 

18820 Rekonštrukcia 
inžinierských  
sietí 

    48 034,00 48 032,40  716 
717002 

  1 067 
46 965,40 

23687 Sanácia havárie  
balkónov a zateplenie 
obj. internát  - severo 
západ. 

  161 515,15  
(v tom Z 1318 - 

  – 64 728,15) 
 

161 510,22 64 727,07 716 
717002 

 

17 914,10 
143 596,12 

25588 Rekonštrukcia 
elektrolaboratória,  
škola 

    25 000,00 24 998,62   716 
717002 

175,64 
24 822,98 

xxx spolu   239 549,15 239 535,75 64 727,07  239 535,75 

 
Stavba "Sanácia  havárie balkónov a zateplenie objektu internát – severozápad IPR", 
Mokrohájska 1, Bratislava, IA 23687.  
Na havarijný stav balkónov na severozápadnej strane internátu bol spracovaný statický 
posudok z ktorého záver konštatoval, že balkóny ohrozujú bezpečnosť okolia objektu. Na 
základe uvedeného stavu bola doručená žiadosť na MPSVR SR o zmenu účelu 
použitia vlastných zdrojov na spracovanie projektovej dokumentácie na  riešenie havarijného 
stavu objektu internát. Následne po vydaní súhlasu MPSVR SR na obstaranie stavby bolo 
vykonané verejné obstarávanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie a verejné obstaranie 
zhotoviteľa stavby v súlade s §102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ktorej 
výsledkom boli zmluvy o dielo s úspešnými uchádzačmi.  Realizácia prác zhotoviteľom 
stavby na základe prevzatia staveniska bola začatá v termíne 07/2010. Stavba bola 
odovzdaná a prevzatá podľa zmluvy v termíne 10/2010. Finančne vysporiadaná  a  zaradená 
do majetku bola v mesiaci november  2010.  
 
„Rekonštrukcia elektrolaboratória, škola IPR“ , Mokrohájska 1, Bratislava, IA 25588 
 Na základe spracovaného projektu a výkazu výmer bolo vykonané verejné obstaranie 
stavby v zmysle §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom 
bola zmluva o dielo na realizáciu stavby s úspešným uchádzačom. Zmluva bola zverejnená 
na stránke úradu vlády SR. 
Stavba bola začatá v termíne 07/2010. Predmetom projektu stavby bolo rekonštrukciou 
elektrolaboratória vytvoriť primerané podmienky pre výučbu nového učebného odboru „ 
Mechanik počítačových sieti“.  
Stavba bola dokončená a odovzdaná do užívania k 1.09.2010. Finančne bola usporiadaná a 
zaradená do  majetku v mesiaci november  2010.  
 
„Rekonštrukcia inžinierskych sieti, IPR“, Mokrohájska 1, Bratislava, IA18820. 
Rozsah a špecifikácia prac celej stavby bola stanovená v spracovanej projektovej 
dokumentácii. Z projektu boli podľa výšky finančných prostriedkov v rozpočte pre rok 2010 
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vyčlenené tri vetvy úprav UK s inštaláciou merania a regulácie (zo siedmych, ktoré rieši 
projekt) na ktoré sa uskutočnil vyber zhotoviteľa stavby.  Na uvedený rozsah prác bolo 
zabezpečené verejné obstaranie zhotoviteľa stavby v zmysle §102 zákon  č.25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní. Uzavretá zmluva s úspešným uchádzačom bola zverejnená na 
stránke úradu vlády SR a stránke IPR. Výkon služby  projektového a stavebného dozoru boli 
realizované na základe objednávky.  
Prace boli začaté v termíne 07/2010. Na realizáciu  ďalších dvoch vetiev úprav UK so 
zavedením MaR boli so súhlasom MPSVR SR presunuté a použité ušetrené finančne 
prostriedky so stavby  „Sanácia havárie balkónov a zateplenie objektu internát- 
severozápad“.  
Stavba bola odovzdaná a prevzatá do užívania a zaradená do majetku v termíne december 
2010. 
 
Prevádzkové stroje, IA 10913 
Z predmetnej položky boli zakúpené nasledovné stroje : 
Fréza snehová Power Max 1128 OXE  - 1 kus 
Nákup sa uskutočnil z dôvodu znižovania stavov pracovníkov na úseku PTÚ, čím sa 
dosiahlo zníženie pracnosti v činnosti odpratávania snehu. 
Krájač na zeleninu ( Kuter TRK 45) – 1 kus 
Strojné zariadenie bolo zakúpené ako náhrada za nefunkčný stroj na  prípravu zeleniny. 
 
