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1 Identifikácia organizácie 

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu obcanov so zdravotným postihnutim (d'alej len IPR) so 
sidlom v Bratislave, Mokrohájska ulica 6.1, PSC 842 40 

telefón: 02/5465 0062, fax: 5465 0063, e-mail: sekretariat@iprba.sk , http: www.iprba.sk  

Zriad'ovatel' : Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky Riaditel' 

: PhDr. Dušan P i r š e l 

Vedenie organizácie: Mgr. Jana Chromiková, riaditel'ka SOŠ pre žiakov s TP 
Mgr. Ivan Z`iž, vedúci centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie 
MUDr. Igor Hajdúk, vedúci lekár úseku zdravotnej starostlivosti 
a liecebnej rehabilitácie 
Ing. Petra Balážová, vedúci ekonomického úseku 
Ing. Peter Hološka, vedúci prevádzkovo-technického úseku 

Inštitút je rozpoctovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriadenou Ministerstvom práce 
sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky cislo: 4379/91-22 zo dna 28.6.1991 na dobu 
neurcitú, ktorá je svojimi prijmami a výdavkami zapojená na rozpocet MPSVR SR. 

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutim (d'alej len škola) je so súhlasom 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky organizacnou súcast'ou IPR. Škola je 
nástupnickym subjektom Stredného odborného ucilišt'a pre telesne postihnutú mládež. 
Školu riadi a za výchovno-vzdelávaci proces a pedagogickú cinnost' v zmysle všeobecne 
záväzných predpisov v oblasti školstva zodpovedá riaditel' školy riaditel'ovi IPR. 

1.1 Zriaďovacie listiny 

Cinnost' Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu obcanov so zdravotným postihnutim v Bratislave 
vychádza zo zriad'ovacej listiny IPR c. 4379/91-22 zo dna 28.6.1991, ktorou MPSVR SR od 
prvého júla 1991 zriadilo Inštitút. 
Dodatky k zriad'ovacej listine: 
Dodatok c. 1 – zo dna 29.5.1997 – cislo: 1697/97 – III/11 
Dodatok c. 2 - zo dna 19.8.2008 - cislo 19320/2008 – II/1 – zmena názvu. 
Pôvodný názov IPR bol „Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu obcanov so zmenenou pracovnou 
schopnost'ou“. 
Organizacnou súcast'ou Inštitútu so súhlasom MŠ SR vyjadreného v liste c. CD – 2008 – 
13175/28323 – 1:914 zo dna 8.7.2008 je „Stredná odborná škola pre žiakov s telesným 
postihnutim“ /d'alej len škola/. Škola je nástupnickym subjektom Stredného odborného 
ucilišt'a pre telesne postihnutú mládež, ktoré bolo zriadené na základe Zriad'ovacej listiny 
Stredného odborného ucilišt'a pre telesne postihnutú mládež. 

1.2 Predmet činnosti Inštitútu  

Predmet cinnosti Inštitútu je realizovaný v súlade zo Zriad'ovacou listinou IPR 
c. 4379/91-22 zo dna 28.6.1991 a jej Dodatkom c. 1 zo dna 29.5.1997 – cislo: 1697/97 
– III/11 a Dodatkom c. 2 zo dna 19.8.2008 - cislo 19320/2008 – II/1. 
Rozsah úloh vyplývajúcich z predmetu cinnosti je vymedzený Organizacným poriadkom 
Inštitútu. 
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2 Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich z kontraktu uzavr etého medzi 
Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR a I nštitútom pre 
pracovnú rehabilitáciu ob canov so zdravotným postihnutím 

2.1 Platobné podmienky 
Objem prostriedkov urcengch na vykonávanie cinnosti IPR vychádza zo záväzngch 
ukazovatel'ov parlamentom schváleného štátneho rozpoctu verejnej správy na rok 2011, 
oznámeného listom MPSV a R SR c. 209/11-I/81 zo dna 5.1.2011. 
Celková hodnota prác na tento rok bola stanovená vo vgške 1 900 839 € ( z toho sa bežné 
vgdavky vo vgške 1 686 079 €). Rozpocet bol v priebehu roku upraveng na hodnotu 1 777 
082,00 €, pricom skutocné plnenie sa pohybovalo vo vgške 1 776 826,90 €. 
Cena práce vykonávatel'a za clovekomesiac bola stanovená na rok 2011 na 1 389,50 €/ 
cm. Kalkulácia ceny cm. vychádza z celkovgch vgdavkov organizácie. Cena práce 
prepocitaná na upraveng rozpocet vo vgške 1 299,04 € bola dodržaná. Skutocná cena 
práce na clovekomesiac zodpovedá sume 1 298,85 € ( len prostriedky zo ŠR). Minimálny 
rozdiel je zapricineng zanedbatel'ngmi zostatkami nevycerpangch financngch prostriedkov, 
predovšetkgm na kapitálovgch akciách, bez dopadu na ich množstvo a kvalitu. Všetky 
nevycerpané financné prostriedky boli vrátené do štátneho rozpoctu. Pri prepocitani ceny 
práce na celkové vgdavky (vrátane ingch zdrojov), cena práce dosiahla vyššiu, ako 
plánovana hodnotu, co hodnotime pozitivne. Taktiež plánované prijmy do ŠR boli vysoko 
prekrocené. 

2.2 Predmet cinnosti na dobu trvania kontraktu 
Predmet cinnosti vykonávatel'a na dobu trvania kontraktu vychádzal zo zriad'ovacej listiny 
schválenej MPSV a R SR s acinnost'ou od 1.7.1991 v zneni jej dodatkov. 

Splnenie úloh kontraktu v štruktúre a naplnení stav ov v cm: 

Bod  
pod l'a  
zmluvy  

Popis cinnosti Kontrakt  Skuto cnos t'  

1. 
Vykonávanie vgchovno - vzdelávacich cinnosti v 
SOŠ pre žiakov s ŽTP zamerangch na poskytovanie: 666,5 632,3 

a )   
- stredného odborného vzdelania, ktoré žiak ziska 
aspešngm absolvovanim trojrocného ucebného 
odboru, ukonceného záverecnou skaškou 

  

b )   

- aplného stredného odborného vzdelania ukonceného 
maturitnou skaškou, ktoré žiak ziska aspešngm 
absolvovanim štvorro~ného študijného odboru alebo  
aspešngm absolvovanim dvojrocného nadstavbového 
študijného odboru, ktoré nadväzuje na predchádzajace 
odborné vzdelávanie, 

  

c )   - odborného vzdelania formou rekvalifikacngch kurzov a 
kurzov vzdelávania a pripravy pre trh práce, 

  

d )   
- odborneho vzdelania formou zacvikov 
a zaškoleni 

  

e )   
- pomaturitného štadia v záujme zvyšovania 
a prehlbovania kvalifikácie na vgkon povolani  
a pracovngch cinnosti, 

  

f )   

-vykonávanie vgchovno-vzdelávacich, vol'no 
casovgch a záujmovgch cinnosti na aseku vgchovy 
mimo vyucovania v popoludnajšich hodinách v 
internáte inštitatu. 
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2  a )
Poskytovani služieb CSPR klientom v produktivnom veku 
pri: 68 56,5 

a. a) 

- zabezpecovani pracovnej a sociálnej rehabilitacnej 
starostlivosti o obcana so ZP v rozsahu potrebnom na 
jeho zaclenenie na trh práce, vrátane skupinov9ch  
motivacn9ch aktivit pre klientov so ZP, 

  

a. b) 

- využivani licencie WS FCE vykonávanim diagnostiky 
zostávajúceho pracovného potenciálu obcanov so ZP v 
rámci spolupráce s Poradensko- informacn9mi centrami 
pri úradoch práce, sociálnych veci a rodiny a Sociálnou 
poist'ovnou, 

  

a. c) 
- testovani, tréningu a hodnotenia jednoduch9ch 
pracovn9ch zrucnosti, schopnosti a pracovnej zát'aže, 
zameran9ch na konkrétne pracovné cinnosti, 

  

a. d) 

- zabezpecovani praktick9ch cviceni v pracovnej 
a sociálnej rehabilitácii pre študentov VŠ – 
fyzioterapeutov a sociálna práca podl'a požiadaviek  
jednotliv9ch fakúlt, 

  

a. e) 
- poskytovani sociálno-psychologickej rehabilitácie 
formou poradenskej služby pre vol'bu povolania  
a pracovného uplatnenia pre absolventov školy, 

  

a. f) 

- poskytovani pracovnej rehabilitácie obcanov so ZP po 
úrazoch chorobách z povolania v zmysle § 95 zákona c. 
461/2003 o sociálnom poisteni v zneni neskoršich 
predpisov, 

  

2  b )
- poskytovanie celorocnej psychologickej starostlivosti 
o žiakov Strednej odbornej školy pre žiakov s 
telesn9m postihnutim. 

10 10 

3 .   

- poskytovani liecebno-preventivnej starostlivosti, ergo 
terapie a liecebnej rehabilitácie žiakom SOŠ 

a klientom v CSPR v rozsahu potrebnom na pracovnúrehabilitáciu, 
74,4 67,4 

4 .   

- zabezpeceni prevádzkov9ch a ekonomick9ch cinnosti 
vrátane poskytovania hmotného zabezpe~enia v zmysle 
platn9ch predpisov, ubytovania a stravovania  
úcastnikov pripravy ( žiakov a klientov). 

549,1 545,2 

 Spolu človekomesiacov : 1368 1311,4  

2.3 Skuto čný celkový objem vykonaných prác v zmysle kontraktu  na rok 
2011 predstavuje 1311,40 čm. 

Celkov9 objem kontraktom dohodnut9ch prác predstavuje 1368 cm. Na základe zhodnotenia 
plnenia úloh kontraktu je zrejmé, že zakontraktované cinnosti boli splnené so znižen9m 
stavom pracovnikov, co sa premietlo vo vykázan9ch clovekomesiacoch. Tieto v9sledky sa 
zabezpecili na základe zv9šeného úsilia ostat9ch zamestnancov IPR. 
Objemom stanovené niektoré pocty neboli dosiahnuté napriklad z dôvodu neobsadenia 
funkcii v CSPR- posudkového lekára a oneskoren9 nástup (iba na tri mesiace) pracovného 
terapeuta z dôvodov nezáujmu v9konu t9chto funkcii pre nizke platové ohodnotenie. Napriek 
t9mto skutocnostiam však boli cinnosti, stanovené kontraktom naplnené, co je hodnotené v 
d'alšich castiach V9rocnej správy. 

V rámci tejto cinnosti boli zamerané investicné prostriedky na znižovanie energetickej 
nárocnosti existujúcich objektov, racionalizáciu v9roby tepla a spotreby energii 
prostrednictvom realizácie nasledovn9ch akcii: 
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a) „Rekonštrukcia loggii a zateplenie objektu internát – juhovgchod, IPR“. Zahájenie realizácie 
prác na tejto stavbe sa omeškalo z dôvodu nedokoncenia verejného obstarávania 
zhotovitel'a stavby zo strany MPSVR SR cim sa nerealizovali práce pocas letngch 
prázdnin. Zhotovitel' stavby nesplnil vecné a financné úlohy casového plánu stanovené na 
rok 2011. Stavba sa podl'a zmluvy ukonci do 08/2012. Ekonomické prinosy 
v úsporách energii možno ocakávat vo vykurovacom obdobi 2012/2013. 

b) Technickg sa pripravovala na realizáciu v roku 2012 stavby „Rekonštrukcia obvodového 
plášt'a a zateplenie dielni“. Bolo uskutocnené verejné obstarávanie zhotovitel'a 
projektovej dokumentácie. V rozpocte kapitálovgch vgdavkov sú plánované financie na 
realizáciu tejto stavby v roku 2012. Technická priprava stavby : Rekonštrukcia solárneho 
systému ohrevu TUV-I a II etapa bude pokracovat v roku 2012. 

c) V roku 2011 bola nakúpené vgpoctová technika pre odbor mechanik pocitacovgch sieti, 
zmodernizovaná ucebna pre praktické vyucovanie odboru strojárska vgroba a montáže a 
opravy pristrojov. Dodávku strojného vybavenia pre zvgšenie úrovne poskytovania služieb 
zdravotného úseku a úseku rehabilitácie. 

d) Dislokáciou priestorov boli uvol'nené priestory po psychologickom úseku pre cinnost 
„Ateliér kreativnych aktivit a tvorby“. Uvedené priestory budú rekonštruované a následne 
zariadené v roku 2012 v rozsahu financngch možnosti. Dislokáciou boli stanovené nové 
rozvrhy vyucovania v zámocnickej dielni a telocvicni s ciel'om šetrenia energii v obdobi 
vykurovania. 

e) Rehabilitacng pavilion a telocvicna boli využivané pre zabezpecenie zdravotnej 
starostlivosti pre žiakov, klientov a zamestnancov v rozsahu kolektivnej zmluvy. 

f) Na projekt zariadenia chránenej dielne bol navrhnutg postup k vytvoreniu podmienok 
rozširenim tejto cinnosti do zriad'ovacej listiny inštitútu. Podl'a stanoviska MPSVR SR 
nespina náš inštitút právne a zákonné predpoklad pre zavedenie tejto cinnosti. 

2.4 Plnenie úloh v po čte žiakov vzdelávajúcich sa v Strednej odbornej ško le 
pre žiakov s telesným postihnutím v jednotlivých u čebných a študijných 
odboroch 

Odbor 

Počet  
žiakov  

v šk. roku  
2010/11 

Počet  
žiakov   

v šk. roku 

Dĺžka  
štúdia  

(šk. roky)  

Druh  
odboru 

2 0 1 1 / 1 2 K n i h á r  16 15 3 ucebng 

Zlatnik a klenotnik 4 5 3 ucebng 
Mechanik pocitacovgch sieti 14 19 4 študijng 

Kozmetik 19 23 4 študijng 

Technicko-administrativny pracovnik 32 28 3 ucebng 
Mechanik opravár – stroje a zariadenia 4 6 3 ucebng 
Elektromechanik – silnoprúdová 
technika 6 4 3 ucebng 

Pripravná trieda 5 - 1  
Umelecko-remeselné práce 5 9 2  
Elektrotechnika – elektronické 
zariadenia 4 4 2 
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Elektrotechnika – vgroba a prevádzka 
strojov a zariadeni 3 _ 2 nadstavbové 

maturitné  
štadium 

Strojárstvo – vgroba , montáž a 
oprava pristrojov, strojov a zariadeni 8 4 2 

Technicko-ekonomickg pracovnik 31 23 2 

Verejná správa - 9 2 
pomaturitné 

štadium 
Spolu 151 149    

V tabuľke sa uvedené počty žiakov v posledngch dvoch školskgch rokoch, ale podrobná 
správa o vgchovno-vzdelávacich vgsledkoch SOŠ pre žiakov s telesngm postihnutim a 
plnenie aloh je predkladané za šk. rok 2010/2011 . 

Plánovang počet učebngch a študijngch odborov i počet tried sme naplnili, aj keď v dôsledku 
integrácie žiakov s telesngm postihnutim do bežngch stredngch odborngch škôl mierne klesá 
počet žiakov vzdelávajacich sa v jednotlivgch odboroch. Ale zároveň nie je možné prijať 
všetkgch žiakov, ktori maja záujem o vzdelávanie v našom zariadeni, podmienkou je 
ukončené nižšie stredné vzdelanie (deviaty ročnik základnej školy) a kontraindikáciou pre 
prijatie je tiež mentálna retardácia i vážna psychiatrická diagnóza žiaka. 
V salade s platnou legislativou, triedu pre žiakov so zdravotngm postihnutim v strednej škole 
možno zriadiť pre najmenej 4 a najviac 10 žiakov a na praktickom vyučovani môže byť v 
jednej skupine najviac 6 žiakov s telesngm postihnutim. 
V školskom roku 2010/2011 bolo evidovangch 24 tried, pričom 1 trieda bola vytvorengch z  
dvoch odborngch skupin, ktoré sa delili predovšetkgm v odborngch predmetoch. Priemerng 
počet žiakov na triedu bol 6,3. Na teoretickom vyučovani sa spájaja v rámci ročnika triedy s 
rovnakgm školskgm vzdelávacim programom tak, aby bol v triede vo všeobecno-vzdelávacich 
predmetoch zabezpečeng počet žiakov 10, čim sa znižia počty hodin nadčasovej práce učiteľov. 
Počet žiakov sa meni aj v priebehu školského roku a to z dôvodu zanechania štadia zo 
zdravotngch alebo rodinngch dôvodov, kvôli nedostatočnému prospechu žiakov, 
porušovaniu školského poriadku, prestupu na ina školu a iné. 
Napriek demografického poklesu populácie vo veku od 15 do 17 rokov, záujem 
o vzdelávanie žiakov v IPR je pomerne veľkg, v porovnani so špeciálnymi stredngmi 
odborngmi školami pre žiakov s normálnym intelektom máme v rámci Slovenska najvyšši 
počet žiakov. 

