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VÝROČNÁ SPRÁVA
Združenia na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím 
v Slovenskej republike 
(ZPMP v SR) za rok 2017



Vážení čitatelia,

skôr než sa začítate do výročnej správy, aby ste sa dozvedeli, čomu sme 
sa počas uplynulého roka venovali, upriamime Vašu pozornosť na akti-
vity, ktoré sa diali v spoločnosti a nejakým spôsobom môžu ovplyvňovať 
životy ľudí s mentálnym postihnutím.

Rok 2017 sa niesol v duchu prípravy zákona o sociálnej ekono-
mike a sociálnych podnikoch. Tento zákon môže zvýšiť šance na zamest-
návanie osôb so zdravotným postihnutím a ich integráciu do spoločnosti.

Žiaci, ktorí končia špeciálne školy, môžu od septembra navštevo-
vať nový učebný odbor Gastronomické služby, ktorý schválilo Minister-
stvo školstva SR. Je to dobrá správa nielen pre rodiny, ale aj pre budúcich 
zamestnávateľov v tejto oblasti.

Dôležité diskusie sa viedli počas prípravy novely zákona o kom-
penzáciách, ktorá má uzrieť svetlo sveta v roku 2018. Už sme si zvykli, 
že zákon o sociálnych službách sa novelizuje pravidelne, tak tomu bolo 
aj teraz, zmien sa prijalo niekoľko, niektoré sú vnímané zo strany osôb 
so zdravotným postihnutím pozitívne, iné menej, záleží od uhla pohľadu 
a cieľovej skupiny.

Do Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím boli zvolení 
noví členovia na funkčné obdobie 5 rokov. Prostredníctvom výboru 
môžu sprostredkovane upozorňovať vládu na problémové situácie a po-
máhať ich riešiť.

Každý rok sa v Európe koná valné zhromaždenie Európskeho 
fóra zdravotného postihnutia, to posledné bolo v máji v Madride, konfe-
rencia na tému Budovanie inkluzívneho hnutia pre budúcnosť. Riešili 
sa dôležité otázky, ako napr. Ako môžeme zabezpečiť, aby sa mladí ľudia 

v Európe stali súčasťou hnutia pre osoby so zdravotným postihnutím? Ako 

môžeme posilniť hlasy žien so zdravotným postihnutím a najviac margi-

nalizovaných osôb so zdravotným postihnutím? Ako môžeme zabezpečiť, 

aby práva starších boli chránené v rámci Dohovoru? Kto sú naši spojenci? 

(http://www.edf-feph.org/)

Už veľa rokov informujeme o potrebe opatrovníckej reformy 
na Slovensku. Máme radosť z toho, že na Ministerstve spravodlivosti 
bola zostavená pracovná skupina, ktorá sa zaoberá prípravou reformy, 
naša organizácia v nej má tiež zastúpenie. Vecný zámer reformy by mal byť 
východiskovým právno-fi lozofi ckým a obsahovým podkladom na prípravu 
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Výročná správa Združenia na pomoc 
ľuďom s mentálnym postihnutím 
v Slovenskej republike (ZPMP v SR)
za rok 2017

ZPMP v SR je právnická osoba so sídlom Štúrova 6, 811 02 Bratislava. 
Ako občianske združenie vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky 
v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 
predpisov. Vzniklo v roku 1980, združuje 44 miestnych organizácií s poč-
tom členov takmer 10 000 osôb na celom Slovensku. ZPMP v SR je čle-
nom Inclusion Europe, Inclusion International, Národnej rady občanov so 
zdravotným postihnutím v SR, Slovenskej humanitnej rady, Slovenskej 
siete boja proti chudobe a Sociofóra.