ZDROJ 72C    
Prostriedky od iných subjektov  formou dotácie, grantov 
 
Na účet darov a grantov 7000103124/8180 nám pribudli v mesiaci 11/2010 
prostriedky v sume 500,- € od Nadácie Volkswagen Slovakia na školský projekt „ Naše 
školské životné prostredie – Our schol environment“ .  Z neho sa úpravou rozpočtu 
prostredníctvom príjmov a výdavkov dostali do štátneho rozpočtu.   
Projekt je pre žiakov s telesným postihnutím veľmi dôležitý, nakoľko vedú izolovaný život. 
Otvára im dvere do sveta spoločnosti a dáva im možnosť reálneho zapojenia sa do 
plnohodnotného života a možnosť zažitia pocitu subjektívneho úspechu. Cieľom  bolo 
medzinárodné stretnutie špeciálnych škôl z Európskej únie  v Belgicku v dňoch 15.11.-
19.11.2010, ktorého sa zúčastnili naše dve pedagogické zamestnankyne.  
Pracovné stretnutie so zahraničnými partnermi splnilo svoj účel – spropagovať náš Inštitút  
v medzinárodnom kontexte. 
Bližšie rozšpecifikovanie položiek rozpočtovej klasifikácie  je uvedené v prílohe č. 2 
 

3.4.4 Výsledok rozpočtového hospodárenia 

 (v EUR) 

Text 
Schválený 
rozpočet 

Upravený  
rozpočet  

Skutočnosť 

1 2 3 4 

Príjmy spolu 19 918,00 19 918,00 32 779,26 

z toho: prijaté z rozpočtu EÚ 0,00 0,00 0,00 

Výdavky spolu: 1 811 615,00 1 971 643,15 1 972 056,76 

z toho: kryté prostriedkami EÚ 0,00 0,00 0,00 

Saldo príjmov a výdavkov -1 791 697,00 -1 951 725,15 -1 939 277,50 

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

 
Celková výška čerpania schváleného rozpočtu 1 811 615,- €, upraveného na čiastku 
1 971 643,15,- € bola čerpaná vo výške 1 972 056,76,- €.  V čerpaní sú zahrnuté aj 
prostriedky zo zdroja 72C – Prostriedky od iných subjektov formou dotácie, grantov.  
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3.4.5 Zhodnotenie zamestnanosti 

 
V schválenom rozpočte na rok 2010 bol stanovený počet  zamestnancov  121. Tento počet, 
súčasne so zmenami v objemoch mzdových prostriedkov a odvodov do poisťovní bol 
návrhom rozpočtu zo dňa 11.8.2010 na roky 2011 až 2013  znížený, ako aj  objem mzdových 
prostriedkov o 10%. Z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov sme sa rozhodli  znížiť stav 
zamestnancov k 1.1.2011 na 114 prepočítaných úväzkov.  
Z našej organizácie k  31.12.2010 odišlo 21 zamestnancov z toho traja z organizačných 
dôvodov a dvanásti z dôvodu prvého odchodu do starobného dôchodku. Na odchodnom bolo 
vyplatené  21 748,50 €. Na odstupnom 10 820 €.  
Vekový priemer zamestnancov je 50,3 roka. 
V roku 2010 sme zamestnávali 33 starobných dôchodcov, čo predstavuje 27 % z celkového 
počtu zamestnancov a 1 výsluhového dôchodcu.  
Z celkového počtu zamestnancov zamestnávame 9 občanov so ZP, z ktorých  8 má pokles 
vykonávať zárobkovú činnosť  rovný 40 % , a jedného 70 %.  V roku 2010 sa darilo plniť 
povinné zamestnávanie občanov so ZP,  z tohto dôvodu sme nemuseli odvádzať za 
neplnenie povinných podielov. 
Tieto hlavné pracovné činnosti v našej organizácii zabezpečovalo v roku 2010  
121 pracovníkov. 
Výchovno-vzdelávací  proces žiakov zabezpečovalo 59 pracovníkov.  
6 pracovníkov zabezpečovalo zdravotnú starostlivosť a liečebnú rehabilitáciu. 
Jedná sa o jedného hlavného lekára 2 rehabilitačné pracovníčky a tri zdravotné sestry. 
Okrem toho zamestnávame na dohodu o pracovnej činnosti štyroch odborných lekárov: 
ortopéda, rehabilitačnú lekárka, neurologičku a stomatologičku. 
Na úseku centra sociálnej a zdravotnej rehabilitácie pracovalo 7 zamestnancov.  
Na ekonomickom úseku pracovalo 8 ľudí, na úseku riaditeľa 5 ľudí, úsek prevádzkovo 
technický zabezpečuje 36 ľudí. Úsek sa skladá z prevádzok: stravovacia, upratovacia, 
údržby, pomocný personál, kuriči, šoféri. 
Vrátili sa nám dve pracovníčky z rodičovskej dovolenky. 9 pracovníkov odišli do starobného 
dôchodku a z organizačných dôvodov sme prepustili troch pracovníkov . Na uvoľnené miesta 
sme prijali 8 nových zamestnancov. 
 