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 2011 zamerang na: 
- Informačné a poradenské služby pre občanov so zdravotngm postihnutim, 

zamestnávateľov a verejnosť. Aktivity v oblasti hľadania práce. 
- Pomoc aradom práce, sociálnych veci a rodiny pri uplatňovani sa uchádzačov 

o zamestnanie – občanov so zdravotngm postihnutim na trhu práce. 
- Vgber a doporučene vhodnej pracovnej činnosti, pripadne vzdelávania na základe 

posadenia a porovnania požiadaviek zamestnávateľa na pracovné miesto s danosťami a 
schopnosťami klientov - občanov so zdravotngm postihnutim. 

- Diagnostikovanie (testovanie) a zhodnotenie zostatkového pracovného potenciálu klientov 
so zdravotngm postihnutim. 

- Stanovenie vgšky pracovného potenciálu klienta a odporačanie vhodného pracovného 
miesta na základe vykonanej diagnostiky. 

- Tréning a hodnotenie jednoduchgch pracovngch zručnosti, schopnosti, pracovnej záťaže a 
motoriky v konkrétnych praktickgch alohách, realizovangch priamo v CSPR. 
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- Možnost psychologického poradenstva, psychologickej diagnostiky, psychologického 
posúdenia, psychologickej podpory (intervencia krizy) pre klientov CSPR a žiakov školy. 

- Podporu a poradenstvo pocas zaškol'ovania, skúšobnej praxe a sprostredkovanie 
podporngch služieb pocas zamestnania. 

- Odborné poradenstvo pri úprave a organizácii pracoviska. 
- Pomoc pri ohrozeni pracovného miesta. 
- Skupinové terapeutické a motivacné aktivity. 
- Preventivne poradenstvo pre žiakov konciacich pripravu v škole. 
- Organizácia, psychologické vyšetrenie a záverecné hodnotenie uchádzacov do SOŠ pre 

ŽTP v rámci vgberu. 

Úsek CSPR zabezpecoval vyššie uvedené úlohy inštitútu pre klientov v produktivnom veku s 
hlavngm ciel'om umiestnenia ich co najskôr na trhu práce. Starostlivost o klientov so 
zdravotngm postihnutim považujeme za jednu z rozhodujúcich súcasti procesu pracovnej a 
sociálnej rehabilitácie v CSPR. 
Uvedeng hlavng ciel' spolocne s ostatngmi úlohami CSPR zabezpecoval v hodnotiacom 
obdobi prostrednictvom celkom 7 interngch pracovnikov. 
Úsek okrem starostlivosti o klientov v produktivnom veku zabezpecoval v priebehu roku 
2011 psychologické poradenstvo pre pedagogickgch pracovnikov a študentov našej školy. 
Zároven sa aktivne podiel'al prostrednictvom 2 psychológov na vgbere vhodngch žiakov do 
SOŠ pre ŽTP v poradni pre vgber povolania. 
Pracovnici Centra majú každg svoju špecifickú funkciu a nápln práce. Zhodnotenie práce s 
klientom sa vykonáva spolocngm zhodnotenim vgsledkov starostlivosti o klienta a zároven 
sa vyhodnocuje správnost vykonangch postupov v kumulovanej forme na cinnosti práce. 
Úsek Centra realizuje v prvom rade cinnosti v rámci informacno-poradenskgch služieb, 
diagnostikovania a overovania zostatkového pracovného potenciálu klientov cestou rôznych 
sociálnych a pracovngch rehabilitacngch programov, ako aj d'alšich aktivit, zamerangch na 
pomoc obcanom so zdravotngm postihnutim pri zamestnávani sa na trhu práce. 
Špecifickou cinnost'ou je možnost overenia si svojich pracovngch zrucnosti na konkrétnych 
prácach v oblasti spracovania kovu, dreva, elektrotechniky a jednoduchgch  
administrativnych prác. 
CSPR na základe aktivnej spolupráce s úradmi práce, sociálnych veci a rodiny vykonávalo 
vgber vhodngch uchádzacov na testovanie a tréning v zmysle zákona c. 5/2004 o službách 
zamestnanosti. V priebehu hodnotiaceho obdobia sa tréningu pracovngch zrucnosti 
zúcastnili 5 klienti a piati diagnostikovania zostatkového pracovného potenciálu FCE. 
V roku 2011 sme pokracovali v práci s klientmi vcelku s úspešngm nárastom vgsledkov. Ku 
koncu roka 2011 sme mali v stave 81 klientov. V CSPR sme v priebehu hodnotiaceho 
obdobia pracovali s celkom 166 klientmi. Z uvedeného poctu bolo 110 novo zaevidovangch 
a 56 klientov prešlo z predchádzajúceho obdobia rokov 2009 a 2010. 

Výsledky činnosti CSPR r. 2011 

 Počet klientov Vyjadrenie v % 
Pocet klientov v roku 2011celkom 166  

Novozaevidovaní klienti  110  

dlhodobá spolupráca 95 86,3 
ženy 49 37,3 
muži 61 62,7 

vek do 25 rokov 13 11,8 
do 45 rokov 
nad 45 rokov 

43 
54 

39,1 
49,1 

krátkodobá spolupráca (menej ako 2 dni) 15 13,64 
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VÝSLEDOK STAROSTLIVOSTI 
Zamestnanie získané 46 27,7 
Zamestnanie udržané - rovnaká cinnost 0  
Zamestnanie udržané - iná cinnost 0  
ID 3 0,2 
ukoncenie spolupráce iné 22 13,28 
CELKOM 71 42,8 

Druh hlavného postihnutia (z novoprijatých klientov ) 
telesné 
psychické 

27 
20 

24,5 
18,2 

mentálne 5 4,5 
organické 27 24,5 
iné (zrakové, sluchové,...) 14 12,7 
Viacnásobné 16 14,5 

POČET PORADENSKÝCH KONZULTÁCIÍ  
Sociálno-rehabilitacným poradcom 668  
Lekárom 36  

Fyzioterapeutom 119  
Psychológom 260  

Rehabilitacno-technickým poradcom 271  
Pracovným poradcom 196  
Školský psychológ 585  
CELKOM 2135  

POČET SPOLUPRACUJÚCICH ORGANIZÁCIÍ  
EXTERNÉ KONTAKTY  

Zamestnávatelia 125  
Orady práce- telefonicky kontakt 82  

- písomný kontakt- osobný 71  
Sociálna poist'ovna 1  
Agentúry podporovaného zamestnávania 6  
Chránené dielne 0  

Iné, ŠPP, MPSV a R 3  
CELKOM 287  

Región starostlivosti  
Bratislava I 6  
Bratislava II 13  

Bratislava III 7  
Bratislava IV 34  
Bratislava V 32  
Malacky 1  
Pezinok 1  

iný región 12   

Zúcastnili sme sa 3 búrz práce (Profesia Days, Medzinárodná burza práce Trencín a Job 
Fórum Trencín), kde sme zastrešovali informacno-poradenský servis pre obcanov so ZP 
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pocas celého priebehu podujati taktie2 s prednáškami na tematiku pracovnej a sociálnej 
rehabilitácie. 
Spolupracovali sme na projekte cezhranicnej spolupráce ÚPSV a R Komárno a Úradu práce 
Komárom (MR) a pod. Prezentácie IPR boli realizované na ÚPSV a R Pezinok, Senec, Na 
po2iadanie Trnavskej univerzity CM sme zabezpecili v roku 2011 praktickú vgucbu v oblasti 
pracovnej a sociálnej rehabilitácie pre 106 študentov fyzioterapeutov. 
Taktie2 sme realizovali praktické cvicenia pre študentov PF UK Bratislava v pocte 60 
posluchácov. 
Realizovali sme niekol'ko prezentácii pre delegácie z Mad'arska, Talianska, pre clenov 
vgboru NR OZP a niektoré neziskové organizácie, zaoberajúce sa o obcanov so zdravotngm 
znevghodnenim.. 
Prednášky na tému pracovnej a sociálnej rehabilitácie sa zúcastnilo celkom 25 posudkovgch 
lekárov. Pracovnici CSPR vyu2ili ka2dú mo2nú prile2itost na prezentáciu poskytovangch 
slu2ieb komplexnej rehabilitácie v IPR. 
Úsek CSPR plnil pre potreby SOŠ ŽTP taktie2 úlohu školského psychológa. Psychologicka, 
zabezpecujúca úlohy a slu2by pre úsek školy v hodnotiacom obdobi realizovala celkom 585 
kontaktov a konzultácii, z toho 130 konzultácii so 2iakmi, 86 konzultácii s úsekom zdravotnej 
starostlivosti a liecebnej rehabilitácie, 216 kontaktov s pedagogickgmi pracovnikmi SOŠ, 55 
konzultácii s rodicmi 2iakov a 20 kontaktov so sociálnou pracovnickou. Okrem toho vykonala 
psychologicka 39 psychologickgch vyšetreni 2iakov. Viedla celkom 13 poradni pre vol'bu 
povolania, ktorgch sa zúcastnilo 44 2iakov. 
Nad'alej sme vyu2ivali dobrú spoluprácu s ÚPSV a R na územi Bratislavy a Pezinok, s a 
APZ Heydukova Bratislava. 

Vyhodnotenie plnenia úloh v CSPR vyplývajúcich z Ko ntraktu na rok 2011: 

Druh aktivity (poskytovanej služby) Plán Skuto čnos ť % 
plnenia 

Pocet klientov, poskytovangm slu2bu soc. a prac. rehabilitácie 70 166 237 
Pocet klientov zamestnangch na trhu práce 15 46 306,7 
Pocet klientov diagnostikovangch testom FCE 15 5 33,3 
Pocet klientov testovangch v praktickgch zrucnostiach 20 20 100 
Pocet klientov zúcastnengch na skupinovgch aktivitách CSPR 40 55 137,5 
Pocet študentov VŠ zúcastnengch na praktickgch 
cviceniach pracovnej a sociálnej rehabilitácie 60 193 321,7 

Pocet 2iakov SOŠ pre 2iakov s TP zúcastnengch 
na poradenstve 
pre vol'bu povolania (preventivne poradenstvo) 

50 45 90,0 

Psychologická starostlivost o 2iakov školy a vgber 2iakov do 
SOŠ 
pre 2iakov s TP 

140 170 121,4 

 

Priemerné plnenie kontraktu za CSPR v roku 2011 predstavuje 168,45 %. 
Z plánovangch úloh Kontraktu sa nám nepodarilo splnit pocty klientov diagnostikovangch 
testom FCE. Táto skutocnost bola ovplyvnená spoluprácou so Sociálnou poist'ovnou pri 
naplneni predovšetkgm § 95 zákona o Sociálnom poisteni. Napriek realizovanému 
osobnému rokovaniu so zástupcami úseku úrazového poistenia a posudkovgch SP sa 
cinnosti spolupráce pri naplneni uvedeného poctu klientov SP na diagnostikovanie 
nenaplnila. Podarilo sa nám však realizovat diagnostikovanie FCE u klientov evidovangch 
na ÚPSV a R Bratislava. V nastávajúcom obdobi sme pripraveng realizovat pocty klientov v 
rámci diagnostikovanie FCE predovšetkgm pre potreby ÚPSV a R aj mimo bratislavskej 
oblasti. 
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Plánovaný pocet žiakov SOŠ zacastnených na poradenskej aktivite bol z dôvodu 
nepritomnosti zvyšného poctu (5 žiakov) na školskom vyucovani. 
Zvyšné plánované aktivity, vyplývajace s Kontraktu boli splnené a v niektorých pripadoch aj 
vysoko prekrocené. Za najväcši aspech považujeme zvýšený pocet klientov, zamestnaných 
na trhu práce. 
Z uvedených výsledkov roku 2011 vyplýva zvýšená cinnost služieb CSPR. Je to dôsledkom 
nie len narastajacej nezamestnanosti ale hlavne zvýšenia arovne propagácie cinnosti IPR 
v oblasti starostlivosti o znevýhodnených obcanoch so zdravotným postihnutim na trhu 
práce. V tomto trende budeme pokracovat aj v d'alšom obdobi. 

3.2 Správa o činnosti Strednej odbornej školy pre žiakov s telesn ým 
postihnutím za školský rok 2010/2011 

3.2.1 Charakteristika školy 

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutim (d'alej škola) je organizacnou 
sacast'ou Inštitatu pre pracovna a sociálnu rehabilitáciu obcanov so zdravotným postihnutim 
(d'alej Inštitat). Škola nemá právnu subjektivitu, na vykonávanie cinnosti využiva majetok a 
zariadenie v správe Inštitatu. 
Predmetom cinnosti školy je zabezpecovanie pripravy na povolanie pre žiakov s telesným 
postihnutim, pre žiakov zdravotne oslabených a chorých v trojrocných ucebných odboroch, 
štvorrocných študijných odboroch a v dvojrocných nadstavbových študijných odboroch a v 
dvojrocnom pomaturitnom štadiu. 
Absolventi ucebných odborov ziskavaja po aspešnom vykonani záverecnej skašky stredné 
odborné vzdelanie, dokladom o ziskanom stupni vzdelania je vysvedcenie o záverecnej 
skaške a dokladom o ziskanej kvalifikácii je výucný list. tJspešným absolvovanim študijného 
odboru, ktorý sa ukoncuje maturitnou skaškou, ziska žiak aplné stredné odborné vzdelanie, 
dokladom o ziskanom stupni vzdelania a zároven o ziskanej kvalifikácii je vysvedcenie o 
maturitnej skaške. 
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutim sa rozdel'uje na tri základné aseky 
– teoretické vyucovanie, praktické vyucovanie a výchovu mimo vyucovania. Uvedené aseky 
sa vel'mi azko vzájomne prepojené a spolocne zabezpecuja výchovno-vzdelávaci proces 
v škole v salade so školskými vzdelávacimi programami a vzdelávacimi štandardami 
vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre bežné stredné školy. 

3.2.2 lJdaje o po čte žiakov a výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ži akov školy 

Počet žiakov v školskom roku 2010/2011 k 15.9.2010 v j ednotlivých ro čníkoch: 

 spolu žiakov  
Pripravná trieda 5 
1. rocnik 33 
2. rocnik 28 
3. rocnik 30 
4. rocnik 4 
1. rocnik nadstavbové štadium 30 
2. rocnik nadstavbové štadium 21 
spolu  151 
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3.2.2.1 lJdaje o po cte prijatých žiakov do prvého ro cníka 

Žiaci prihláseni na štúdium na našej škole sú pozvani na 4 dni do Poradne pre vol'bu 
povolania. Na základe výsledkov z diagnostikovania a vlastného záujmu sú prijati do 
najvhodnejšieho ucebného alebo študijného odboru. 