Hlavným cieľom ZPMP v SR je začlenenie ľudí s mentálnym postih-
nutím do spoločnosti. Chceme, aby aj v živote ľudí s mentálnym postihnu-
tím bolo samozrejmosťou naplnenie ľudských práv, aby mohli pracovať, 
vzdelávať sa, oddychovať, mať rodinný život a priateľov, aby boli akcep-
tovaní takí, akí sú. Bojujeme proti diskriminácii vo všetkých oblastiach 
života. Hlavným poslaním ZPMP v SR je všeobecná podpora činností 
a opatrení zameraných v prospech detí, mládeže a dospelých ľudí s men-
tálnym postihnutím, ich rodín, bez ohľadu na to, či sú členmi združenia.

legislatívnych úprav plánovaných na rok 2018. Sebaobhajovanie je tiež 
dlhoročnou témou a dôležitou činnosťou, ktorej sa venujeme, významnou 
udalosťou minulého roka pre nás bolo napísanie a vydanie prvej knihy Se-

baobhajovanie – od myšlienky k činom, príručka (nielen) pre odborníkov.

Keď hovoríme o potrebách ľudí s mentálnym postihnutím a ich 
rodín, sociálne služby sú dôležitým nástrojom pomoci. Tejto téme sme 
sa začali venovať v  spolupráci s  Úradom splnomocnenca vlády SR pre 
rozvoj občianskej spoločnosti a Odborom sociálnych vecí Bratislavské-
ho samosprávneho kraja. Memorandum o spolupráci v rámci národného 
projektu Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občan-

mi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej 

a  lokálnej úrovni v  oblasti participatívnej tvorby verejných politík nám 
umožňuje zmapovať potreby a vytvoriť nástroj na presadzovanie poli-
tík v oblasti sociálnych služieb na konkrétnu cieľovú skupinu – ľudí 
s  mentálnym postihnutím a  ich rodiny na území Bratislavského samo-
správneho kraja. Projekt pokračuje v roku 2018.

Na záver úvodu by sme radi zmienili realizáciu projektu BIVIO. 
Počas roka sa nám podarilo zrekonštruovať budovy a čo je dôležité, zača-
li sme s prípravou na budúcu prácu prvých klientov v rámci novozalože-
ného rehabilitačného strediska. Očakávame, že nadchádzajúci rok 2018 
bude prelomovým a brány hotela, reštaurácie, práčovne a vzdelávacieho 
centra budú otvorené pre širokú verejnosť.

O  tom, čo ďalšie a  konkrétne sme ešte urobili, za čo a  vďaka 
komu, sa dočítate na ďalších stranách tejto výročnej správy. 

PhDr. Iveta Mišová  PhDr. Stefi  Nováková
Riaditeľka RC ZPMP v SR  Predsedníčka ZPMP v SR
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REVÍZNA KOMISIA
Ing. Iveta Hlavenková, CSc., predsedníčka,
Mária Csöntosová, členka,
Mgr. Ladislav Krajčovič, člen

Výkonným aparátom pre organizačnú, poradenskú, 
administratívnu, hospodársku, fi nančnú a projektovú činnosť je 
REPUBLIKOVÁ CENTRÁLA. Zamestnanci v roku 2017:

PhDr. Iveta Mišová, riaditeľka, štatutárna zástupkyňa
Mgr. Marián Horanič, špeciálny pedagóg
Mgr. Zuzana Kolláriková, sociálna pedagogička
Mgr. Jana Bartáková, sociálna pedagogička
Mgr. Katarína Lasabová, sociálna pedagogička
Bc. Peter Stašiniak, ekonóm

PREDSEDNÍCTVO ZPMP V SR
PhDr. Stefi  Nováková, predsedníčka
JUDr. Zuzana Stavrovská, podpredsedníčka
Mgr. Ľubica Vyberalová, podpredsedníčka
PhDr. Eva Števková
Ing. Dagmar Blažeková
JUDr. et Bc. Maroš Matiaško, LL.M.
Ing. Dušan Fabian
Agnes Cséfalvay
Richard Drahovský, predseda sebaobhajcov na Slovensku

ZPMP v SR
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OBHAJOBA PRÁV A ZÁUJMOV

KAMPAŇ NECHCEM, ALE MUSÍM!