Štruktúru zamestnancov z hľadiska kvalifikácie, veku a pohlavia znázorňujú nasledovné 
tabuľky: 
 
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2010 

Vzdelanie Počet zamestnancov % 

VŠ III. stupňa    1   0,82 

VŠ II. stupňa  62 51,24 

VŠ I. stupňa    3   2,48 

ÚSO  37 30,58 

SO  15 12,40 

ZV    3   2,48 

Spolu 121  

 
Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2010 

Vek Počet zamestnancov/kýň % 

25 – 34 rokov   9    7,44 

35 – 44 rokov  19 15,7 

45 – 54 rokov  40   33,06 

55 – 64 rokov  48   39,67 

Nad 65 rokov    5    4,13 

Spolu 121  
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Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia k 31. 12. 2010 

Pohlavie Počet zamestnancov/kýň % 

Muži 35 29 

Ženy 86 71 

Spolu 121  

 
Z celkového počtu zamestnancov zamestnávame 9 pracovníkov so ZP.  
Týždenný pracovný čas  organizácii je 37,5 hodiny. S veľkými ťažkosťami sa darilo udržať 
potrebnú kvalifikačnú štruktúru. Dôvody fluktuácie sú rôzne. V prevažnej miere sa však 
týkajú nízkeho finančného ohodnotenia.  
 

3.4.6 Zhodnotenie výsledkov kontrol 
 
Za sledované obdobie boli vykonané nasledovné kontroly: 
- Ukončená bola kontrola odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR 

zápisnicou a protokolom zo dňa 1.03.2010, 
- ukončená bola dňom 30.06.2010 audítorská akcia MPSVR SR odboru vnútorného auditu 

a vládneho auditu formou správy a prijatých opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov. 

Bola zistená potreba aktualizácie smernice o obehu účtovných dokladov a smernice 
o verejnom obstarávaní, potreba zabezpečiť vykonávanie predbežnej  finančne kontroly na 
cestovných príkazoch.  Zistené nedostatky boli odstránené v súlade s plánom opatrení. 
- inventarizácia pokladne, 
- revízie výťahov na objektoch internát a dielne, 
- odborná kontrola dymovej cesty dymovodov kotlov v kotolni, 
- revízie elektroinštalácií v objekte dielenskej výučby a administratívnych priestorov, 
- revízie plynových zariadení a plynových kotlov, 
- revízia zariadení v elektrolaboratóriu pre teoretické vyučovanie, 
- revízie zariadenia na ochranu objektov IPR, 
- revízia zdvíhacej plošiny, 
- revízia plynových horákov v kotloch kotolne, 
- revízia hydrantov a hasiacich prístrojov, 
- revízia bleskozvodu na objekte internát, 
- revízia prenosných elektrických zariadení, 
- kontrola plnenia opatrení inšpektorátu požiarnej ochrany, 
-  hygienický audit pracovných podmienok v IPR vykonaný v zmysle zákona č.124/2006 

Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Odporúčané opatrenia sa plnia postupne 
podľa finančných možností IPR stanovených v rozpise štátneho rozpočtu na príslušný 
rok. 