Názov u cebného, študijného odboru 
Pocet žiakov prijatých  

do prvého ro cníka  
(stav k 15.9.2010) 

pripravná trieda 5 
mechanik pocitacových sieti 6 
technicko-administrativny pracovnik 11 
knihár 5 
elektromechanik – silnoprúdová technika 6 
kozmetik 5 
technicko-ekonomický pracovnik 16 
elektrotechnika – elektronické zariadenia 4 
strojárstvo – výroba, montáž a opravy pristrojov, strojov a zariadeni 5 
umeleckoremeselné práce 5 
spolu 68  

3.2.2.2 Zoznam u cebných a študijných odborov otvorených v školskom r oku 2010/2011: 

Trieda Študijný /u cebný odbor Zameranie 
PT 9996 0 pripravná trieda  
I. E 2683 2 elektromechanik 11 silnoprúdová technika 
I. KN 6453 2 knihár  
I. KO 6446 4 kozmetik  

I. ME 2675 4 elektrotechnika 
03 elektronické 
zariadenia 

I. MPS 2682 4 mechanik pocitacových sieti  

I. MS 2414 4 strojárstvo 
01 výroba, montáž a 
oprava pristrojov, strojov 
a zariadeni 

I. MTA 6476 4 technicko-ekonomický pracovnik  
I. MTB 6476 4 technicko-ekonomický pracovnik  
I. MU 8501 4 umeleckoremeselné práce  
I. TAP 6475 2 technicko-administrativny pracovnik  
II. KN 6453 2 knihár  
II. KO 6446 4 kozmetik  

II. MES 2414 4 strojárstvo 
01 výroba, montáž a 
oprava pristrojov, strojov 
a zariadeni 

II. MES 2675 4 elektrotechnika 02 výroba a prevádzka 
strojov a zariadeni 

II. MPS 2682 4 mechanik pocitacových sieti  
II. MTA 6476 4 technicko-ekonomický pracovnik  
II. MTB 6476 4 technicko-ekonomický pracovnik  
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II. TAP 6475 2 technicko-administratívny pracovník  
III. KN 6453 2 knihár  
III. KO 6446 4 kozmetik  
III. MO 2466 2 mechanik opravár 02 stroje a zariadenia 
III. ZK 8545 2 zlatník a klenotník  
III.TAP 6475 2 technicko-administratívny pracovník  
IV. KO 6446 4 kozmetik   

3.2.2.3 lJdaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikác ie žiakov 

Na konci šk. roku sme mali 145 žiakov, počas šk. roku prerušili štúdium 2 žiaci, zanechali 
štúdium 4 žiaci, 1 žiačka prestúpila na inú školu a 1 žiak pristúpil v druhom polroku do I. KN. 
Vgsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov na konci školského roka 2010/2011: 

Trieda  Počet 
Vyznam 
enaní  

Prospeli 
veľmi 
dobre  Prospeli  Neprospeli  

Neklasifi 
kovaní  

Správ. 
2 

Správ. 
3 

PT 5 0 3 2 0 0 0 0 

I. E 6 0 2 2 2 0 0 1 

I. KN 6 0 1 4 0 1 0 0 

I. KO 6 2 2 2 0 0 0 0 
I. ME 4 0 2 2 0 0 0 0 

I. MPS 6 0 3 3 0 0 0 0 

I. MS 4 0 1 3 0 0 0 0 

I. MTA 6 0 2 4 0 0 0 0 

I. MTB 8 2 3 2 0 1 0 0 

I. MU 5 0 2 2 0 1 0 0 

I. TAP 11 0 2 9 0 0 0 0 
II. KN 4 0 0 4 0 0 0 1 

II. KO 5 1 1 3 0 0 1 1 

II. MES 6 0 1 5 0 0 0 0 

IV. KO 4 0 0 3 1 0 0 1 

II. MPS 8 0 1 7 0 0 0 1 

II. MTA 9 0 2 7 0 0 0 0 

II. MTB 4 1 2 1 0 0 0 0 
II. TAP 9 2 3 4 0 0 0 0 

III. KN 6 0 1 4 1 0 0 0 

III. KO 5 2 1 2 0 0 1 0 

III. MO 4 0 1 3 0 0 0 1 

III. ZK 4 1 0 3 0 0 0 0 

III.TAP 10 1 2 7 0 0 0 0 

SPOLU 145 12 38 88 4 3 2 6 
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Na maturitnú skúšku bolo prihlásengch 24 žiakov, túto úspešne vykonalo 22 žiakov, 1 žiacka 
zanechala štúdium a 1 žiacka bola na konci šk. roka neklasifikovaná a požiadala 
o opakovanie rocnika. 

MATURITNÁ SKÚISKA  II. MTA II.MTB II. MES IV. KO 
pocet žiakov prihlásengch na MS 9 5 6 4 
pocet žiakov, ktori úspešne ukoncili MS 9 4 6 3  

Záverecné skúšky sa konali v dnoch 16. – 21. júna 2011, úspešne ich absolvovalo 24 žiakov 
tretich rocnikov ucebngch odborov, 1 žiak neprospel z odborného vgcviku a požiadal 
o opakovanie rocnika. 

ZÁVERECNÁ SKÚISKA  III.TAP III.KN III.ZK III.MO 
pocet žiakov prihlásengch na ZS 11 6 4 4 
pocet žiakov, ktori neukoncili 
posledng rocnik 0 1 0 0 
pocet žiakov, ktori úspešne absolvovali ZS 11 5 4 4  

3.2.3 Uplatnenie absolventov na pracovnom trhu, ich  úspešnos t' prijímania na d'alšie 
štúdium 

Väcšina absolventov ucebngch odborov, okrem ucebného odboru knihár, pokracujú 
v dvojrocnom nadstavbovom štúdiu na našej škole, aby ziskali úplné stredné odborné 
vzdelanie. 

Uplatnenie absolventov u cebných odborov (šk. rok 2010/2011): 

odbor 
po~et  

absolventov študuje zamestnaní nezamestnaní 

technicko-administrativny 
pracovnik 11 10 1 0 

mechanik opravár - stroje a 
zariadenia 4 2 0 2 

knihár 5 3 1 1 
zlatnik a klenotnik 4 4 0 0 
SPOLU 24 19 2 3  

Uplatnenie absolventov študijných odborov (šk. rok 2010/2011): 

odbor 
po~et  

absolventov študuje zamestnaní nezamestnaní 

kozmetik 3 1 1 1 
technicko-ekonomickg pracovnik 13 8 3 2 
strojárstvo -vgroba, montáž a 
oprava pristrojov, strojov a zariadeni 3 0 3 0 

elektrotechnika – vgroba a 
prevádzka strojov a zariadeni 3 3 0 0 

SPOLU 22 12 7 3  

Z prieskumu za posledngch pät školskgch rokov vyplgva, že zo 107 absolventov študijngch 
odborov pokracuje vo vzdelávani 29,9 % absolventov, zamestnangch je 42,1 %, 
nezamestnangch 21,5%. 
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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  

2010/2011 22 6  6  7  3  0  
spolu 107 10  22  45  23  7  

Vyjadrenie v percentách 9,3 %  20,6 % 
42,1 % 21,5 % 6,5 % 

 29,9 %   

3.2.4 Plnenie stanoveného cie ľa 

Vgchovno-vzdelávacia cinnost sa vykonávala v súlade s tematickgmi vgchovno-vzdelávacimi 
plánmi, ktoré boli vypracované podl'a Školskgch vzdelávacich programov. 

V oblasti vzdelávania sa škola zamerala na: 
• individuálny pristup k jednotlivgm žiakom, rešpektovanie obmedzeni, ktoré sú podmienené 

zdravotngm postihnutim žiakov, 
• modernizáciu vyucovania s využitim VT a zabezpecenie novgch technológii IKT 

(interaktivna tabul'a ), použivanie multimediálnej ucebne predovšetkgm pre jazykové 
predmety (dataprojektor, vizualizér), 

• uplatnovanie projektového vyucovania s využitim medzipredmetovgch vzt'ahov, 
• využivanie služieb rehabilitácie v rámci vyucovania telesnej vgchovy i v poobednajšich 

hodinách, 
• spoluprácu so zamestnávatel'mi na rozširenie praktickgch zrucnosti potrebngch pre 

ucebné i študijné odbory, 
• SOC - rozvijanie odborngch zrucnosti pre jednotlivé ucebné i študijné odbory, 
• spoluprácu s Centrom sociálnej a pracovnej rehabilitácie. 

V oblasti vgchovy pedagogicki zamestnanci viedli žiakov: 
• k zodpovednosti v priprave na povolanie, na plnohodnotné uplatnenie sa v živote, 
• k uplatnovaniu svojich práv a povinnosti v zmysle školského poriadku, 
• k ochrane svojho zdravia a v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou pokracovali v 

prevencii drogovgch závislosti a ingch sociálno-patologickgch javov a zefektivnili 
realizáciu preventivnych školskgch programov: 
�  spolupráca s Centrom pre liecbu drogovgch závislosti, 
�  spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Fedákova 3, Bratislava - návšteva Centra, interaktivne podujatia s pracovnikmi 
Centra, 

� Medzinárodng den boja proti drogovej závislosti a nezákonnému obchodovaniu s 
drogami (26. jún), 

� v rámci akcie „Svetovg den bez tabaku“ sa uskutocnila relácia v školskom rozhlase, 
tvorba nástenky, 

� prevenciu drogovgch závislosti sme taktiež realizovali ako integrálnu súcast vgchovno-
vzdelávacieho procesu, 

• k prevencii rizikového správania sa v obdobi dospievania v zmysle úloh Národného 
programu prevencie HIV/AIDS, aktivne sme sa zapojili do projektu „Cervené stužky“: 

• rozdávanie symbolu boja proti AIDS - cervené stužky, 
• prednáška v rámci školy na danú tému, rozhlasová relácia, 
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• k udržiavaniu cistoty a poriadku pravidelngm realizovanim tzv. „hospodárskych dni“ na 
úseku VMV, cim si zlepšovali praktické zrucnosti a sebaobslužné návyky, 

• k zmysluplnému využivaniu IKT a internetu nielen na hodinách informatiky a vgpoctovej 
techniky, ale vo všetkgch predmetoch. 

V rámci vgchovno-vzdelávacieho procesu sme realizovali: 
• záujmovú mimoškolskú cinnost': 
� 4 krúžky na úseku TV - krúžok VT, predvádzanie šperkov, krúžok UNICEF, športovg 

krúžok 
� 3 krúžky na úseku PV v ucebngch odboroch zlatnik a klenotnik, mechanik opravár a 

elektrotechnik, 
� 13 krúžkov na úseku VMV - tvorivostnik, fitnes, krúžok palickovania, športové krúžky - 

floorbal, stolng tenis, futbal, tenis, strel'ba zo vzduchovky, skupinové relaxacné 
sedenia, krúžok „zamyslime sa“, doucovanie z matematiky, fyziky a anglického 
jazyka, krúžok varenia, tematické vychádzky, krúžok „Mladg novinár“, ekonomickg 
krúžok 

• v rámci projektu Škola priatel'ská det'om, ktorg je súcast'ou globálnych aktivit UNICEF: 
�  aktivne sme sa zúcastnili predaja vianocngch pohl'adnic, 
�  uskutocnili sme zbierku Modrg gombik, 
�  pokracovali v projektoch organizovangch Ligou proti rakovine: Den narcisov, 

onkologická vgchova, 
� uskutocnili aktivity k Svetovému dnu vgživy, tgždnu zdravia (den mlieka), 
�  prostrednictvom športovgch aktivit upevnovali zdravie a ziskavali žiakov pre pozitivny 

vzt'ah k športu, 
• v súlade s Národngm štandardom financnej gramotnosti: 
�  sút'aže v administrativnych zrucnostiach, 
�  práca s Bankou financnej gramotnosti na vzorovgch on-line testoch, 
� kviz na pät' pilierov financnej gramotnosti: ako rozumiet' peniazom, ako zarábat' 

peniaze, ako šetrit' peniaze, ako investovat' peniaze, ako si ochránit' svoj majetok v 
duchu myšlienky: Peniazom treba nielen rozumiet', ale sa o ne aj náležite starat'. 

• v zmysle Dohovoru o právach diet'at'a sme priebežne monitorovali správanie žiakov a ich 
zmeny, 

• v súlade s Akcngm plánom predchádzanie všetkgm formám diskriminácie a ostatngm 
prejavom intolerancie opatrenia pre zamedzenie šikanovania, 

• v rámci plnenia Národného programu prevencie obezity sme organizovali aktivity 
zamerané na zmenu životného štglu predovšetkgm na hodinách zdravovedy, obcianskej 
náuky (športové sút'aže, interaktivne vyucovacie hodiny), 

• nad'alej sme venovali pozornost' žiakom zo sociálne znevghodneného prostredia, 
predovšetkgm v oblasti ich školskej dochádzky, úspešnosti, riešenia ingch sociálnych, 
financngch problémov prostrednictvom Obcianskeho združenia Bez bariér, 

• na podporu projektov environmentálnej vgchovy sme organizovali celorocnú starostlivost' 
o interiér i exteriér školy prostrednictvom školského projektu „Ekol6gia v škole“, zapojili 
sme sa do sút'aže Strom roka, 

• v priestoroch našej školy sa realizoval kurz na ziskanie vodicského oprávnenia, 
• v spolupráci s BAUMAX-om sa naši žiaci zapojili do pracovngch cinnosti v rámci Dna 

humanity, 
• zamerali sme sa na rozvoj komunikacngch a personálnych schopnosti žiakov, schopnosti 

tvorivo a kriticky riešit' problémy, pracovat' s moderngmi informacngmi technol6giami. 

Na úseku VMV sme naplnili hlavné ciele a úlohy tematickgch oblasti vgchovy: spolocenskej, 
pracovnej, rozumovej, telesnej, zdravotnej, estetickej, rodinnej a mravnej, ktoré sú uvedené 
vo vgchovnom programe. Vychovávatelia postupovali v súlade s osnovami vgchovného 
programu. Okrem základngch foriem a met6d vgchovy v súlade s tgždenngm a mesacngm 
vgchovngm plánom, sme uskutocnili vgchovné podujatia a akcie, ktoré rozvijali kl'úcové 
kompetencie našich žiakov. 
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Vychovávatelia rozvijali tieto kl'acové kompetencie: 
� vzt'ah k celoživotnému vzdelávaniu, 
�  komunikacné, 
�  pracovné, 
�  sociálne, 
�  obcianske, 
�  kultarne, 
�  telesné. 

V komplexnej vgchovno-vzdelávacej cinnosti sme uplatnovali tvorivo-humanistickg model 
vgchovy a vzdelávania, v centre pozornosti vgchovy bol žiak, jeho individuálne potreby 
a záujmy. 

3.2.5 Odaje o aktivitách a prezentácii školy na ver ejnosti 

3.2.5.1 Aktivity a prezentácia na verejnosti 

• Školu i IPR sme reprezentovali formou medzinárodngch, celoslovenskgch, krajskgch 
a okresngch sataži a vgstav. Najvgznamnejšie aktivity: 
�  Hodiny a klenoty, 
�  JUVYR, 
�  Medzinárodná saW mladgch knihárov, 
�  Študentskg šperk roka v Prahe, 
�  aktivity v rámci UNICEF, 
�  Abilympiáda. 

• Aktivna acast na prezentacngch vgstavách stredngch škôl (Myjava, Cadca, Skalica, 
Senica, Komárno, Topol'cany, Nitra, Bratislava). 

• Rozhlasové relácie na rozhlasovej stanici Regina - rozhovor s našimi maturantmi, 
aktuálne informácie o okresnom kole v stolnom tenise, informácie o štadiu. 

• V novembri 2010 bola odvysielaná na STV 2 v Televiznom klube nepocujacich relácia o 
vzdelávani sluchovo postihnutgch žiakov v našom zariadeni, ktorá bola natácaná 
10.9.2010. Žiaci sa v danej relácii vyjadrovali o vzdelávani u nás pozitivne 

• V Mazeu špeciálneho školstva v Levoci bola vgstava zameraná na prezentáciu 
špeciálnych škôl, kde sme vystavovali vgrobky našich žiakov a fotodokumentáciou i 
formou plagátov predstavili inštitat. V miestnej televizii bola odvysielaná reportáž z 
otvorenia vgstavy. Vgstava trvala mesiac a koncila dna 15.03.2011. 

• Do sataže Strom roka 2010 sme prihlásili topol' osikovg nachádzajaci sa v areáli inštitatu 
a náš strom postapil medzi 12 nominovangch stromov. 

• Celorocná prezentácia žiackych prác ucebného odboru zlatnik a klenotnik a 
nadstavbového štadia umeleckoremeselné práce vo firme Zlatá huta. 

• Práce našich žiakov prezentujeme na školskgch nástenkách, vgstavngch paneloch 
(Baumax), vitrinach. 

• Informácie o škole sa zverejnené na internetovej stránke www.iprba.sk . 