ZPMP v SR odštartovalo v roku 2012 kampaň, ktorou informuje 
a presviedča verejnosť o práve ľudí s mentálnym postihnutím rozhodovať 
o svojom živote. Kampaň pokračovala aj v roku 2017.

Už niekoľko rokov očakávame predloženie návrhu nového zne-
nia Občianskeho zákonníka, v ktorom by mali byť zadefinované nové 
moderné nástroje ochrany a podpory ľuďom, ktorých schopnosti a mož-
nosti rozhodovania sú oslabené. Vďaka iniciatíve komisárky pre osoby 
so zdravotným postihnutím a podpredsedníčke ZPMP v SR JUDr. Zuzane 
Stavrovskej bola do Národného program rozvoja životných podmienok 
osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 zapracovaná úlo-
ha pripraviť novelu Občianskeho zákonníka s termínom rok 2017, čo sa 
v tom roku síce nepodarilo, ale Ministerstvo spravodlivosti SR zostavilo 
pracovnú skupinu expertov nominovaných príslušnými ministerstvami, 
úradmi, neziskovými organizáciami, súdmi a  inými profesijnými orga-
nizáciami, ktoré sa venovali otázkam ochrany a pomoci osobám podľa 
noriem opatrovníckeho práva.

Vecný zámer reformy, na ktorom sa zhodli členovia pracovnej 
skupiny, je východiskovým právno-filozofickým a obsahovým podkladom 
na prípravu legislatívnych úprav plánovaných na rok 2018. Cieľovou 
skupinou reformy sú predovšetkým obyvatelia, ktorí nie sú spôsobilí na 
právne úkony v plnom rozsahu alebo ktorí potrebujú pomoc opatrovníc-
keho súdu z dôvodu, že sú osobitne zraniteľnou skupinou. Vláda Sloven-
skej republiky potvrdila východiská uvedené v zámere a ustaľuje základné 
tézy pripravovanej reformy, najmä pokiaľ ide o návrhy právnych pred-
pisov potrebných na implementáciu reformy opatrovníctva dospelých 
a ochrany seniorov v Slovenskej republike.

AKTIVITY V OBLASTI LEGISLATÍVY

Zástupcovia združenia boli v roku 2017 členmi Výboru pre osoby so zdra-
votným postihnutím, Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v ob-
lasti ľudských práv a  rozvojového vzdelávania, odborných pracovných 
skupín, Výboru expertov pre deinštitucionalizáciu, členmi Predsedníctva 
a výkonného výboru Národnej rady občanov so zdravotným postihnu-
tím, členmi Monitorovacieho výboru IROP. Medzi dôležité témy, ktorými 
sme sa zaoberali okrem opatrovníckej reformy, patrili deinštituciona-
lizácia zariadení sociálnych služieb, zmeny v zákone o sociálnych služ-
bách, zmeny v zákone o kompenzáciách, výška invalidných dôchodkov 
v Slovenskej republike, zamestnávanie ľudí s mentálnym postihnutím – 
otvorený trh a chránená práca, sociálne podnikanie, inkluzívne vzdelá-
vanie detí, témou boli aj poskytované služby v zdravotníctve, včasná 
intervencia a mnohé ďalšie. Viaceré zákony sme pripomienkovali, veľmi 
úzko sme v tejto oblasti spolupracovali s Národnou radou občanov so 
zdravotným postihnutím v SR. Nie vždy sa podarí presadiť návrhy, ktoré 
sú podľa nášho názoru dôležité, a to nám je ľúto. Významné však sú aj 
malé zmeny, ktoré pomáhajú zlepšiť život a postavenie ľudí s mentálnym 
postihnutím. Za dôležitý nástroj k  presadzovaniu pozitívnych zmien 
považujeme Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
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SEBAOBHAJOVANIE