Technické revízie výťahov, elektrozariadení, elektroinštalácií, bleskozvodov, tlakových 
nádob, kotlov, plynových horákov, zariadenia na ochranu objektov, zdvíhacej plošiny nezistili 
závady, ktoré by bránili bezpečnému užívaniu jednotlivých zariadení a objektov. 
Závady zistené inšpektorátom požiarnej ochrany boli odstránené v stanovených termínoch 
čo konštatovala následná kontrola. 
  
Prílohy: 
 
Príloha č. 1 – Organizačná štruktúra IPR 
Príloha č. 2 – Tabuľky plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov IPR k 31.12.2010 
Príloha č. 3 – Zhodnotenie majetkovej pozície IPR  
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Príloha č. 2 
 
TABUĽKY PLNENIA ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV IPR K  31.12.2010 

  Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným 
postihnutím              

      PRÍJMY K 31.12.2010,  ZDROJ 111 
   

v EUR 

EK Názov  
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť  
12/2010 

% 
plnenia 

210 Príjmy z podnikania a z vl. majetku 8 424 8 424 18 532,21 219,99 

220 administrat. a iné poplatky a platby 11 363 11 363 13 488,18 118,70 

230 Kapitálové príjmy 41 41 40,52 98,83 

290 Iné nedaňové príjmy 90 90 218,35 242,61 

200 Nedaňové príjmy spolu 19 918 19 918 32 279,26 162,06 

      VÝDAVKY k 31.12.2010, ZDROJ 111 a 1318 u BV a KV 
  

v EUR 

EK Názov  
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť  
12/2010 

% 
plnenia 

610 Mzdy, platy, služ. pr. a ost. os. vyrov. 970 000 979 700 979 700,00 100,00 

61 Súčet za kategóriu 970 000 979 700 979 700,00 100,00 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 339 015 328 575 328 555,24 99,99 

62 Súčet za kategóriu 339 015 328 575 328 555,24 99,99 

631 Cestovné náhrady 3 320 2 170 2 170,83 >100,00 

632 Energie, voda a komunikácie 136 801 142 175 142 172,77 99,99 

633 Materiál 143 866 102 631 102 630,12 99,99 

634 Dopravné 10 848 5 288 5 288,01 >100,00 

635 Rutinná a štandartná údržba 43 202 58 386 58 386,96 >100,00 

636 Nájomné za prenájom 1 295 1 597 1 596,53 99,98 

637 Služby 59 039 65 369 65 366,50 99,99 

630 Tovary a služby 398 371 377 616 377 611,72 99,99 

63 Súčet za kategóriu 398 371 377 616 377 611,72 99,99 

642 Bežné transféry jednotlivcom 11 618 46 203 46 154,05 99,90 

640 Bežné transféry 11 618 46 203 46 154,05 99,90 

64 Súčet za kategóriu 11 618 46 203 46 154,05 99,90 

600 BEŽNÉ VÝDAVKY - zdroj 111  1 719 004 1 732 094 1 732 021,01 99,99 

710 Obstar. kap. aktív - zdroj 111 92 611 174 821 174 808,68 99,99 

710 Obstar. kap. aktív - zdroj 1318 0 64 728,15 64 727,07 99,99 

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 92 611 239 549,15 239 535,75 99,99 

6 + 7 VÝDAVKY SPOLU - zdroj 111 1 811 615 1 906 915 1 906 829,69 99,99 

6 + 7 
VÝDAVKY SPOLU - zdroj 111 + 
1318 1 811 615 

1 971 
643,15 1 971 556,76 99,99 
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      VÝDAVKY k 31.12.2010, ZDROJ 1318 - KV 
   

v EUR 

EK Názov  
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť  
12/2010 

% 
plnenia 

710 Obstaranie kap. Aktív 0,00 64 728,15 64 727,07 99,99 

700 Kapitálové výdavky 0,00 64 728,15 64 727,07 99,99 

  Výdavky spolu 0,00 64 728,15 64 727,07 99,99 

      PRÍJMY a VÝDAVKY  k 31.12.2010 
    ZDROJ  72  C - prostr. od iných subjektov formou dotácie, grantov 

 
v EUR 

EK Názov  
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť  
12/2010 

% 
plnenia 

311 Príjmy z tuzemských grantov 0,00 0,00 500,00   

3xx Príjmy z grantov a transferov 0,00 0,00 500,00   

  Príjmy spolu 0,00 0,00 500,00   

631 cestovné náhrady 0,00 0,00 500,00   

6xx Bežné výdavky 0,00 0,00 500,00   

  Výdavky spolu 0,00 0,00 500,00   

      V Bratislave: 9.2.2011 
    Vypracovala: Ing. Petra Balážová 
     



34 

 