Exkurzie: 
• Naši žiaci sa pod vedenim pedagógov na aseku TV zacastnili mnohgch odborngch 

exkurzii a vgstav: Elektroexpo, CONECO, Racioenergia, Bibliotéka, Slovenská Grafia, 
ZSŠ Polygrafická, J.T.Knihárstvo - rucné knihárstvo, Knihárstvo - LPP s.r.o., Galéria 
Médium, Hodiny a klenoty, Den mazei a galérii, Firma AGNO, GEM Dóm sv. Martina, 
Hrad Cerveng Kamen, Historické centrum Bratislavy, Kaštiel Rusovce, anglickg park, 
Rimske vykopávky, Gerulata, Hrad Devin, Levoca, Spišská Kpitula a okolie, Vodné dielo 
Cunovo, Danubiana, Autosalón, Návšteva NR SR, Jaskynka na Kalvárii, bratislavské 
cintoriny, INTERBEAUTY - kozmetická vgstava, Salón MEDEA, Vgstava s SNM: Majstri 
ducha, osobnosti vedy a techniky na Slovensku, Vgstava s SNM: M.R. Štefánik 
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• a Tahiti, INTERNATIONAL GROUP, ZLATÁ HUTA, Výstava Mladý tvorca - Nitra. 
Prvoradým cieľom exkurzii je doplnenie učiva o praktické poznatky a nové techniky a  
technológie použivané v odvetviach, toho ktorého odboru. Zároveň majú náučno - 
poznávaci charakter z oblasti dejin a kultúry regiónu. 

• Na úseku praktického vyučovania sa uskutočnili mimo bratislavské exkurzie: 
�  ELOSYS 2010 - 16.ročnik medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky 

a energetiky, EXPO CENTER, a.s. Trenčin, 
�  BEATY FORUM SLOVAKIA - 19. ročnik medzinárodného kozmetického veľtrhu, 

EXPO CENTER, a.s. Trenčin, 
�  NEOGRAFIA Martin - odborná exkurzia pre uč. odbor KN, 
� DEŇ MÚZEÍ a GALÉRIÍ, Viedeň - odborné exkurzie pre uč. odbor. ZK. 

3.2.5.2 Prehľad výsledkov sú ťaží a olympiád 

• 10. ročnik - „Medzinárodná súťaž zručnosti mladých knihárov“. Súťaž organizovala SOŠ 
obchodu a služieb v Martine v termine 13.4. - 15.4.2011. Naši žiaci ziskali 4. miesto. 

• V dňoch 23.11. a 24.11.2010 sa žiaci našej školy predstavili na 19. ročniku predajnej 
výstavy JUVYR a 13. ročniku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v priestoroch PKO 
v Bratislave. 

• V dňoch 21.-22.10.2010 sa konali „Športové hry telesne postihnutých žiakov“, v 
priestoroch DSS Gaudeamus Mokrohájska 3 a IPR Mokrohájska 1, v Bratislave. Súťaže 
sa zúčastnilo 6 družstiev zo Slovenka a družstvo žiakov našej školy ziskalo 1.miesto. 

• V dňoch 9.11. a 10.11. 2010 sme organizovali v našej športovej hale okresné kolo 
chlapcov a dievčat v stolnom tenise. 

• V dňoch 7.10. - 10.10.2010 sa naši žiaci zúčastnili 10. ročnika celoslovenskej 
abilympiády. V priestoroch nášho zariadenia sa konala súťaž v kategóriách výroba 
šperku, knihárstvo, tvorba plagátu, editácia textu. 

• Zapojili sme sa do súťaže Študentský šperk roku 2010 v Prahe. Do súťaže sme poslali 
dva šperky žiakov našej školy, ktoré ziskali diplom za účasť. 

• V medzinárodnej súťaži Matematický klokan dňa 21.03. 2011 riešilo úlohy 20 našich 
žiakov v dvoch kategóriách. Organizátorom súťaže na Slovensku bola firma Exam. 

• Pripravili sme prezentáciu šperkov spolu s módnou prehliadkou na 14. ročniku 
medzinárodnej výstavy „Hodiny a Klenoty“ v Inchebe, čo bolo veľmi dobre hodnotené i 
odbornikmi z odboru zlatnikov a klenotnikov Slovenska. 

• Školské súťaže a aktivity organizované na úseku TV: 
�  školské kolo Mladý účtovnik/20 žiakov, 
�  súťaž v obchodnej korešpondencii, 
�  iBobor - súťaž informatiky, 
�  školské kolo Olympiáda ľudských práv, 
�  školská súťaž: Májová tisicka, 
�  športové súťaže (tenisový turnaj, futbal, stolný tenis, florbal, šach, atletické súťaže, a 

iné) 
�  plavecký výcvik a majstrovstvá SOŠ v plávani, 
�  branné súťaže v streľbe zo vzduchovky, 
�  súťaž MAXITEST v anglickom jazyku on line formou/21 žiakov, 
�  školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, 
�  protidrogová prevencia - prednášky, 
�  návšteva divadelných predstaveni v anglickom jazyku, 
� triedne kolo - súťaž administrativnych zručnosti, technické kreslenie. 
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3.2.5.3 Projekty 

• Connecting Classrooms - medzinárodng projekt v spolupráci s British Council, v trvani 2 
rokov. Ciel'om projektu je inklúzia škôl, 2iakov a nadviazanie spolupráce so školami v 
Srbsku, Nemecku a Vel'kej Británii predovšetkgm v oblasti práv diet'at'a, rozvoja 
komunikacngch zrucnosti v anglickom jazyku. 
Slávnostné otvorenie projektu na Slovensku sa uskutocnilo 4.11.2010 za vel'kej podpory 
Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu obcanov so zdravotngm postihnutim v našich 
priestoroch, na ktorom sa zúcastnil Andrew Spells, riaditel' British Council a d'alši 
spolupracovnici z British Council. Štátny tajomnik Ministerstva školstva, vedy, vgskumu a 
športu SR Jaroslav Ivanco sa prostrednictvom svojho zástupcu prihovoril listom a Martin 
Poliacik, poslanec NR SR (clen Vgboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mláde2 a šport) 
predniesol prihovor na podporu uvedeného projektu. 
Naše aktivity: 
Skupina Mladgch lidrov pripravila scenár a zároven 2iaci nafilmovali vstupné video s 
titulkami v anglickom jazyku o našej škole, napisali pohl'adnice v anglickom jazyku 
partnerskgm školám v Srbsku, Vel'kej Británii, Nemecku a spätne sme dostali vel'ké 
mno2stvo pohl'adnic z partnerskgch škôl, pripravili logo pre projekt, vypracovali akcng 
plán na aktivity v škole, spolupracovali v internátnom casopise Sme OK, realizovali 
prezentácie svojej cinnosti na nástenke. V rámci projektu sa uskutocnili školenia skupiny 
2iakov ako Mladgch lidrov – Young leaders, ktori sa ucia sami pripravovat školské akcie. 
Žiaci a koordinátorky projektu pracujú v prostredi e-Twinningu a TwinSpace, je to 
bezpecng priestor na komunikáciu medzi 2iakmi a ucitel'mi v anglickom jazyku, ktorého 
garantom je British Council. 

• Comenius - školské partnerstvá, v spolupráci so školami z Belgicka, Nemecka, Vel'kej 
Británie sme vypracovali a predlo2ili projekt Environmentálne prostredie v škole, 
uskutocnilo sa prvé stretnutie koordinátorov projektu v Belgicku, pricom na jeho 
uskutocnenie sme vypracovali projekt v spolupráci s firmou Volkswagen, preto2e projekt v 
slovenskej Národnej kancelárii bol na rezervnom liste. Nakoniec projekt nebol podporeng 
zo strany SAAIC, ostatni partneri pokracujú v plneni projektu, naša škola plni ciele a úlohy 
projektu, ale mimo dotácii Národnej agentúry SAAIC. 

• Cervené stu2ky - celoslovenskg projekt s názvom celoslovenskej kampane boja proti 
AIDS, ktorú organizujeme s podporou MŠVVaŠ SR v rámci rozvojového projektu „Zdravie 
v školách“ - rôznorodé aktivity spojené s hlavngm ciel'om, literárne, vgtvarné súta2e, 
práca dobrovol'nikov, prezentácia zdravého 2ivotného štglu, besedy, workshop. 

• Ekologická stopa - celoslovenskg projekt zamerang na cistotu prostredia predovšetkgm v 
okoli a v konkrétnej škole, sprievodné aktivity vyplgvajúce z projektu: literárne, vgtvarné, 
exkurzie. 

• Recyklohry - projekt na triedenie odpadu na škole, v spojitosti s ciel'om sú realizované 
sprievodné literárne a vgtvarné aktivity. 

• Hair and Beauty - jednorazová spolupráca v projekte Comenius so školou vo Vel'kej 
Británii, 2iacky z VB v rámci praxe ziskavali pracovné odborné zrucnosti v kozmetickom 
salóne našej školy, 

• Leonardo - ucitelia z Talianska (Miláno),vzdelávanie ucitel'ov, medzinárodná vgmena 
skúsenosti o školskgch systémoch a konkrétnych školskgch zariadeniach na Slovensku a 
v Taliansku formou prezentácie, exkurzie a záverecnej diskusie, 

• Projekt v spolupráci s Baumax-om Den humanity, 2iaci našej školy sa zúcastnujú 
ka2dorocne 1-dnovej praxe na pracovisku v Baumaxe, pracujú v rôznych oddeleniach 
podl'a ucebngch, študijngch odborov. 

• Naše školské 2ivotné prostredie - rozvoj environmentálneho povedomia prostrednictvom 
vgtvarngch technik- vgroba herbáru. 

• Náš Internátny kalendár - celointernátne zameranie - kreativna vgchovno-vzdelávacia 
cinnost na VMV prostrednictvom projektovej práce. 

• Vgchovno-vzdelávaci program „S tebou o tebe“ - je metodickgm materiálom, pomôckou a 
vgchovno-vzdelávacou metódou pri priprave dievcat na celo2ivotnú úlohu 2eny. 
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3.2.5.4 Voľnočasové aktivity 

Celointernátne a celoškolské akcie organizované na úseku VMV: 
� Imatrikulacng vecierok - uvitaci vecierok a imatrikulácia novgch 2iakov s kultúrnym 

programom, zábavngmi hrami a diskotékou. Ciel'om je budovanie pozitivneho vzt'ahu k 
internátu a škole, utváranie kvalitngch a dobrgch priatel'skgch medzil'udskgch vzt'ahov, 
vitanie prvákov do našich radov, spojené s diskotékou, 

� beseda a interaktivne podujatie pri prile2itosti Medzinárodného dna školskgch kni2nic, 
� návšteva Ekotopfilmu v Auparku s ciel'om pochopit' vgznam aktivnej ochrany 2ivotného 

prostredia, 
� Mikulášsky vecierok - dodr2iavanie vianocngch a krest'anskgch tradicii, 
� predvianocné posedenia so 2iakmi - upevnovanie regionálnych tradicii a pecenie 

vianocngch medovnikov, 
� kvizy, ktorgch ciel'om je rozvoj kognitivnych schopnosti a zrucnosti v cudzom jazyku a 

environmentálnej vgchovy, prostrednictvom IKT: z anglického jazyka, pri prile2itosti Dna 
Zeme, o prirode, 

� tg2dne tematicky zamerané na zdravú vg2ivu a svetovg den mlieka, 
� „Predved co doká2eš“ - interaktivne podujatie v rámci projektu Január mesiac kreativity, 

predvedenie vgsledkov organizovanej záujmovej cinnosti i individuálneho pestovania a 
rozvijania konickov a zál'ub 2iakov. 

� Fašiangová maska- prepojenie fašiangovgch tradicii pri tvorivej realizácii nápadov a 
vlastnej vgrobe masiek, 

� aktivity zamerané na rozvoj citatel'skej gramotnosti v rámci projektu Marec Mesiac Knihy: 
� celodenng vglet do mesta Salzburg, spojeng s prehliadkou mesta a s kultúrnym 
programom - vgchovngm koncertom, 
�  Slávik IPR - prezentácia speváckych vgkonov našich 2iakov, 
� Juniales - 1. rocnik - tanecng ples spojeng s interaktivnym kvizov z oblasti hudby a tanca, 

ktorg si pripravili 2iaci z projektu Connecting Classroom, hudobnú produkciu, diskotéku 
zabezpecila NO “Zdravg vgvoj“, 

� Integracná tanciaren - integrovaná diskotéka, ktorú organizovalo MO Plusko v OD 
DUNAJ, 

� opekacka v areáli spojená so športovgmi hrami v rámci projektu Zober loptu a nie drogy - 
športové sút'a2e, ktorgch ciel'om bolo prevencia voci negativnym patologickgm javom, 

� vernisá2 palickovanej cipky z krú2ku palickovania, 
� divadelné predstavenia v SND, Astorke a Luduse - 2iaci navštivili 16 divadelngch 

predstaveni, 
� športové turnaje a zápas (floorbalovg turnaj chlapcov a dievcat, vianocné sút'a2e v šachu 

a dáme, stolnotenisovg turnaj chlapcov a dievcat, atletické sút'a2e, priprava na májovú 
tisicku, sút'a2 v strel'be zo vzduchovky, tenisovg turnaj, športové popoludnie v rámci 
projektu Zober loptu a nie drogu), 

� pravidelne sa konali tematické vychádzky so 2iakmi orientované na vgznamné národné a 
medzinárodné vgrocia, dni a udalosti, spojené so spoznávanim hlavného mesta 
Bratislava, galérii a vgstav, 

� kvalitnou a pestrou ponukou záujmovgch a relaxacngch cinnosti sme predchádzali rozvoju 
negativnych patologickgch javov ako napr. drogy, šikanovanie a agresivita, 

� v rámci ekologickej vgchovy 2iaci udr2iavali cistotu okolia IPR formou pravidelngch brigád, 
šetrili prirodné a energetické zdroje a separovali vyprodukovang odpad. 
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3.2.6 lJdaje o pedagogických zamestnancoch, spolupr áca školy s rodi čmi 

3.2.6.1 Počet pedagogických zamestnancov 

Na škole pracuje spolu 56 zamestnancov v dvojzmennej prevádzke, z toho 53 pedagogických 
a 3 nepedagogicki zamestnanci, pricom 10 sú zamestnani na ciastocný úväzok. Z toho v 
doobednajšej zmene pracuje 45 zamestnancov školy, v poobednajšej zmene 11 
zamestnancov školy a plus v nocnej zmene pracujú pomocni vychovávatelia (priemerne 4 
úväzky mesacne). 

Pocet zamestnancov na jednotlivých úsekoch školy: 

�  riaditel' školy, 
�  asistentka riaditel'a školy, 

• na úseku teoretického vyucovania: 
� zástupca riaditel'a školy pre všeobecnovzdelávacie predmety, 
� zástupca riaditel'a školy pre odborné predmety, 
�  14 ucitel'ov všeobecnovzdelávacich predmetov, 
�  11 ucitel'ov odborných predmetov, 

• na úseku praktického vyucovania: 
�  zástupca riaditel'a školy, 
�  administrativna pracovnicka (1/2), 
�  hlavný majster, 
�  13 majstrov odbornej výchovy, 

• na úseku výchovy mimo vyucovania: 
�  zástupca riaditel'a školy, 
�  kultúrna referentka, 
�  9 vychovávatel'ov, 

�  pomocni vychovávatelia. 

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihn utím 

riaditel'ka školy 

asistentka riaditel'a 
školy 

Teoretické vyu~ovanie Praktické 
vyucovani
e 

Výchova mimo 
vyucovania 

zástupca riaditel'a školy 
pre TV - VVP 

zástupca riaditel'a 
školy pre PV 

zástupca riaditel'a 
školy pre VMV 

zástupca riaditel'a školy 
pre TV - OP hlavný majster kultúrna referentka 

14 ucitel'ov 
všeobecnovzdelávacich 
predmetov (VVP) 

administrativna 
pracovnicka (1/2) 9 vychovávatel'ov 

11 ucitel'ov odborných 
predmetov (OP) 

13 majstrov 
odbornej výchovy 

pomocni 
vychovávatelia  

3.2.6.2 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

V priebehu školského roku 2010/2011 v súlade s prioritnými úlohami MŠVV a Š SR sme 
podporovali d'alšie vzdelávanie pedagogických pracovnikov, ktoré prebieha v týchto 
rovinách: 
� priebežné vzdelávanie organizované Metodicko-pedagogickým centrom v 

Bratislave, 
�  vzdelávanie v rámci projektov schválených MŠ SR, 
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� rozširujace štadium špeciálnej pedagogiky na PF UK v Bratislave, 
� kontinuálne vzdelávanie pedagogickgch zamestnancov. 