Na Republikovej centrále ZPMP v SR sme pravidelne realizovali stretnutia 
sebaobhajcov. V našej činnosti má podpora sebaobhajovania už svoje pev-
né a dôležité miesto. Sebaobhajovanie totiž pomáha ľuďom s mentálnym 
postihnutím zvyšovať ich samostatnosť a nezávislosť. Vďaka sebaobhajo-
vaniu lepšie spoznávajú sami seba, lepšie chápu svoje postavenie v spoloč-
nosti a sebaobhajovanie podporuje aj rozvoj ich komunikačných zručností.
Od začiatku júna do konca decembra sme realizovali projekt Seba-
obhajovanie – šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím. Jeho cie-
ľom bolo posilniť integráciu ľudí s mentálnym postihnutím prostred-
níctvom špeciálnych aktivít (kurzov sebaobhajovania) pre túto skupinu 
a prostredníctvom prípravy a vydania knižnej publikácie zameranej na 
ľudské práva, určenej odborníkom pracujúcim s ľuďmi s mentálnym po-
stihnutím. Projekt smeroval k posilneniu schopností presadzovať ľudské 
práva sebaobhajcami. Knižná publikácia je manuálom pre odborníkov na 
to, ako založiť skupinu sebaobhajcov, ako ju viesť, aké metódy a nástro-
je používať pri jej vedení, ako ju motivovať a  koordinovať. Kniha pod 
názvom Sebaobhajovanie – od myšlienky k činom. Príručka (nielen) 
pre odborníkov zohľadňuje špecifi ká práce, ako aj dlhoročné skúsenosti 
lektorov. Okrem teoretickej časti venovanej založeniu a vedeniu skupín 
sebaobhajcov sú jej súčasťou vzdelávacie materiály na tému ľudských práv.

Projekt bol realizovaný s fi nančnou podporou Ministerstva spravodlivosti 

SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu 

ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminá-

cie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná PhDr. Iveta Mišová.
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SOCIÁLNE SLUŽBY

POSKYTOVANIE ŠPECIALIZOVANÉHO
PORADENSTVA

V  roku 2017 sme poskytovali špecializované sociálne poradenstvo pre 
ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných. Cieľom bolo poskyto-
vanie odbornej pomoci a podpory pri zvyšovaní kvality ich života, sociál-
nej integrácii a začlenení sa do primeraných spoločenských podmienok 
a pri presadzovaní ich práv a záujmov. Posudzovali sme sociálnu situáciu 
klientov, podľa potreby sme riešili distribúciu klienta do inej inštitúcie 
v rámci sociálnej siete v Bratislavskom samosprávnom kraji. Najčastejšie 
problémy boli už tradične v súvislosti s bývaním, medziľudskými vzťahmi 
a sexualitou, sociálnou starostlivosťou, ľudskými a občianskymi práva-
mi, sebapoznaním a sebadôverou, ako aj komunikačné problémy. Častou 
témou poradenských stretnutí boli otázky pozbavenia spôsobilosti na 
právne úkony. V rámci poradenstva boli témou možnosti kompenzácie dô-
sledkov zdravotného postihnutia peňažným príspevkom na opatrovanie.