Príloha č. 3 

   Významné položky súvahy v oblasti majetku a záväzkov 
 

 
Hodnota v EUR k 31.12.2010/bežné účt. obd./ 

Dlhodobý nehmotný majetok   Brutto: Netto: 

  Ooceniteľné práva 7 108,85 4 443,03 

Dlhodobý hmotný majetok       

  Pozemky 3 604 512,25 3 604 512,25 

  Stavby 3 468 180,31 2 285 522,63 

  Samostatne hnuteľné veci 611 182,37 95 560,28 

  Dopravné prostriedky 96 860,12 18 927,44 

Krátkodobé pohľadávky       

  pohľadávky voči zam. (335AÚ) 257,43 257,43 

Obežný majetok       

  Zásoby- material 96 910,69 96 910,69 

  Bankové účty- BÚ (221) 158 868,92 158 868,92 

Časové rozlíšenie       

  Náklady budúcich období  (381) 1 868,65 1 686,65 

    Záväzky  
   

 
Hodnota v EUR k 31.12.2010/bežné účt. obd./ 

Rezervy       

  Ostatné krátkobodé rezervy (323 AÚ)   50 893,10 

Zúčtovanie medzi subjektami VS       

  Zúčtovanie transferov ŠR (353)   6 034 979,23 

Dlhodobé záväzky       

  Záväzky zo socialneho fondu (472)   6 115,55 

  Záväzky v lehote splatnosti   6 115,55 

  Záväzky po lehote splatnosti   0,00 

Dlhodobé záväzky spolu 
 

  6 115,55 

Krátkodobé záväzky        

  Dodávatelia (321)   7 400,26 

  Iné záväzky (379 AÚ)   1 852,61 

  Zamestnanci (331)   90 119,28 

  
Zúčtovanie s org.soc. a 
zdrav.poistenia (336)   41 434,43 

  Ostatné priame dane (342)   14 019,05 

Krátkodobé záväzky spolu     154 825,63 

Krátkodobé záväzky v lehote 
splatnosti     154 825,63 

Krátkodobé záväzky po lehote 
splatnosti     0,00 

Záväzky spolu krátkodobé a 
dlhodobé:   

  
160 941,18 
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Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok 

Organizácia nedisponuje nepoužiteľným a nepotrebným dlhodobým nehmot. a hmotným  
majetkom. 

  

Stav a vývoj pohľadávok celkom a v štruktúre podľa lehoty splatnosti 
 Pohľadávka podľa doby splatnosti 

  
Hodnota v EUR k 31.12.2010-bežné účt. 
obd. 

Pohľadávka v lehote 
splatnosti       

  
pohľadávky voči zamest./ 
zost. PHM/   257,43 

Pohľadávka podľa zostatkovej doby splatnosti 
Hodnota v EUR k 31.12.2010-bežné účt. 
obd. 

Pohľadávka so zost.dobou 
spl. do 1 roka     

 

  
pohľadávky voči zamest./ 
zost. PHM/   257,43 

    Stav návratných finančných výpomocí  
  Organizácia neposkytla žiadne návratné finančné výpomoci. 

 

    V Bratislave:  9.2.2011 
  Vypracovala: Ábelová Eva 
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4 Záväzky zadávateľa 
 
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 
 

5 Záväzky vykonávateľa 
 
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 2010. 

 

6 Výročná správa, zverejnenie a vyhodnotenie kontraktu 
 
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím vypracoval výročnú 
správu za rok 2010.  
Súčasťou výročnej správy je aj hodnotenie kontraktu. 
 

7 Verejný odpočet 
 
Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu spolu s výročnou správou za rok 2010 sa bude 
prezentovať dňa 19.05.2011 o 10,00 hod. v priestoroch Inštitútu na Mokrohájskej ceste č.1   
v Bratislave. 
 

8 Hlavné skupiny užívateľov 
 
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.) 
 
V Strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutím, ktorá je súčasťou IPR, sa 
vzdelávajú žiaci v trojročných učebných odboroch, štvorročných študijných odboroch            
a v dvojročných nadstavbových maturitných odboroch. Po úspešnom absolvovaní 
jednotlivých vzdelávacích programov získajú úplné stredné odborné vzdelanie, prípadne 
stredné odborné vzdelanie. 

V súlade so záujmami a potrebami trhu práce rozširuje škola ponuku vzdelávacích 
programov. Napríklad v šk. roku 2009/10 boli otvorené dva nové študijné odbory mechanik 
počítačových sietí a nadstavbový maturitný odbor strojárstvo. 

Žiaci majú zabezpečené vzdelanie v učebniach vybavených modernou multimediálnou 
technikou a praktické zručnosti získavajú v kvalitne vybavených dielňach. IPR poskytuje 
žiakom školy aj finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, vrátane 
celodenného stravovania, ubytovania, zdravotnej starostlivosti, zabezpečuje pre žiakov 
organizáciu exkurzií, návštevy výstav, kultúrnych a iných podujatí. 

IPR vytvára podmienky, aby čo najširší okruh žiakov a klientov so zdravotnými 
problémami, hlavne zo sociálne slabších rodín, mal možnosť získať úplné stredné odborné 
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vzdelanie, nadobudnúť potrebné vedomosti a zručnosti na zvýšenie svojej kvalifikácie, 
socializovať sa a získať šancu uplatniť sa na trhu práce alebo pokračovať vo vzdelávaní 
v pomaturitnom štúdiu, či na vysokej škole. 

Z výsledkov prieskumu, vykonávaného v januári 2011, ktorého cieľom bolo zistiť 
uplatnenie žiakov na pracovnom trhu a úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium za posledné 
štyri roky vyplýva, že 68,2 % našich absolventov je zamestnaných alebo pokračuje v štúdiu 
na vysokej škole alebo v pomaturitnom štúdiu. 
 
O vykonávané činnosti a služby našej organizácie prejavuje záujem viac organizácií             
a inštitúcií, zaoberajúcich sa hlavne oblasťou starostlivosti o ľudí so zdravotným 
postihnutímako sú: 
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vrátane úradov práce. sociálnych vecí a rodiny 
- agentúry podporovaného zamestnávania, 
- Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú občanov so zdravotným postihnutím vrátane 

zriaďovateľov a prevádzkovateľov chránených dielní a chránených pracovísk, 
- osoby samostatne zárobkovo činné, ktoré majú záujem zamestnávať občanov so ZP, 
-  zriaďovateľov chránených dielni a chránených pracovísk, 
- Neziskové organizácie a nadácie, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o občanov             

so zdravotným postihnutím, 
- Sociálna poisťovňa, 
- Univerzity a vysoké školy s požiadavkou teoretickej a praktickej výuky v oblasti sociálnej 

a pracovnej rehabilitácie, vrátane diagnostikovania funkčnej kapacity občanov               
so zdravotným postihnutím, ergodiagnostiky  

- Iné rehabilitačné zariadenia, zaoberajúce sa liečebnou, pracovnou a sociálnou 
rehabilitáciou  

- Národná rada pre občanov so zdravotným postihnutím a ostatné  
- Študenti vysokoškolského štúdia  sociálna práca so zameraním na starostlivosť 

o občanov so zdravotným postihnutím 
- všeobecní praktickí lekári pre dospelých, všeobecní praktickí lekári pre deti a dorast, 

zdravotnícke zariadenia, 
- univerzity a vysoké školy s požiadavkou teoretickej a praktickej výučby v oblasti sociálnej 

a pracovnej rehabilitácie,  diagnostikovania funkčnej kapacity občanov so zdravotným 
postihnutím, ergodiagnostiky a uplatňovaním MKF  pri komplexnom  posúdení 
zdravotného stavu v súlade s platnou a pripravovanou legislatívou 

- školy a školské zariadenia, zaoberajúce sa starostlivosťou o žiakov so zdravotným 
postihnutím, 

- Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 
 
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 IPR, ale aj ďalšie služby cielené na pomoc klientom so ZP 
uplatniť sa na trhu práce . 
 