Ďalšie vzdelávanie Po čet absolventov Po čet študujúcich 
1.kvalifikacná skaška 27 0 
2.kvalifikacná skaška 0 0 
štadium školského mana2mentu 1 3 

špecializacné kvalifikacné 12 0 
postgraduálne 1 1 

doplnujace pedagogické 19 2 
vysokoškolské pedagogické 28 1 
vysokoškolské nepedagogické 11 0 

rozširujace špeciálna pedagogika 16 2  

3.2.6.3 Spolupráca školy s rodi čmi, poskytovanie služieb žiakom a rodi čom 

V školskom roku 2010/11 sa uskutocnili dve stretnutia rodicov s pedagogickgmi a ostatngmi 
zamestnancami Inštitatu, a to v novembri a aprili. Pocas novembrového stretnutia si rodicia v 
rámci „Dna otvorengch dveri“ mohli prezriet' vystavené práce svojich deti. Prepojenie školy s 
rodicmi zabezpecuja zástupcovia rodicov v rade školy. V pripade potreby triedny ucitel', 
pripadne riaditel'ka školy kontaktuje rodicov pisomne alebo telefonicky, v nevyhnutngch 
pripadoch sa pozvani na osobné stretnutie. 
Pri IPR bolo zriadené obcianske zdru2enie Bez bariér, kde rodicia mô2u financne prispiet' 
vo forme 2 % z dani alebo dobrovol'nou financnou ciastkou. 
Vel'kou vghodou vo vgchovnej oblasti je, 2e škola je sacast'ou Inštitatu. Žiaci školy vyu2ivaja 
slu2by psychológov z Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie a nadštandardné slu2by vo 
forme komplexnej liecebnej a rehabilitacnej starostlivosti, ktoré zabezpecuje lekár, zdravotné 
a rehabilitacné sestry z aseku zdravotnej starostlivosti a liecebnej rehabilitácie. 

3.2.7 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Škola sa nachádza v dvoch budovách - hlavnej a samostatne stojacej, ktoré sa sacast'ou 
Inštitatu pre pracovna rehabilitáciu obcanov so zdravotngm postihnutim. 
V samostatnej budove teoretického vyucovania je 17 ucebni, z toho 1 ucebna 
elektrolaboratórium sla2i pre acely elektroodborov, 1 ucebna pre vyucovanie vgpoctovej 
techniky (VT) a informatiky, 3 ucebne sa vybavené VT pre potreby vyucovania 
predovšetkgm v odboroch TAP, TEP a tie2 predmetu informatika, 1 ucebna bola zriadená 
predovšetkgm ako jazyková trieda a v jednej ucebni je interaktivna tabul'a. V hlavnej budove 
sa koná vyucovanie pre pripravna triedu, ciastocne aj pre odbor knihár a kozmetik, ktoré boli 
za tgm acelom zriadené. 
Materiálno-technické zabezpecenie na aseku praktického vyucovania je v salade s 
po2iadavkami majstrov OV jednotlivgch ucebngch odborov. 
Pre ucebng odbor technicko-administrativny pracovnik a nadstav. štadium technicko-
ekonomickg pracovnik sa zriadené 3 ucebne, v ka2dej je dataprojektor, tlaciaren, kopirka, 
skener a pocitacová zostava pre ka2dého 2iaka. 
V študijnom odbore kozmetik prebieha odborng vgcvik v kompletne zariadenom 
kozmetickom salóne a vo štvrtom rocniku aj v salóne MEDEA v Bratislave. 
Pre ucebng odbor elektromechanik je zabezpecená dielna, v ktorej sa okrem potrebného 
technického vybavenia nachádza aj sastruh, vrtacka, braska a tabul'ové no2nice. 
Pre novg študijng odbor mechanik pocitacovgch sieti a nadstavbovg odbor elektrotechnika sa 
zriadené 2 dielne, v ktorgch sa nachádza okrem modernej vgpoctovej techniky a meracich 
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pristrojov aj sústruh, brúska a stojanová vŕtačka. Pristrojové a materiálové vybavenie je 
priebe2ne zabezpečované a dopĺňané podľa po2iadaviek. 
Pre praktické vyučovanie učebného odboru zlatnik a klenotnik a nadstavbového odboru 
umeleckoremeselné práce sú zariadené 2 pracoviská, ktoré sú nadštandardne vybavené. 
Okrem základného zlatnickeho náradia, máme tu v rámci strojného vybavenia odlievacie 
zariadenie s prislušenstvom, vypaľovaciu pec, valcovacie stolice, kompresor, vŕtačku, 
leštičku, sústruh, brúsku, vyrovnávačku drôtu, taviaci pult s odsávanim. Priestory sú 
vybavené klimatizáciou. 
Odborný výcvik učebného odboru knihár prebieha v dvoch dielňach. Taktie2 tento učebný 
odbor má okrem základného technického vybavenia všetky stroje potrebné na vyučovaci 
proces - drôtošičku, zlatičku, vŕtačku, perforovačku, rezačky, pákové no2nice, lisy a 
hrebeňovku. 
Žiaci učebného odboru mechanik opravár - stroje a zariadenia a v nadstavbového odboru 
strojárstvo sa pripravujú pre prax v priestoroch, ktoré sa skladajú z veľkej dielne, malej 
dielne, zvarovanie a brusiarne. 
Veľká dielňa slú2i na ručné spracovanie kovov aj pre odbor TAP. Je tam vytvorených 12 
pracovisk. Do vybavenia pracoviska patria sústruhy, brúsky, frézy, vŕtačky, pily, no2nice, 
rolovačka, hobľovačka, ohýbačky, zváračky, zváracia súprava na plyn, kováčska vyhňa. 
Súčasťou školy je aj internát, ktorý mal zariadených 67 funkčných izieb so 115 lô2kami a 4 
spoločenskými miestnosťami. 
Žiaci sa stravujú v školskej jedálni, ktorej prevádzku zabezpečuje IPR. 

3.2.8 Výsledky inšpek čnej činnosti 

V dňoch 7.12. – 14.12.2011 vykonala Štátna školská inšpekcia (ďalej ŠŠI) v SOŠ pre 2iakov 
s telesným postihnutim komplexnú školskú inšpekciu . Predmetom školskej inšpekcie bol 
stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v 
stredných školách pre 2iakov so zdravotným znevýhodnenim. 
ŠŠI pou2iva hodnotiace výrazy: 
� veľmi dobrý – výrazná prevaha pozitiv, drobné formálne nedostatky, mimoriadna 

úroveň, 
� dobrý – prevaha pozitiv, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná 

úroveň, 
�  priemerný – vyrovnanosť pozitiv a negativ, priemerná úroveň, 
� málo vyhovujúci – prevaha negativ, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, 

podpriemerná úroveň 
� nevyhovujúci – výrazná prevaha negativ, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh 

výchovy a vzdelávania. 

Zistenia a hodnotenie:  
1. Riadenie školy bolo na ve1'mi dobrej úrovni . 
2. Podmienky výchovy a vzdelávania boli na ve1'mi d obrej úrovni. 
3. Priebeh výchovy a vzdelávania: 

Na teoretickom vyučovani bolo vykonaných 29 hospitácii s celkovým hodnotenim: 
Stav a úroveň vyučovania a učenia sa v teoretickom vyučovani v študijných odboroch 
dosiahli dobrú úroveň (konkrétne v skupine odborných predmetov 26 Elektrotechnika 
dosiahli veľmi dobrú úroveň). 
Stav a úroveň vyučovania a učenia sa v teoretickom vyučovani v učebných odboroch 
dosiahli dobrú úroveň (konkrétne chémia a odborné predmety 24 Strojárstvo veľmi dobrá 
úroveň, anglický jazyk priemerná úroveň). 
Stav a úroveň vyučovania a učenia sa praktického vyučovania v učebných odboroch boli 
celkove na veľmi dobrej úrovni. 
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Na základe zisteni a ich hodnoteni uvedených v správe o výsledkoch inšpekcnej cinnosti 
ŠŠI voci vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatnuje toto opatrenie: 
odporú ca 

� v kontrolnej cinnosti venovat zvýšenú pozornost využivaniu IKT a rozvijaniu 
kl'úcových kompetencii žiakov v oblasti digitálnej gramotnosti, 

� rozvijaniu sociálnych kompetencii uplatnovanim timovej práce a práce vo dvojiciach 
na vyucovani, 

� skvalitneniu administrativnej úrovne školskej dokumentácie (triednych knih). Správu 
o výsledkoch inšpekcnej cinnosti dna 03.01.2012 vyhotovila Mgr. Mária Hetényiová. 

3.3 Správa o cinnosti úseku zdravotnej starostlivosti a lie cebnej rehabilitácie 

Pracovnici úseku poskytovali úcastnikom pripravy na pracovné uplatnenie potrebnú 
liecebno-preventivnu starostlivost, vrátane liecebnej rehabilitácie. Zdravotná starostlivost a 
liecebná rehabilitácia pre žiakov SOŠ ako aj pre klientov v CSPR pre potreby pracovnej 
rehabilitácie bola zabezpecovaná 6-timi internými pracovnikmi a štyrmi odbornými lekármi 
pracujúcimi na dohodu o pracovnej cinnosti. 

Úsek zdravotnej starostlivosti a liecebnej rehabilitácie (d'alej len Ú ZS a LR) v roku 
2011 zabezpecoval : 

- cinnost spojenú s poradenstvom pre uchádzacov do Strednej odbornej školy pre žiakov s 
telesným postihnutim v poradni pre výber povolania, 

- poradensko-konzultacné služby aj pre zamestnancov IPR z hl'adiska zdravotnej 
starostlivosti o úcastnikoch pripravy na budúce povolanie, 

- kontrolu správnej výživy, v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou sa podiel'al na 
dohl'ade nad zdravim zamestnancov v súvislosti s prácou, 

- liecebno-preventivnu starostlivost o žiakov v SOŠ pocas ich pripravy na povolanie ako aj u 
obcanov so ZP v CSPR v case diagnostikovania a pracovnej rehabilitácie s osobitným 
zretel'om na ich zdravotné postihnutie a v rozsahu potrebnom na ich zaclenenie na trh 
práce, 

- liecebnú rehabilitáciu a ergoterapiu žiakov SOŠ a klientov CSPR, 
- spoluprácu pri diagnostike zostatkového pracovného potenciálu v CSPR. 

3.3.1 
Stru cný preh l'ad cinností na lJseku zdravotnej starostlivosti a lie cebnej rehabilitácie 
znázor iiujú nasledujúce tabu l'ky: 

Tab1 

Preh l'ad odborných cinnosti na úseku zdravotnej starostlivosti: 
 rok 2009  rok 2010  rok 2011  
Celkový pocet ošetrených a a vyšetrených 4966 4749 5922 

Hospitalizácie 9 9 13 

Operácie 2 3 3 

Pracovná neschopnost doma 404 286 447 

Pracovná neschopnost izolacka 46 57 93 

Odborné vyšetrenia podl'a spádu 372 285 429 

Laboratórne vyšetrenie v IPR 37 46 42 
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Kúpel'ná liecba 25 15 16 

Stomatologické preventívne prehliadky 183 238 153 

Akútne ošetrenie chrupu 100 147 108 

Ortopedické vyšetrenia a kontroly 166 181 171 

Neurologické vyšetrenia a kontroly 180 218 203 

Rehabilitacné vyšetrenia a kontroly 183 217 200  

Tab2 

Prehľad odborných činnosti na úseku lie čebnej rehabilitácie a ergoterapie: 
 rok 2009  rok 2010  rok 2011  
Skupinová liecebná telesná vjchova 1452 1631 1408 

Individuálna liecebná telesná vjchova 1504 1914 1966 

Ergoterapia 283 221 244 

Elektroliecba 724 673 647 

Mäkké techniky, masáže, rašelina, lavaterm 1534 1486 1543 

Vodoliecba 511 597 517 

Posilnovna, motomed, steper, el. chodník,... 672 1002 1135 

Nácvik chôdze, bradlovj chodník 35 102 93 

Fototerapia, bioptron, solux, inhalácie 515 394 340 
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Tab3 

Miera funk cnej poruchy a stupe in zdravotného postihnutia žiakov SOŠ pre žiakov s TP 
- stav k 31.12.2011. 

Rocník 

50 a viac % postihnutie 10 - 49 % postihnutie Pocet  
v 

rocníku  ZTP ZTP/S neprejednaní  30 - 49 % 10 - 29 % 
I. pocet 4 15 5 9 3 36 

%       
II. pocet 3 15 0 12 2 32 

%       
III. pocet 4 11 0 5 7 27 

%       
IV. pocet 0 2 0 2 2 6 

%       
I.mat. pocet 1 6 1 3 3 14 

%       
II.mat. pocet 3 9 0 8 5 25 

%       
I. nadst. 
VS 

pocet 2 5 0 1 0 8 
%        

CELKOM pocet 17 63  6 40   22 148 
CELKOM % 11,5 42,56  4,04 27,04   14,86  

CELKOM 58.1 %   41.9 %   
 

Komentár: Úvodná tabuI'ka uvádza mieru funkcnej poruchy a stupen zdravotného postihnutia v 
SOŠ pre žiakov s telesngm postihnutím. k 31.12.2011 malo 50 a viac % postihnutie 80 žiakov, t.j. 54 
% z celkového poctu. U 6-tich žiakov, t.j. 4,04 % zdravotng stav odpovedá viac ako 50% postihnutiu, 
ale rodicia, alebo zákonní zástupcovia nepožiadali o prehodnotenie, aj ked boli o uvedenej 
skutocnosti informovaní. 40 žiakov, t.j. 27,04 % je stredne t'ažké postihnutie v rozpätí 30-49 %. 22 
žiakov, t.j. 14,86 % má I'ahkg stupen funkcnej poruchy. 
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Graft:  

 

Na vyšši počet žiakov s ťažšim telesngm postihnutim poukazuje zvgšeng počet odborngch 
vyšetreni v rámci dispenzarizácie v IPR ako aj podľa miesta bydliska. Pre väčši rozsah 
individuálnych cvičeni, masáži a manipulačngch mäkkgch technik v čase hodin TV a 
popoludňajšich hodinách je potrebné prijatie aspoň jedného fyzioterapeuta, čo je 
nevyhnutné pre zabezpečenie ustanoveni § 6 zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplneni niektorgch zákonov. 

Služby poskytované v rehabilitačnom pavilóne v súlade s kolektivnou zmluvou v roku 2011 
využilo celkom 43 zamestnancov inštitútu, t.j. 36% z celkového počtu zamestnancov. Na 
základe vyšetrenia odborngmi lekármi im bolo poskytnuté celkom 1 110 rôznych procedúr v 
čase mimo rozvrhu telesnej vgchovy pre žiakov SOŠ s TP. 

Úsek zdravotnickej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie úzko spolupracuje s CSPR pri 
vyšetrovani klientov z úradov práce. Podľa zdravotného postihnutia a po vyšetreni vedúcim 
lekárom alebo lekárom FBLR je aj klientom v CSPR poskytovaná potrebná liečebná 
rehabilitácia a ergoterapia. 

Nad rámec svojich funkčngch povinnosti 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 uvedengch 
činnosti je potrebné zamestnať lekára na úväzok. Pre potreby posudkového zhodnotenia 
lekárom v CSPR odborni lekári Ú ZS a LR – internista, ortopéd, neurológ a rehabilitačng 
lekár vykonávali odborné konziliárne vyšetrenia. Uvedené počty vyšetrengch klientov a ako 
aj odborná poradenská posudková činnosť je zahrnutá do štatistickgch podkladov CSPR za 
rok 2011. 

Spolupráca pri praktickom vyučovani fyzioterapeutov v Bc. a Mgr. štúdiu je na veľmi dobrej 
úrovni s Univerzitami v Trnave, taktiež aj v predatestačnéj priprave posudkovgch lekárov zo 
SZU v Bratislave. Vzdelávanie zabezpečuje CSPR, za Ú ZS a LR nad rámec svojich 
funkčngch povinnosti vedúci lekár a fyzioterapeutky p. Capiaková a p. Kandráčová. 