V roku 2017 sme sa venovali hlavne týmto oblastiam: Rešpektova-
nie súkromia klientov, ľudí s mentálnym postihnutím, Práca a zamestná-
vanie – aký je rozdiel medzi prácou a zamestnaním, možnosti zamestnať 
sa, otvorený trh práce, chránená dielňa, chránené pracovisko, Nezávislý 
spôsob života a začlenenie do spoločnosti: každý človek by mal mať 
rovnaké práva a príležitosti vo všetkých spoločenských oblastiach, účasť 
na politickom a verejnom živote – voľby, osobná asistencia ako sociálna 
služba podporujúca samostatnosť a nezávislosť a pod., Rodinný a part-
nerský život: každý človek potrebuje niekam patriť, máme právo na vlast-
nú rodinu a rodinný život, Medziľudské vzťahy (partnerské, kamarátske, 
v  rodine, na pracovisku), Ako riešiť konfl iktné situácie, Ako si poradiť 
s problémom, Pomoc a podpora – vedieť o ňu požiadať. Rozhodovanie 
a  zodpovednosť, Komunikácia a  jej spôsoby, Bezpečnosť bola dôležitá 
práve pri našich zraniteľných klientoch, preberali sme, ako sa chrániť 
v dobe informačných a komunikačných technológií, dávať pozor na to, 
čo všetko dávame na internet. Počet poradenských konzultácií: 1 569.

Dotáciu na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstvo pre ľudí 

s mentálnym postihnutím a ich rodiny poskytol Bratislavský samosprávny kraj.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

ČASOPISY INFORMÁCIE ZPMP V SR
a TO SME MY

Informácie ZPMP v SR, 24. ročník: čitateľom sme odovzdali cenné po-
znatky a skutočnosti, ktoré sa týkali troch hlavných tém Sociálne služby, 

Mýty a predsudky, Kultúrne aktivity.

Sociálne služby: prostredníctvom nosnej témy sme sa pokúsili 
odprezentovať ambulantné, komunitné a inovatívne sociálne služby. 
Boli to Betánia v Senci – „domov plný porozumenia a pokoja“, Denné 
centrum Baobab, ktoré poskytuje služby pre deti s viacnásobným postih-
nutím, služby podporovaného a samostatného bývania v Žiline, Denný 
stacionár Margarétka v Banskej Štiavnici, Denný stacionár Dedeso, včas-
nú intervenciu v Hnúšti, Centrum včasnej intervencie v Banskej Bystrici.

Mýty a predsudky: v úvodníku nás do témy uviedla p. Garajová 
Jarjabková: „Myslím, že najlepším spôsobom, ako proti nim reagovať, je 

ponúkať informácie, vysvetlenia, a hľadať spôsob, ako ukázať, čo kto do-

káže, ako vie byť pre iného pomocou a  podporou. Ale niekedy aj pote-

chou. Ľudia s postihnutím sú v mnohom veľmi jedineční a majú tu svoju 

misiu. Tak im ju umožnime naplniť a spraviť svet o čosi zdravším.“ Ďalej 
sa vyjadrili rodičia z vlastnej skúsenosti a odborníci z pohľadu práva, ale 
aj fi lozofi ckého zamyslenia. Veľmi zaujímavý bol článok, kde sme infor-
movali o výsledkoch prieskumu, ktorý sa zaoberal názormi detí, ktoré sa 
narodili rodičom s mentálnym postihnutím, zaoberali sme sa aj predsud-
kami vo vzdelávaní a v partnerských vzťahoch.

Kultúrne aktivity: V dňoch 28. – 29. 9. 2017 sa konala konferen-
cia s názvom Kultúrne aktivity ľudí s mentálnym postihnutím, ktorej sa 
zúčastnilo 68 ľudí zo Slovenska, Česka, Poľska a Talianska. Konferencia 
sa stala platformou, ktorá umožnila aktívnym ľuďom vymeniť si svoje 
skúsenosti, informovať o svojej činnosti, navzájom sa motivovať a vytvá-
rať účelové partnerstvá. Účastníci mali možnosť vidieť ukážky z oblasti 
výtvarného umenia, divadla, tanca, fotografi e, literatúry, ale aj napr. ruč-
ných prác. Viaceré z odprezentovaných aktivít mali integračný rozmer 
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umožňujúci ľuďom s mentálnym postihnutím nielen aktívne a zmysluplne 
tráviť svoj voľný čas, ale aj nachádzať cesty, ako sa integrovať a stať plno-
hodnotným členom spoločnosti. Súčasťou konferencie bolo tzv. trhovis-
ko možností, na ktorom si mohli účastníci vytvoriť vlastné umelecké diel-
ka, výrobky alebo sa len vzájomne inšpirovať. O priebehu konferencie 
sme informovali prostredníctvom témy. Prezentovali sme činnosť ZPMP 
v SR, ZPMP v Komárne, ZPMP v Dunajskej Strede, Vstúpte, n. o., Malacky, 
Sociálne divadlo Hopi Hope Košice, aktivity ZPMP Štúrovo, ZPMP Nové 
Zámky, ale i výtvarné aktivity.