8.1 Vízia Inštitútu 
 
- Pokračovať v zdokonaľovaní  v komplexnej rehabilitačnej starostlivosti o žiakov v škole, 

ako aj o klientov v CSPR s využívaním najnovších  poznatkov , vyučovacích metód 
v pedagogickej rehabilitácii, sústavným zvyšovaním a rozširovaním  odbornej 
spôsobilosti špeciálnych pedagógov, majstrov OV, inováciou učebných odborov 
a vytváraním nových učebných alebo študijných odborov  podľa požiadaviek trhu práce 
s prihliadnutím na zdravotné postihnutie žiakov. 

- Spolupôsobiť predkladaním podnetov na MPSVR SR pri tvorbe legislatívy, ktorou 
chceme právne takto stabilizovať komplexnosť služieb pre  zdravotne postihnutých 
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občanov. Proces tvorby zákonných noriem koordinovať so zahraničnými partnermi, 
najmä Českou republikou a postupne aj s normami EÚ.  

- Našim želaním naďalej ostáva uzatvoriť spoluprácu so Sociálnou poisťovňou za účelom 
naplnenia požiadavky zriaďovateľa v poskytovaní pracovnej rehabilitácie a vzdelávania 
klientom Sociálnej poisťovne hlavne po úrazoch a chorobách z povolania. Zároveň 
zhodnocovať ich funkčnú kapacitu a schopnosti zaradenia sa na trh práce. 

- Na úseku školy hlavné ciele zamerať predovšetkým na: 
- poskytnutie kvalitného odborného vzdelania v príslušnom učebnom alebo študijnom 

odbore a v spolupráci s ostatnými úsekmi IPR aj potrebnú liečebnú rehabilitáciu ako 
súčasť komplexnej rehabilitácie, poskytovanej inštitútom, 

- výchovu úspešných absolventov školy, čestných, morálnych, vyrovnaných ľudí, 
odborníkov vo svojom odbore, 

- socializáciu telesne postihnutých a zdravotne oslabených žiakov, aby so zreteľom na 
zdravotné problémy dosiahli čo najväčšiu samostatnosť, nezávislosť na pomoci iných 
ľudí, aby si osvojili prostriedky dorozumievania a formy dobrého spoločenského 
vystupovania, aby boli pripravení pre zmysluplný občiansky, pracovný i rodinný život. 

- Na úseku CSPR pokračovať vo väčšej miere pri realizovaní skupinových foriem práce 
s klientmi, zvýšiť počet klientov na testovaní pracovných zručností a návykov pri príprave 
hlavne na robotnícke povolania. 

- Vybudovať kvalitnú funkčnú miestnosť na diagnostikovanie funkčnej kapacity klientov 
a vybaviť túto potrebnými pomôckami.   

- V úzkej spolupráci so školou  zapojiť sa do získavania žiakov k štúdiu na našej škole. 
Pútavou formou realizovať pre žiakov končiacich štúdium na škole kariérne poradenstvo, 
ako vhodnú pomôcku pri úspešnom uplatnení sa na trhu práce.  

- Vypracovať a realizovať projekt pre Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny s cieľom 
poskytnutia služieb pre klientov so ZP, ktorí nie sú evidovaní  v CSPR a potrebujú iba 
niektorú z našich služieb pracovnej a sociálnej rehabilitácie.   

- Prijatím posudkového lekára na čiastočný úväzok do CSPR odbremeniť preťaženosť 
vedúceho lekára úseku ZSaLR a poskytnúť takto viac časového priestoru klientom CSPR 
i pri ich starostlivosti  a hodnotení  z medicínskeho hľadiska. 

- Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie využívať najnovšie 
odporúčania  v diagnostike a liečbe jednotlivých chorôb, modernizáciou prístrojového 
vybavenia stomatologickej ambulancie a priestorov rehabilitačného pavilónu zabezpečiť 
jej dostupnosť na vysokej úrovni.  

- Pre potreby lekárskej posudkovej činnosti zabezpečiť vyškolenie multidisciplinárneho 
tímu z pracovníkov CSPR a úseku ZS a LR z používania MKF (Medzinárodnej  
klasifikácie funkčnosti, disability a zdravia) v súlade s pripravovanou legislatívou            
pri komplexnom posudzovaní zdravotného stavu žiakov školy a klientov v CSPR.  
 

 
Správu vypracovalo : vedenie IPR 

 
Bratislava 28.04.2011 
 
 
 

 
PhDr. Dušan P i r š e l 

riaditeľ IPR 
 
Príloha č. 4 – Ďakovné listy  
 