Vedúci lekár prezentoval Inštitút na troch celoštátnych kongresoch a konferenciách s 
medzinárodnou účasťou aktivnym vystúpenim s problematikou sociálnej a pracovnej 
rehabilitácie, testovanim zostatkového pracovného potenciálu, ergodiagnostikou v 
laboratórnych podmienkach, profesiografiou ako aj možnostiach vzdelávania na SOŠ pre 
žiakov s telesngm postihnutim a o komplexnej zdravotnej starostlivosti a liečebnej 
rehabilitácii pre žiakov SOŠ a klientov CSPR. S aplikáciou MKF v oblasti traumatológie 
vedúci lekár vystúpil na medzinárodnom kongrese Trauma 2011. 
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Vzdelávanie zamestnancov Ú ZS a LR prebiehalo podl'a platnej legislativy v zdravotnickych 
zariadeniach, v Slovenskej zdravotnickej univerzite, ako aj úcast'ou na kongresoch a 
konferenciách, organizovaných odbornými spolocnost'ami, slovenskou lekárskou komorou, 
komorou zdravotných sestier a pôrodných asistentiek a slovenskou komorou fyzioterapeutov. 
Pani Capiaková absolvovala modul A a B vzdelávacieho kurzu „Dynamická  
neuromuskulárna stabilizácia“. Vedúci lekár absolvoval certifikacné vzdelávanie v 
Certifikovanom kurze „Aplikácia Medzinárodnej klasifikácie funkcných schopnosti, disability a 
zdravia (MKF, anglicky - ICF)“ na Klinike rehabilitacného lekárstva 1. lekárskej fakulty UK a 
VFN v Prahe, ktorá je ako jediná v Ceskej a Slovenskej republike držitel'om európskej 
licencie na organizovanie kurzov ICF. Tieto kurzy majú v európskej únii jednotnú štruktúru. 
MKF IPR obcanov so ZP ako prvý uvádza do praxe pri hodnoteni zdravotného stavu žiakov v 
poradni pre výber povolania. 

Viziou na rok 2012 je vyškolenie multidisciplinárneho timu t.j. d'alšich 6 zamestnancov 
IPR v hore uvedenom kurze, s ich následným využitim pri testovani v CSPR a spracúvani 
lekárskych posudkov a hodnoteni pre potreby posudzovania v súlade s pripravovanými 
legislativnymi zmenami v oblasti lekárskej a sociálnej posudkovej cinnosti. 

3.4 Správa o hospodárení organizácie 

3.4.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovate l'ov rozpo ctu organizácie 

V plneni záväzných ukazovatel'ov rozpoctu IPR dosiahlo v roku 2011 nasledovné výsledky 
hospodárenia v prijmovej aj výdavkovej oblasti. 
V prijmoch pri zdroji 111 sa dosiahlo plnenie na 143 %. 
Vo výdavkovej casti za zdroj 111 všetky rozhodujúce ukazovatele boli splnené na 99,99%. 
Plnenie záväzných ukazovatel'ov organizácie podl'a ich clenenia bolo nasledujúce: 

3.4.2 Príjmy organizácie pod l'a ekonomickej klasifikácie a zdroja 

Príjmy k 31.12.2011 v € 

Ukazovate l'  Kategória Zdroj Schválený 
rozpo cet 

Upravený 
rozpo cet Skuto cnos t'  

príjmy 200 111 19 918  19 918 28 540,17 
 300 35 0 0 86,76 
 300 72A 0 0 2 132,40 
spolu 200+300  19 918 19 918 30 759,33  

Rozpocet nedanových prijmov /zdroj 111 /, bol schválený vo výške 19 918,- €. 
V sledovanom obdobi sa dosiahlo plnenie schváleného rozpoctu v prijmovej casti vo výške 
28 540,17 €. Predstavuje to plnenie na úrovni 143% z celorocného objemu. Táto skutocnost' 
bola dosiahnutá najmä priaznivým plnenim prijmov z prenajatých pozemkov pod reklamnými 
panelmi. 
Plnenie za sledované obdobie bolo zabezpecené z týchto oblasti: 
EK 212002, 212003 - nájomné z prenájmu majetku štátu 11 410,9 € 
EK 223001 - prijmy za predaj výrobkov žiak. ( knihári, kozmetika,...) 3 355,20 € 
EK 223003 - prijmy za predaj stravných listkov vo výške 13 636,75 € 
EK 292017 - vratky vo výške  115,92 € 
EK 292027- iné nedanové prijmy  21,40 € 

Iné zdroje   
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EK 331002 –zahranicné bežné granty od medzinárodných organizácií – 86,76 € Zdroj 35 
EK 311 – tuzemské bežné granty – 2 132,40€Zdroj 72A 

Na zdroji 35 sme zaevidovali úcelovo viazané príjmy z organizácie British Council z projektu 
Connected Classrooms. 

Na zdroji 72A evidujeme príjmy od darcov, ktoré nám boli poskytnuté na základe darovacích 
zmlúv. 

3.4.3 Výdavky organizácie podl'a ekonomickej klasif ikácie a zdroja 

Výdavky k 31.12.2011 v € 

Ukazovate l'  Kategória  Zdroj Schválený  
rozpo cet 

Upravený  
rozpo cet Skuto cnos t'  

Mzdy, platy a OOV  610 111 932 012 947 012 947 012 
Poistné 620 111 325 738 324 458,20 324 458,20 

Tovary a služby 630 
111 408 329 420 595,79 420 589,90 

35 0 0 86,76 
72 A 0 0 2 132,40 

Bežné transfery 640 111 20 000 14 256,01 14 256,01 

Obst. kap. aktív 710 
111 214 760 70 760 70 510,79 
131x 0 0 0 

Výdavky spolu 600+700 

111 1 900 839 1 777 082,00 1 776 826,90 
131x 0 0 0 
35 0 0 86,76 

72A 0 0 2 132,40 

spolu 1 900 839 1 777 082,00 1 779 046,06 

 
Priemerný plat 610 111 681 692 692 
Pocet zamestnancov: Rozpo cet: 114   

Na zdroji 35 sme použili úcelovo viazané prostriedky z organizácie British Council vo vý§ke 
86,76 €, ktoré slúžili na pokrytie výdavkov za organizáciu stretnutia miestnej skupiny 
Connected Classroom. 
Na zdroji 72A boli použité dary v zmysle darovacích zmlúv vo vý§ke 315,00 € na úhradu 
cestovného ucitel'om, ktorí sprevádzali žiakov na výlet do rodiska Mozarta, do Salzburgu, aby 
mali žiaci možnost roz§írit' si aj svoje kultúrne obzory a vo vý§ke 1 817,40 na výmenu rokmi 
zniceného zariadenia internátu. 

ZDROJ 111 
Rozpocet výdavkov celkom /EK 600+700/, bol schválený vo vý§ke 1 900 839,-€. 
Upravený bol na konecnú vý§ku 1 777 082 €. Cerpanie rozpoctu v jeho výdavkovej casti 
bolo v sledovanom období v zmysle komplexného programu úspor výdavkov nasledovné: 

Mzdy, platy, služobné prfjmy a ostatné osobné vyrov nania /610/, zdroj 111  
Na základe rozpoctového opatrenia MPSVR SR z dna 26.10.2011 nám bola pôvodná 

vý§ka tejto kategórie (932 012€) navý§ená o 15 000€, na konecnú vý§ku 947 012 €. 
Cerpanie mzdových prostriedkov v objeme 947 012€ predstavuje 100 % plnenie z 
celorocného objemu rozpoctu v tejto kategórii. 
Organizácia dlhodobo poukazovala na skutocnost, že pridelené financné prostriedky pre túto 
kategóriu sú nepostacujúce. Na základe skutocného vývoja cerpania mzdových 
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prostriedkov sa potom koncom roku IPR obrátilo na zriad'ovatel'a so žiadost'ou o navgšenie 
mzdovgch prostriedkov. 

Poistné a príspevky do pois ťovní /620/ zdroj 111  
Upraveng rozpocet dosiahol vgšku 324 458,20 €, plnenie v tejto položke dosiahlo Oroven 
324 458,20 €. Predstavuje 100 % cerpania z celorocného objemu rozpoctu tejto položky. 

Tovary a služby /630/, zdroj 111  
Schváleng rozpocet vo vgške 408 329 € bol upraveng interngmi Opravami rozpoctu na 
konecnO vgšku 420 595,79 € a bol cerpang vo vgške 420 589,90 € co zodpovedá 99,99 % 
cerpaniu v tejto kategórii. Organizácia zásadngm spôsobom obmedzila cerpanie na 
skupinách 631 – 637, vzhl'adom na nedostatocnO vgšku pridelengch financngch prostriedkov 
pre rok 2011, za Ocelom aby si vytvorila priestor na vykrytie jednak najväcšich nákladov, ako 
sO náklady na energie, potraviny ale tiež aby mala zdroje na Ohradu havárii, opráv,...ktoré sO 
na dennodennom poriadku vzhl'adom na znacng vek budov a inžinierskych sieti. Taktiež bolo 
nutné pokracovat v do vybavovani novgch viacrocngch študijngch odborov otvorengch od 
roku 2009 (mechanik pocitacovgch sieti, nadstavbovg študijng odbor strojárstvo – vgroba, 
montáž a oprava pristrojov, strojov a zariadeni) a tiež Oplne nového pomaturitného štOdia – 
verejná správa, prvg krát otvoreného v školskom roku 2011/2012. Na jednotlivgch položkách 
tejto skupiny bola dosiahnutá nasledujOca Oroven cerpania: 

Cestovné náhrady /631/, zdroj 111  
Zerpanie rozpoctu v tejto položke dosiahlo vgšku 1 667,48 € (100%), nakol'ko upraveng 
rozpocet bol stanoveng v identickej vgške. 
Cestovn6 výdavky – tuzemsk6 boli čerpan6 vo výške 1 325,40 € z upraven6ho rozpočtu 1 
325,40- €. Cestovné sa tgkalo väcšinou školeni a seminárov našich zamestnancov za 
Ocelom prehlbovania ich odbornej kvalifikácie a prezentácie našej školy a jej žiakov. 
Cestovn6 výdavky – zahraničn6 boli čerpan6 vo výške 342,08 € z upraven6ho rozpočtu 
342,08 €. 
V tejto sume sO napriklad: 
- náklady na základng kurz Praktickej aplikácie medzinárodnej klasifikácie funkcngch 
schopnosti, disability a zdravia (MKF, ICF), ktorg absolvoval náš školskg lekár MUDr. 
HajdOk v Prahe. 
- Ocast na základe pozvanie z organizácie British Council na stretnuti Connected 
Classrooms vo Vel'kej Británii. 
V tejto položke sa suma znižila o cestovné za cestu ucitel'ov a žiakov do Salzburgu 
zaciatkom aprila 2011, vo vgške 315 €, ktoré boli v tret'om štvrt'roku 2011 refundované z 
darov. 

Cestovné náhrady /631/, zdroj 72A  
Zo zdroja 72A boli hradené cestovné náhrady vo vgške 315,00 € použité refundáciu 
cestovngch nákladov na pracovnikov školy a deti v sOvislosti s vgletom žiakov do Salzburgu. 
Tento vglet umožnil žiakom, aby si na vlastné oci mohli prehliadnut rodisko Wolfganga 
Amadea Mozarta. 

Dodávky energií, voda a komunikácie /632/, zdroj 11 1  
V tejto položke rozpoctu sa dosiahlo cerpanie 139 722,11 €, co predstavuje 100% z 
upraveného rozpoctu na tOto položku. Vgšku cerpania regulujeme v rámci možnosti inštitOtu 
hlavne realizáciou „Komplexngch opatreni na Osporu vgdavkov“ . Za vel'kg Ospech u tejto 
položky IPR považuje fakt, že tOto položku vd'aka opatreniam nebolo nOtené upravovat 
smerom hore na Okor ingch položiek skupiny EK 630, vzhl'adom na meškanie realizácie 
pôvodne naplánovangch stavebngch prác u IA c. 25705 – Rekonštrukcia loggii a zateplenie 
internátu – juhovgchod internátu. Vel'kO snahu, ktorá bola na IPR vyvijaná dokumentuje fakt, 
že v roku 2011 IPR ušetrilo oproti roku 2010 cca 35 372 m3 plynu, avšak medzirocng nárast 
cien bol vel'mi vysokg a teda konecng vgsledok premietnutg do financného vyjadrenia nie je 
tak zrejmg. 
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Jednotlivé položky ek. kategórie 632: 
632001 – elektrina, plyn 118 747,00 € 
632002 – vodné, stočné 13 905,76 € 
632003 – poštové a tel. služby 6 886,98 € 
632004 – komunik. infraštrukt.  182,37 € 

 

Materiál /633/, zdroj 111  
Z celkového objemu financii na tejto položke rozpočtu, ktorg bol prvotne schváleng vo 

vgške 147 425,- €, ktorg organizácia upravila na vgšku 126 893,83 €, sa vyčerpalo 126 
893,83 €. Predstavuje to 100 % čerpanie rozpočtu na danej položke. Relativne veľmi nizke 
čerpanie je dôsledok dodržiavania úsporngch opatreni, obmedzenia nákupu materiálu. 
Nákupy sa realizovali v maximálne úspornom režime, vrátane zabezpečenia školského roku 
2011/2012 po materiálnej stránke, nakoľko pôvodne plánované zdroje pre túto položku 
organizácia musela presúvať na opravy a údržbu, potraviny. 
Najväčšie položky tvorili tieto podpoložky: 
633 011 – potraviny 59 602,95 € 
633 006 – všeobecng materiál 27 231,37 € 
633 004 - prev. stroje, pristroje 17 376,40 € 
633 002 – vgpočtová technika 8 652,00 € 
633 009 – knihy, časopisy, noviny (vrátane učebnic) 8 290,32 € 
V položke 633 002 suma 7 564,20 predstavuje sumu na vybavenie učebne TAP 14 
počitačmi a LCD monitormi . 

Iné zdroje  
Zo zdroja 35 , z British Coucil bolo čerpané na položkách 
633 006 – všeobecng materiál 68,62 € 
633 016 – reprezentačné 18,14 € 
Zo zdroja 72A boli čerpané vgdavky na položke 
633 001 – vybavenie interiéru 318,00 € 
633 004 - prev. stroje, pristroje 1 499,40 € 
Tieto vgdavky boli použité na vybavenie zničeného viac ako tridsaťročného 
interiéru internátu, na ktoré sa v rozpočte nenašli zdroje. 

Dopravné /634/, zdroj 111  
Zo sumy 7 066,41 €, ktorá zodpovedá vgške upraveného rozpočtu sa realizovali najmä 
nákupy pohonngch hmôt, maziv a olejov, servis a údržba motorovgch vozidiel a poplatky, 
vrátane nákupu diaľničngch známok a pod. Čerpanie na tejto položke dosiahlo vgšku 
7 066,41 € čo predstavuje viac ako 100% čerpanie celoročného objemu rozpočtu danej 
položky. 
Najväčšie položky tvorili tieto podpoložky: 
634 001 – palivá, mazivá, olej 4 590,30 € 
634 002 – servis, údržba, opravy 1 722,81 € 
634 003 – poistenie  530,00 € 

 

Rutinná a štandardná údržba /635/, zdroj 111  
V tejto položke sú realizované najmä úhrady za údržbu prevádzkovgch a špeciálnych strojov, 
pristrojov, zariadeni a priestorov v objektoch IPR, ako aj odstraňovanie nepredvidangch 
havarijngch situácii rozvodov teplej a úžitkovej vody, elektroinštalácii a pod., ktoré sú 
ovplyvnené najmä vysokou zastaranosťou rozvodov UK, vodoinštalácii a elektroinštalácii 
hlavne v objektoch internát a objekt dielni. Čerpanie na tejto položke v čiastke 81 772,03€, 
predstavuje 99,99% čerpanie schváleného rozpočtu, ktorg bol upraveng z pôvodngch 45 
000,00 € na sumu 81 777,93 €. 
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Zabezpecenie prevádzky, objektov, strojov a zariadeni z hl'adiska ich údr2by je taktie2 
vysokou polo2kou tejto kategórie výdavkov z dôvodu ich technickej a morálnej zastaranosti. 
Tento stav spôsobuje casté havárie a rozsiahle opravy. Nasvedcuje tomu aj skutocnost, 2e 
v aprili 2011 bolo 47 rokov od ich zhotovenia. 
Vzhl'adom na dlhodobejši nedostatok financných prostriedkov sa v súcasnosti obmedzujeme 
len na riešenie maximálne akútnych stavov ale tie2 na opravy a údr2by, ktoré by opät 
v konecnom dôsledku premietli pozitivne do úspor energii. Práve z titulu vel'kého dôrazu na 
takéto práce, boli všetky financné prostriedky z iných skupin prednostne smerované do tejto 
kategórie. Všetky ostatné cinnosti, aj ked potrebné, boli pozastavené. 
Najväcšie polo2ky tejto kategórie sú: 
635 006 – budov, objektov 51 713,74 € 
635 004 – prevádz. strojov, pristrojov 21 720,00 € 
635 002 – výpoctová technika 6 932,16 € 

 

Nájomné za prenájom /636/, zdroj 111  
Polo2ka prenájmov bola cerpaná vo výške 1 867,95 € a predstavuje 100 % cerpanie z 
celkového plánovaného objemu. Hradený je prenájom ocel'ových fliaš na technické plyny a 
prenájom poštového priecinka. 