Okrem nosných tém sme sa v časopise venovali aj pravidelným 
rubrikám. Časopis si možno prečítať na www.zpmpvsr.sk

Projekt bol spolufi nancovaný MPSVR SR a ZPMP v SR.

téma: 
SOCIÁLNE SLUŽBY

INFORMÁCIE
ZPMP v SR

Z d r u ž e n i e  n a  p o m o c  ľ u ď o m
s   m e n t á l n y m  p o s t i h n u t í m  v   S R

1–2/2017

obalka_info1-2_17.indd   1 31/05/17   10:34

MÝTY A PREDSUDKY 

INFORMÁCIE
ZPMP v SR

Z d r u ž e n i e  n a  p o m o c  ľ u ď o m
s   m e n t á l n y m  p o s t i h n u t í m  v   S R

3–4/2017

téma: MÝTY 
a PREDSUDKY 

obalka_info1-2_17.indd   1 14/09/17   12:19

INFORMÁCIE
ZPMP v SR

Z d r u ž e n i e  n a  p o m o c  ľ u ď o m
s   m e n t á l n y m  p o s t i h n u t í m  v   S R

5–6/2017

téma: 
kultúrne aktivity

obalka_info5-6_17.indd   1 07/12/17   10:40

TO SME

MY
časopis mladých ľudí
zo ZPMP v SR
a ich priateľov

1/2017

tosmemy1/17_obalka.indd   1 31/05/17   09:36

TO SME

MY
časopis mladých ľudí
zo ZPMP v SR
a ich priateľov

2-3/2017

tosmemy1/17_obalka.indd   1 11/09/17   15:10

TO SME

MY
časopis mladých ľudí
zo ZPMP v SR
a ich priateľov

4/2017

tosmemy4/17_obalka.indd   1 30/11/17   15:30

TO SME MY je časopisom (pre) mladých ľudí s mentálnym postihnutím 
a ich priateľov. Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že je písaný jednodu-
chým, ľahko čitateľným a zrozumiteľným štýlom. Ľudia s mentálnym 
postihnutím tu majú možnosť prezentovať svoju vlastnú tvorbu, názory 
a pohľad na okolitý svet. V roku 2017 vyšiel časopis trikrát, z toho raz 
ako dvojčíslo. Medzi pravidelné rubriky patrili: Editoriál, Tvorím, tvo-
ríš, tvoríme, Zaujímavosti, Zo života, Profi l, Bútľavá vŕba, Naučme 
sa spolu, Letný špeciál, Eko-bio-zdravo, Rozhovory, Šport, Kultúra, 
Vianoce.

Prostredníctvom časopisu TO SME MY ľudia s mentálnym postihnu-
tím prispievajú k odbúravaniu predsudkov a cez svoj talent stierajú rozdiely 
medzi nami.