Sluiby /637/, zdroj 111  
Výdavky v tejto polo2ke dosiahli výšku 61 600,09 €. Je to 100 % cerpanie z 
upraveného rozpoctu. 
Najväcšie polo2ky tvorili: 
EK 637027 - odmeny zamestn. mimo prac. pomeru 18 797,66 € 
EK 637004 - všeobecné slu2by 
z toho najmä: 

14 053,07 € 

deratizácia a dezinsekcia 1 185,60 € 
komunálny odpad (odvoz a likvidácia) 5 279,46 € 
výrub stromov 1 945,26 € 
odborné skúšky v kotolni 1 862,69 € 
revizie a kontroly zariadeni 2 194,97 € 

EK 637035 – dane 8 672,02 € 
EK 637016 - pridel do soc. fondu 8 497,08 € 
EK 637 014 – stravovanie 3 121,68 € 
Výška financných prostriedkov na tejto polo2ke je nedostacujúca. Organizácia nie je schopná 
v pripade potreby hradit' náklady napriklad na špeciálne právnické slu2by, cinnost úzko 
špecializovaných špecialistov, ktorých slu2by potrebuje. 

Transfery /640/, zdroj 111  
Upravený rozpocet vo výške 14 256,01 € bol cerpaný vo výške 14 256,01 €, co predstavuje 
100% celkového objemu rozpoctových prostriedkov. Cerpanie na jednotlivých polo2kách 
bolo nasledovné: 
642 014 vreckové 2iakom vo výške 5 714,50 € 
642 015 nemocenské dávky vo výške 3 299,51 € 
642 013 odchodné vo výške 2 634,00 € 
642 012 odstupné vo výške 2 608,00 € 

Financné nároky u tejto kategórie sú zapricinené predovšetkým nepriaznivou vekovou 
štruktúrou zamestnancov, ktorá bude mat ka2dorocne coraz vä~ši dopad na organizáciu. 
Kumuluje sa nám vel'ký pocet zamestnancov vo vysokom dôchodkovom veku a tak v pripade 
ich odchodu dopadu na organizáciu bude horši, ako keby odchádzali priebe2ne. 
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Obstarávanie kapitálových aktív /710/, Zdroj 111  
Celkovg objem finančngch prostriedkov na rok 2011 bol schváleng vo vgške 214 760,00 €. K 
31. 12. 2011 bolo uskutočnené čerpanie vo vgške 70 510,79 €, ktoré boli čerpané na 
nasledovné investičné akcie: 

Preh l'ad cerpania pod l'a IA a EK v roku 2011 

~í 
IA Nazov IA 

Schválený  
rozpo cet 

2011 

Upravený  
rozpo cet 

2011 

Cerpanie  
celkom  Pol EKkypoložkách  

Cerpanie  
na 

10913 Prevádzkové stroje 40 000 40 000 39 926,07 713004 39 926,07 
 IPRO        

25705 Rekonštr. logii 174 760 30 760 30 584,72 716 10 233,05 
 a zatepl. internátu - 

juhovghod 
     717002 20 351,67 

 spolu 214 760 70 760 70 510,79  70 510,79  

IA 25705 – Rekonštrukcia loggií a zateplenie intern átu - juhovýchod 
Ako obstarávateľ sme v termine stanovom zmluvou odovzdali stavenisko dňa : 22.09.2011. 
Prace na stavbe však v zmluvnom termine nezačali a ani nepokračovali podľa časového 
plánu, ktorg je súčasťou zmluvy. 
Zhotoviteľ nemá žiadnych vlastngch zamestnancov a na všetky práce začal hľadať 
subdodávateľov. I keď realizácia stavby je v registri na ukončenie v roku 2012 z uvedeného 
priebehu bolo zrejme, že finančng objem prác sa v tomto roku 2011 v plánovanom objeme 
nezrealizuje. 
Celkom sa na stavbe v roku 2011 prestaval finančng objem vrátane projektovgch prác a 
dozorovania stavby vo vgške 30 584,72 € čo je z plánovaného finančného limitu v registri 
stavby 17,5 %. 
Na základe uvedeného sme museli v zmysle platngch predpisov presunúť finančné 
prostriedky z roku 2011 na použitie v roku 2012 vo vgške 144 000,00 € . 

IA 10913 – Prevádzkové stroje IPRO 
Na položke 713 004 prevádzkové stroje, pristroje, zariadenia, technika a náradie bol čerpang 
rozpočet vo vgške 39 926,07 €. Slúžil na nákup siedmych zariadeni. 
Stomatologická súprava (obstarávacia cena 11 220,00 €) nahradila starú, ktorá bola 
použivaná viac ako 20 rokov. 
Od 1.1. 2011 predpisujú hygienické normy použivanie autoklávu . Preto bol zakúpeng 
autokláv (pristroj zabezpečujúci sterilizáciu nástrojov za zvgšeného tlaku a teploty) v 
obstarávacej cene 4 524,00 €. 
Prenosný automatizovaný defibrilátor (v obstarávacej cene 2 390,40 €) je ako pristroj prvej 
pomoci určeng aj pre laickú defibriláciu a resuscitáciu pri akútnych stavoch ako je zástava 
srdca, fibrilácia komôr (srdcovg rytmus nad 160 úderov/min). 
Prístroj Cardiotens (v obstarávacej cene 2 480,40 €) je tlakovg a zároveň čiastočne aj EKG 
pristroj, ktorg je schopng 24-48 hodin merať hodnoty TK a sledovať srdcovg rytmus. V 
starostlivosti máme žiakov s vrodengmi srdcovgmi chybami, po operáciách srdca, s 
kardiostimulátorom, klienti v CSPR prichádzajúci na testovanie zostatkového pracovného 
potenciálu sú liečeng pre srdcovocievne choroby, ako ICHS, hypertenzia a často na 
testovanie prichádzajú bez aktuálnych odborngch nálezov. Uvedengm pristrojom vieme 
vylúčiť osoby, ktoré nebudeme testovať, alebo im stanoviť určité obmedzenia pri testovani. 
Prístroj kvantovej terapie (v obstarávacej cene 4 330,80 €) rozširuje možnosti podávania 
elektroliečebngch procedúr v rehabilitačnom pavilóne. Pristroj je predovšetkgm určeng na 
liečbu ochoreni oporno-pohybového aparátu. 
Dodávka a montáž kalorifera na sušenie prádla ( v obstarávacej cene 2 998,10 €), ktorg 
zefektivni prevádzku práčovne. Doteraz boli veľké problémy so sušenim prádla, ktoré sa 
odzrkadľovali vo zvgšenom vyhrievani práčovne a kalorifer toto odstráni. 
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Dodávka a montáž Merania a regulácie TUV pre vetvu kuchy ina a kancelárie (v 
obstarávacej cene 8 997,37 €) slúži na d'alšie zniženie cerpania plynu, pretože v case 
školskgch prázdnin umožni znižit kúrenie v castiach, ktoré nie sú využivané. 

3.4.4. Výsledok rozpo ctového hospodárenia 

Text 
Schválený 
rozpo cet 

 Upravený 
rozpo cet 

 
Skuto cnos t'   

1   2   3  4  
Prijmy spolu  19 918,00  19 918,00  30 759,33 
z toho: prijaté z rozpoctu EÚ   0,00   0,00   0,00 
Vgdavky spolu: 1 900 839,00 1 777 082,00 1 779 046,06 
z toho: kryté prostriedkami EÚ   0,00   0,00   0,00 
Saldo prijmov a vgdavkov -1 880 921,00 -1 757 164,00 - 1 748 286,73 
z toho: z prostriedkov EÚ   0,00   0,00   0,00  

Celková vgška cerpania schváleného rozpoctu 1 900 839,- €, upraveného na ciastku 
1 777 082,- € bola cerpaná vo vgške 1 779 046,06,- €. V cerpani sú zahrnuté aj prostriedky 
zo zdroja 35 vo vgške 86,76 € a 72A vo vgške 2132,40 €. 

3.4.5. Zhodnotenie zamestnanosti 
V schválenom rozpocte na rok 2011 bol stanoveng pocet zamestnancov 114 (plngch 
prepocitangch úväzkov). Tento pocet, súcasne so zmenami v objemoch mzdovgch 
prostriedkov a odvodov do poist'ovni bol oproti roku 2010 zniženg o sedem plngch 
prepocitangch úväzkov. 
V roku 2011 naša organizácia zamestnávala 85 žien a 37 mužov. Vekovg priemer  
zamestnancov je 51,07 roku. V roku 2011 sme zamestnávali 24 starobngch dôchodcov, co 
predstavuje 21 % z celkového poctu zamestnancov a 1 vgsluhového dôchodcu. 
Z celkového poctu zamestnancov zamestnávame 6 obcanov so ZP, z ktorgch 5 má pokles 
vykonávat zárobkovú cinnost rovng 40 % , a jedného 70 %. V roku 2011 sa darilo plnit 
povinné zamestnávanie obcanov so ZP, z tohto dôvodu sme nemuseli odvádzat za neplnenie 
povinngch podielov. 
IPR je organizácia, ktorá je jedinecná svojim komplexngm charakterom a aby mohla 
kvalifikovane plnit svoje poslanie, je nevyhnuté ju chápat ako organizáciu, ktorá sa 
vyznacuje vel'mi rôznorodou a hlavne špecifickou personálnou štruktúrou, co  
dokumentujeme aj priloženou organizacnou štruktúrou. 
Terajši stav, tgkajúci sa objemu pridelengch mzdovgch prostriedkov je nepostacujúci na to, 
aby organizácia mohla a vedela efektivne použivat aktivnu mzdovú politiku ako motivacng a 
predovšetkgm stabilizacng prvok ( cez osobng priplatok, mimoriadne odmeny), nakol'ko na to 
nemá vyclenené financné prostriedky v potrebnej vgške, pricom z praxe je zrejmé, že 
zabezpecit' pracovné sily v Bratislave, ktoré by akceptovali stanovenie platu len na základe 
tabul'kovo urceného platu (t.j. tarifného) je nereálne, napriek vysokej nezamestnanosti. 
Dalšou nepisanou prekážkou pri obsadzovani uvol'nengch miest je nie len vel'ké množstvo 
miest, kde sú kumulované funkcie, ale tiež vel'mi t'ažké prostredie vzhl'adom na skutocnost, 
pre akg druh klientov sme zamerani (zdravotne postihnuti klienti). Verejná služba v 
rozpoctovgch organizáciách je najmenej populárna. Faktom je, že naša organizácia pôsobi v 
Bratislave, kde v rámci trhu práce sú požiadavky na plat na najvyššej úrovni v rámci 
Slovenska a tak nájst vhodngch uchádzacov nie len po profesionálnej stránke, ale aj aby 
akceptovali financné možnosti našej organizácie v oblasti mzdovej politiky je priam nemožné, 
co potvrdzuje aj veková štruktúra našich zamestnancov, ktorú dlhodobo v súcasnej dobe nie 
sme schopni zmenit'. 
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Organizáciu caká najbližšie obdobie vzhl'adom na absolOtne nevyhovujOcu vekovO 
štruktOru Oloha postupnej obmeny pracovnikov z titulu prirodzeného odchodu do dôchodku. 
S vel'kými t'ažkost'ami sa darilo aj v roku 2011 udržat' potrebnO kvalifikacnO štruktOru. Dôvody 
fluktuácie sO rôzne. V prevažnej miere sa však týkajO nizkeho financného ohodnotenia. 

3.4.6. Zhodnotenie výsledkov kontrol 
Za sledované obdobie boli vykonané nasledovné kontroly: 
V dnoch 7.12. – 14.12.2011 vykonala Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) v SOŠ pre žiakov s 
telesným postihnutim komplexnO školskO inšpekciu. Predmetom školskej inšpekcie bol stav 
a Oroven pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v stredných 
školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnenim. 
ŠŠI hodnotila Oroven riadenia školy, pedagogické dokumenty a podmienky výchovno-
vzdelávacieho procesu v SOŠ pre žiakov s TP vysoko pozitivne. Pocas kontroly neboli 
zistené žiadne nedostatky, nebolo potrebné doplnit' ani opravit' žiadne materiály, pozitivne 
hodnotili množstvo aktivit, ktoré IPR pre žiakov organizuje. 

Regionálny Orad verejného zdravotnictva, Bratislava hlavné mesto, vykonal v dnoch 
15.6. – 29.11.2011 audit systému správnej výrobnej praxe v Stravovacom zariadeni pri 
InštitOte pre pracovnO rehabilitáciu, Mokrohájska 1, Bratislava. Rozsah auditu je 
špecifikovaný v podrobnej správe s nasledovným záverom. 
RÚVZ Bratislava hlavné mesto hodnoti našu organizáciu ako výrobcu pokrmov z hl'adiska 
uplatnovania systému pre zabezpecovanie bezpecnosti výrobného procesu v hodnotených 
oblastiach ako systém – bezpečný.  

Prilohy: 
Priloha c. 1 – Organizacný štruktOra 
Priloha c. 2 – Tabul'ky plnenia rozpoctu prijmov a výdavkov IPR k 
31.12.2011 Priloha c. 3 – Zhodnotenie majetkovej pozicie IPR 



Priloha č. 1 Organiza čná štruktúra IPR (stav k. 31.05.2010)  
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Príloha c. 2 
TABUL'KY PLNENIA ROZPO CTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV IPR K 31.12.2011 

PRÍJMY K 31.12.2011 
ZDROJ 111, 72, 35 v € 

Císlo 
úctu  Názov ú ctu 

Schválený 
rozpo cet 

Upravený 
rozpo cet 

Skuto cnos t'  
1 - 12/2011 % plnenia 

 210 Príjmy z podnikania a z vl. majetku 8 533,00 8 533,00 11 410,90  133,73 

 220 Administrat. a ind poplatky a platby 11 375,00 11 375,00 16 991,95  149,38 

 290 Ind nedaňovd príjmy  10,00  10,00  137,32 1 373,20 

 
200 

Nedanové príjmy spolu - 
zdroj 111 19 918,00 19 918,00 28 540,17 

 
143,29 

 
310 

Tuzemskd bežnd granty a 
transfery - zdroj 72A 

 
0,00 2 132,40 2 132,40 

 
100,00 

 330 Zahraničnd granty - zdroj 35  0,00  86,76  86,76  100,00 

 
300 

Granty a transfery spolu - zdroj 
72A, 35 

 
0,00 2 219,16 2 219,16 

 
100,00 

2 + 3 Príjmy spolu zdroj 111, 72A, 35 19 918,00 22 137,16 30 759,33  138,95  

VÝDAVKY k 31.12.2011 
ZDROJ 111, 72, 35 v € 

Císlo 
úctu  Názov ú ctu 

Schválený 
rozpo cet 

Upravený 
rozpo cet 

Skuto cnos t'  
1 - 12/2011 % plnenia 

 
610 

Mzdy, platy, služ. pr. a ost. 
os. vyrov. 