Projekt bol spolufi nancovaný Ministerstvom kultúry SR a ZPMP v SR.
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SOCIÁLNA REHABILITÁCIA

REKONDIČNO-INTEGRAČNÝ POBYT

Pobyt sa konal v termíne od 15. 7. do 21. 7. v Chate Limba v obci Bystrá. 
Naším hlavným cieľom bolo podporiť samostatnosť, nezávislosť, osob-
nostný rozvoj a rozvoj zručností a schopností dospelých ľudí s mentálnym 
postihnutím. Pre naplnenie bolo významné odlišné prostredie, absencia 
rodičov, samostatné bývanie v izbách s inými účastníkmi a možnosť za-
sahovania do programu integračného pobytu, čím sa spolupodieľali na 
vytváraní aktivít a činností. Na pobyte sa zúčastnilo 34 ľudí s mentálnym 
postihnutím z rôznych regiónov Slovenska. Rekondično-integračný po-
byt každoročne prináša neformálne stretnutia ľudí s postihnutím aj bez 
postihnutia. Práve táto interakcia, osobné kontakty a spoznávanie sa sú 
nástrojom na búranie predsudkov a intolerancie. Na pobyte sa zúčastnilo 
16 sprievodcov – asistentov z radov dobrovoľníkov.

V programe pobytu bol rozvoj komunikačných a sociálnych zruč-
ností, prehĺbenie sebapoznania účastníkov a aktívny oddych (spoločen-
ské a športové hry, zábavné programy – Chata LIMBA má talent, Hľadanie 
pokladu, Strašidelná cesta, návšteva Bystrianskej jaskyne, jazda vláčikom 
po Čiernohronskej železnici, diskotéky, opekačka). Súčasťou pobytu bola 
i tvorba príspevkov do časopisu To sme my, foto krúžok a sebaobhajo-
vanie. Všetci zažili aktívny aj pasívny relax s využitím krás a miestnych 
zdrojov v okolí. Programová náplň jednotlivých dní sa fl exibilne prispô-
sobovala potrebám účastníkov.

Realizáciu projektu fi nančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR, ZPMP v SR prostredníctvom získaných 2 % a príspevku 

účastníkov.
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RÚCANIE PREDSUDKOV
a KULTÚRNE AKTIVITY

KRIVÉ ZRKADLÁ 2017

Cieľom Dňa krivých zrkadiel (ďalej len DKZ) je prezentovať kultúru ľudí 
s  mentálnym postihnutím, predstaviť širokej verejnosti to, čo dokážu. 
Pomáhame tak odbúravať predsudky a pozitívne ovplyvňovať postoje 
verejnosti voči ľuďom s mentálnym postihnutím. Zároveň ponúkame 
obyvateľom a návštevníkom miest príjemné kultúrne podujatie s výni-
močnou atmosférou.

DKZ sa uskutočnil 11. júna pri Auparku a v Sade Janka Kráľa v Bra-
tislave-Petržalke. Záštitu nad podujatím prevzal  starosta MČ Petržalka 
Vladimír Bajan. V úvode vystúpila tanečná formácia NAJLS pod vedením 
PhDr. Jany Langovej. Program podujatia pokračoval Piknikom tvorivos-
ti a zábavy, kde mali svoje stanovištia:

DSS Prima, n. o. – tkanie na krosnách
DSS Integra – tvorba obrazov zo soli
Dom Svitania Jakubov – výroba pohľadníc
OMD v SR – športová hra boccia
Saleziáni Don Bosca – stolový futbal
Predaj výrobkov chránených dielní a zariadení sociálnych služieb 

z Bratislavy a okolia – DSS Sibírka, Dom Svitania Jakubov, ZPMP v Petr-
žalke – PSC Impulz, DSS Integra, DSS Kampino, DSS Prima

Nasledoval bubnový sprievod s Campana Batucada a koncert 
Thomasa Puskailera a skupiny La3no Cubano.

Okrem Bratislavy sa DKZ uskutočnil v mestách Dolný Kubín, Ma-
lacky, Nitra, Spišská Nová Ves, Tornaľa, Trenčín, Košice.