 
932 012,00 

 
947 012,00 

 
947 012,00 100,00 

 61 Súcet za kategóriu - zdroj 111  932 012,00  947 012,00  947 012,00 100,00 
 620 Poistnd a príspevok do poisťovní  325 738,00  324 458,20  324 458,20 100,00 

 62 Súcet za kategóriu - zdroj 111  325 738,00  324 458,20  324 458,20 100,00 
 631 Cestovnd náhrady  2 320,00  1 667,48  1 667,48 100,00 

 632 Energie, voda a komunikácie  140 800,00  139 722,11  139 722,11 100,00 

 633 Materiál  147 425,00  126 893,83  126 893,83 100,00 

 634 Dopravnd  10 064,00  7 066,41  7 066,41 100,00 

 635 Rutinná a štandardná údržba  45 000,00  81 777,92  81 772,03 99,99 

 636 Nájomnd za prenájom  1 520,00  1 867,95  1 867,95 100,00 

 637 Služby  61 200,00  61 600,09  61 600,09 100,00 

 630 Tovary a služby - zdroj 111  408 329,00  420 595,79  420 589,90 99,99 

 631 Cestovnd náhrady - 72A   0,00   0,00   315,00 100,00 

 633 Materiál - zdroj 72A   0,00   0,00  1 817,40 100,00 

 633 Materiál - zdroj 35   0,00   0,00   86,76 100,00 

 630 Tovary a služby - zdroj 72A,35   0,00   0,00  2 219,16 100,00 

 
63 

Súcet za kategóriu - zdroj 
111, 72A, 35 

 
408 329,00 

 
420 595,79 

 
422 809,06 99,99 

 642 Bežnd transfery jednotlivcom  20 000,00  14 256,01  14 256,01 100,00 

 640 Bežnd transfery  20 000,00  14 256,01  14 256,01 100,00 

 64 Súcet za kategóriu - zdroj 111  20 000,00  14 256,01  14 256,01 100,00 
 600 BEŽNÉ VÝDAVKY - zdroj 111 1 686 079,00 1 706 322,00 1 706 316,11 99,99 
 

600 
BEŽNÉ VÝDAVKY - zdroj 
111. 72A, 35 1 686 079,00 1 706 322,00 1 708 535,27 99,99 

 710 Obstar. kap. aktív - zdroj 111  214 760,00  70 760,00  70 510,79 99,65 

 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  214 760,00  70 760,00  70 510,79 99,65 

6 + 7 VÝDAVKY SPOLU - zdroj 111 1  900 839,00 1 777 082,00 1 776 826,90 99,99 

6 + 7 
VÝDAVKY SPOLU – zd. 111, 72A, 
35 1 900 839,00 1 777 082,00 1 779 046,06 100,11 

V Bratislave 25.01.2012 
Vypracovala: Ing. Petra Balážová 
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Príloha č. 3 
Zhodnotenie majetkovej pozície IPR 
Významné položky súvahy v oblasti 
majetku a záväzkov 

Hodnota v EUR k 31.12.2011/beiné účt. obd./ 

Dlhodobý nehmotný majetok Brutto:    Netto:    
 

Ocenitel'nd práva 
 

7 108,85 
 

2 665,82 
Dlhodobý hmotný majetok        

 Pozemky 3 604 512,25 3 604 512,25 
 Stavby 3 468 180,31 2 112 113,60 
 Samostatne hnutel'nd veci  633 904,32  104 115,24 
 Dopravnd prostriedky  93 148,21  9 052,25 

Krátkodobé poh ľadávky       
 pohl'adávky z nedanových 

príjmov 
  

845,43 
  

845,43 
 ind pohl'adávky   846,38   846,38 

Obežný majetok        
 Zásoby- materiál  97 281,66  97 281,66 
 Bankovd úcty- BÚ (221)  124 311,35  124 311,35 

Lasové rozlíšenie        
 Náklady budúcich 

období (381) 
 

1 076,76 
 

1 076,76  

Záväzky 
Hodnota v EUR k 31.12.2011/bežné ú čt. 
obd./ 

Rezervy   
 Ostatnd krátkodobd 

rezervy (323 AÚ) 13 612,38 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS   

 Zúctovanie transferov 
ŠR (353) 5 885 182,64 

Dlhodobé záväzky   
 Záväzky zo sociálneho fondu 

(472) 6 391,29 
 Záväzky v lehote splatnosti 6 391,29 
 Záväzky po lehote splatnosti 0,00 

Dlhodobé záväzky spolu  6 391,29 
Krátkodobé záväzky   

 Ind záväzky (379 AÚ) 1 379,67 
 Zamestnanci (331) 63 942,93 
 Zúctovanie s org.soc. a 

zdrav.poistenia (336) 38 689,16 
 Ostatnd priame dane (342) 9 168,97 
 Transfery a ostatnd 

zúctovania so subjektmi 
mimo VS (372) 9 168,97 

Krátkodobé záväzky spolu  122 349,70 
Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti 

122 349,70 
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti 

0,00 

Záväzky spolu krátkodobé a dlhodobé:  128 740,99 
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Nepoužite ľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok 
Organizácia nedisponuje nepoužitel'ným a nepotrebným dlhodobým nehmot. a 
hmotným majetkom 

Stav a vývoj poh ľadávok celkom a v štruktúre pod ľa lehoty splatnosti 

Pohľadávka pod ľa doby splatnosti 
Hodnota v EUR k 31.12.2011 -bežné 
účt. obd. 

Pohl'adávka v lehote splatnosti  

 pohl'adávky z nedanových príjmov 845,43 
 iné pohl'adávky 846,38 

Pohľadávka pod ľa zostatkovej doby splatnosti 
Hodnota v EUR k 31.12.2011 -bežné 
účt. obd . 

Pohl'adávka so zost. dobou spl. do 1 roka  

 pohl'adávky z nedanových príjmov 845,43 
 iné pohl'adávky (dobropis BVS) 846,38 
 Spolu: 1691,81  

Stav návratných finan čných výpomocí 

Vpracovala: Ing. Oczvirková Andrea 

4. Záväzky zadávate ľa 

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu ob čanov so zdravotným postihnutím plnil záväzky 
nasledovne : 
a) riadne a v požadovanej kvalite vykonával cinnosti podl'a vyhodnotenia tohto kontraktu a 

odovzdal výrocnú správu o tejto cinnosti zadávatel'ovi MPSVR SR v stanovenom termíne, 
b) dodržal celorocný rozpocet dohodnutý kontraktom a upravený citovanými rozpoctovými 

opatreniami, 
c) pravidelne predkladal zadávatel'ovi správy o svojej cinnosti a to v stanovených termínoch 

5. Záväzky vykonávate ľa 

a) riadne a v požadovanej kvalite vykonával cinnosti podl'a vyhodnotenia tohto kontraktu a  
odovzdal výrocnú správu o tejto cinnosti zadávatel'ovi MPSVR SR v stanovenom termíne, 

b) dodržal celorocný rozpocet dohodnutý kontraktom a upravený citovanými rozpoctovými 
opatreniami, 

c) pravidelne predkladal zadávatel'ovi správy o svojej cinnosti a to v stanovených termínoch 
mesacne, štvrt'rocne a koncorocnú správu za rok 2011. 

6. Výro čná správa, zverejnenie a vyhodnotenie kontraktu 

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu obcanov so zdravotným postihnutím vypracoval výrocnú 
správu za rok 2011. 
Súcast'ou výrocnej správy je aj hodnotenie kontraktu. 
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7. Verejný odpo čet 

Verejný odpočet plnenia Oloh kontraktu spolu s výročnou správou za rok 2011 sa bude 
prezentovať dňa 23.5.2012 o 10,00 hod. v priestoroch InštitOtu na Mokrohájskej ceste č.1 v 
Bratislave. 

8. Hlavné skupiny užívate ľov 

Aktivity a odborné služby InštitOtu sO určené občanom z celého Slovenska, pričom 
hlavným uživateľom sO klienti a žiaci s telesným postihnutim alebo zdravotným oslabenim. 
(Čiselné a štatistické Odaje sO uvedené v kapitolách č.1 a č. 2.) 

V Strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutim, ktorá je sOčasťou IPR, sa 
vzdelávajO žiaci v trojročných učebných odboroch, štvorročných študijných odboroch a  
v dvojročných nadstavbových maturitných odboroch. Po Ospešnom absolvovani jednotlivých 
vzdelávacich programov ziskajO Oplné stredné odborné vzdelanie, pripadne stredné odborné 
vzdelanie. 

V sOlade so záujmami a potrebami trhu práce rozširuje škola ponuku vzdelávacich 
programov. V šk. roku 2009/10 boli otvorené dva nové študijné odbory mechanik počitačových 
sieti a nadstavbový maturitný odbor strojárstvo, v šk. roku 2010/2011 sa otvorilo pre absolventov 
študijných odborov pomaturitné kvalifikačné štOdium verejná správa. 

Žiaci majO zabezpečené vzdelanie v učebniach vybavených modernou multimediálnou 
technikou a praktické zručnosti ziskavajO 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 exkurzii, návštevy výstav, kultOrnych a iných podujati. 

IPR vytvára podmienky, aby čo najširši okruh žiakov a klientov so zdravotnými 
problémami, hlavne zo sociálne slabšich rodin, mal možnosť ziskať Oplné stredné odborné 
vzdelanie, nadobudnOť potrebné vedomosti a zručnosti na zvýšenie svojej kvalifikácie, 
socializovať sa a ziskať šancu uplatniť sa na trhu práce alebo pokračovať vo vzdelávani v 
pomaturitnom štOdiu, či na vysokej škole. 

Z výsledkov prieskumu, vykonávaného v roku 2011, ktorého cieľom bolo zistiť uplatnenie 
absolventov študijných odborov (za posledných päť rokov) na pracovnom trhu a Ospešnosť 
prijimania na ďalšie štOdium vyplýva, že 72 % našich absolventov je zamestnaných alebo 
pokračuje v štOdiu na vysokej škole alebo v pomaturitnom štOdiu. 

O vykonávané činnosti a služby našej organizácie prejavuje záujem viac organizácii a 
inštitOcii, zaoberajOcich sa hlavne oblasťou starostlivosti o ľudi so zdravotným postihnutim ako 
sO: 
- Ústredie práce, sociálnych veci a rodiny, vrátane Oradov práce. sociálnych veci a rodiny 
- agentOry podporovaného zamestnávania, 
- Zamestnávatelia, ktori zamestnávajO občanov so zdravotným postihnutim vrátane 

zriaďovateľov a prevádzkovateľov chránených dielni a chránených pracovisk, 
- osoby samostatne zárobkovo činné, ktoré majO záujem zamestnávať občanov so ZP, 
- zriaďovateľov chránených dielni a chránených pracovisk, 
- Neziskové organizácie a nadácie, ktoré sa zaoberajO starostlivosťou o občanov so  

zdravotným postihnutim, 
- Sociálna poisťovňa, 
- Iné rehabilitačné zariadenia, zaoberajOce sa liečebnou, pracovnou a sociálnou rehabilitáciou - 
Národná rada pre občanov so zdravotným postihnutim 
- Študenti vysokoškolského štOdia sociálna práca so zameranim na starostlivosť o občanov so 

zdravotným postihnutim a fyzioterapeuti 
- všeobecni prakticki lekári pre dospelých, všeobecni prakticki lekári pre deti a dorast, 

zdravotnicke zariadenia, 
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- univerzity a vysoké školy s požiadavkou teoretickej a praktickej vgucby v oblasti sociálnej a 
pracovnej rehabilitácie, diagnostikovania funkcnej kapacity obcanov so zdravotngm 
postihnutim, ergodiagnostiky a uplatnovanim MKF pri komplexnom posúdeni zdravotného 
stavu v súlade s platnou a pripravovanou legislativou 

- školy a školské zariadenia, zaoberajúce sa starostlivost'ou o žiakov so zdravotngm 
postihnutim, 

- Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

Nad'alej máme záujem aktivne spolupracovat so všetkgmi organizáciami a inštitúciami, ktoré 
nás požiadajú o spoluprácu, alebo prejavia záujem o naše služby, predovšetkgm úradmi práce, 
sociálnych veci a rodiny a so Sociálnou poist'ovnou pri riešeni pracovnej rehabilitácie a 
stanovovani zostatkového pracovného potenciálu klientov IPR, ale aj d'alšie služby cielené na 
pomoc klientom so ZP uplatnit sa na trhu práce . 

8.1. Vízia Inštitútu 

- Pokracovat v zdokonal'ovani v komplexnej rehabilitacnej starostlivosti o žiakov v škole, ako 
aj o klientov v CSPR s využivanim najnovšich poznatkov , vyucovacich metód  
v pedagogickej rehabilitácii, sústavngm zvyšovanim a rozširovanim odbornej spôsobilosti 
špeciálnych pedagógov, majstrov OV, inováciou ucebngch odborov a vytváranim novgch 
ucebngch alebo študijngch odborov podl'a požiadaviek trhu práce s prihliadnutim na 
zdravotné postihnutie žiakov. 

- Spolupôsobit predkladanim podnetov na MPSVR SR pri tvorbe legislativy, ktorou chceme 
právne takto stabilizovat komplexnost služieb pre zdravotne postihnutgch obcanov. Proces 
tvorby zákonngch noriem koordinovat so zahranicngmi partnermi, najmä Ceskou republikou 
a postupne aj s normami EÚ. 

- Našim želanim nad'alej ostáva uzatvorit spoluprácu so Sociálnou poist'ovnou za úcelom 
naplnenia požiadavky zriad'ovatel'a v poskytovani pracovnej rehabilitácie a vzdelávania 
klientom Sociálnej poist'ovne hlavne po úrazoch a chorobách z povolania. Zároven 
zhodnocovat ich funkcnú kapacitu a schopnosti zaradenia sa na trh práce. 

- Na úseku školy hlavné ciele zamerat predovšetkgm na: 
- poskytnutie kvalitného odborného vzdelania v prislušnom ucebnom alebo študijnom 

odbore a v spolupráci s ostatngmi úsekmi IPR aj potrebnú liecebnú rehabilitáciu ako 
súcast komplexnej rehabilitácie, poskytovanej inštitútom, 

- vgchovu úspešngch absolventov školy, cestngch, morálnych, vyrovnangch l'udi, 
odbornikov vo svojom odbore, 

- socializáciu telesne postihnutgch a zdravotne oslabengch žiakov, aby so zretel'om na 
zdravotné problémy dosiahli co najväcšiu samostatnost, nezávislost na pomoci ingch 
l'udi, aby si osvojili prostriedky dorozumievania a formy dobrého spolocenského 
vystupovania, aby boli pripraveni pre zmysluplng obciansky, pracovng i rodinng život. 

- Na úseku CSPR pokracovat vo väcšej miere pri realizovani skupinovgch foriem práce s 
klientmi, zvgšit pocet klientov na testovani pracovngch zrucnosti a návykov pri priprave 
hlavne na robotnicke povolania. 

- Využivat novo vybudovanú kvalitnú funkcnú miestnost na diagnostikovanie funkcnej kapacity 
klientov so ZP zvgšengm poctom klientov z ÚPSVaR 

- V úzkej spolupráci so školou zapojit sa do ziskavania žiakov k štúdiu na našej škole. Pútavou 
formou realizovat pre všetkgch žiakov študujúcich na škole preventivne poradenstvo, ako 
vhodnú pomôcku pri úspešnom uplatneni sa na trhu práce. 

- Pokracovat v realizácii dlhodobého projektu pre Úrady práce, sociálnych veci a rodiny s 
ciel'om poskytnutia služieb pre klientov so ZP, ktori nie sú evidovani v CSPR a potrebujú iba 
niektorú z našich služieb pracovnej a sociálnej rehabilitácie. 

- Využivat posudkového lekára na ciastocng úväzok v CSPR a poskytovat takto viac casového 
priestoru klientom CSPR i pri ich starostlivosti a hodnoteni z medicinskeho hl'adiska a pri 
vgkone diagnostikovania FCE.. 

- Pri poskytovani zdravotnej starostlivosti a liecebnej rehabilitácie využivat najnovšie 
odporúcania v diagnostike a liecbe jednotlivgch chorôb, modernizáciou pristrojového 
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vybavenia stomatologickej ambulancie a priestorov rehabilitacného pavilónu zabezpecit jej 
dostupnost na vysokej úrovni. 

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

- Vypracovat a realizovat Projekt realizácie pracovnej rehabilitácie v oblasti získania 
zrucností a návykov v terapeutickej dielni CSPR u absolventov stredných škôl. 

Správu vypracovalo : vedenie IPR 

Bratislava 18.04.2012 

PhDr. Dušan P i r š e l 
riaditel' IPR 