DKZ fi nančne podporili Ministerstvo kultúry SR, Nadácia Veolia, priestory 

bezplatne poskytla Mestská časť Bratislava-Petržalka a Aupark Bratisla-

va, bezplatné zapožičanie stánkov sprostredkoval Magistrát hl. mesta SR 

Bratislavy, MC Donald’s sa postaral o pitný režim.
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VÝTVARNÝ SALÓN ZPMP 2017

22. ročník Výtvarného salónu ZPMP organizovalo ZPMP v  SR v  spo-
lupráci so ZPMP v Trenčíne, OC LAUGARICIO Trenčín, ktoré nám poskytlo 
priestory na realizáciu výstavy, a s Trenčianskym osvetovým strediskom 
v Trenčíne. Hlavnou témou salóna bolo „V inom svete“.

Výtvarného salóna ZPMP 2017 sa zúčastnilo 81 účastníkov. 
Prihlásili sa špeciálne základné školy, zariadenia sociálnych služieb, 
domovy sociálnych služieb, centrá sociálnych služieb, spojené školy 
aj jednotlivci. Do súťaže prišlo celkovo 645 výtvarných prác. Porota 
pracovala v zložení akad. maliar Juraj Oravec, Ing. Mgr. Žaneta Matúšová, 
Mgr. Andrea Štefi nová a Ing. Dušan Fabian. Odbornou garantkou poduja-
tia bola akad. maliarka Katarína Kuzmová.
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Slávnostná vernisáž Výtvarného salóna ZPMP 2017 sa konala 
22. septembra 2017 v OC LAUGARICIO Trenčín. Vyhodnoteniu ocenených 
prác predchádzalo hudobné vystúpenie absolventky Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne a speváčky – klientky Domova sociálnych služieb Adamov-
ské Kochanovce. Nasledovali krátke príhovory predsedu ZPMP v Trenčíne, 
Ing. Dušana Fabiana, predsedníčky ZPMP v SR, PhDr. Stefi  Novákovej a ria-
diteľky Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne, Ing. Mgr. Žanety 
Matúšovej, ktorí následne odovzdávali výhercom v jednotlivých kategó-
riách diplomy a ceny. Po ocenení si zúčastnení prezreli vlastnú výstavu, 
diskutovalo sa o vystavených prácach, odpovedalo sa na otázky regionál-
nych novinárov a robili sa rozhovory pre regionálne televízie.

Výstava trvala od 22. 9. 2017 do 6. 10. 2017.
Výtvarný salón 2017 bol opäť možnosťou predstaviť širokej ve-

rejnosti výtvarné nadanie ľudí s mentálnym postihnutím rôzneho veku. 
Takéto rúcanie bariér medzi týmito dvoma svetmi je jeden zo spôsobov 
ich zapojenia do života spoločnosti, ich ocenenia a napomáhania k so-
ciálnej integrácii. To, že sú diela ľudí s mentálnym postihnutím vystavené 
alebo ocenené, ich motivuje k ďalšej práci, rovnako ako terapeutov a od-
borníkov, ktorí s nimi vo výtvarnej oblasti spolupracujú.

Projekt fi nančne podporilo Ministerstvo kultúry SR. Materiálne ho pod-

porili: AVON cosmetics, spol. s r. o., Fax Copy, a. s., Martinus.sk, IKAR, a. s., 

KOMPOT.sk – WELLDONE, s. r. o., O
2
 Slovakia, s. r. o.
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SEMINÁR SPOLOČENSKÉHO TANCA
INTEGROVANÝCH PÁROV

V podmienkach Slovenska ide o unikátny projekt, ktorý je vďaka pánovi 
Andrejovi Mičunekovi, prezidentovi Tanečného klubu Danube realizova-
ný už 18 rokov. V jeseni sa realizoval kurz spoločenských tancov integ-
rovaných párov, ako aj párov dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. 
Stretnutia sa konali jedenkrát v týždni, celkovo účastníci absolvovali 
15 tréningov.

Program bol obsahovo určený dvom kategóriám účastníkov – pr-
vou kategóriou boli začiatočníci, druhou pokročilí tanečníci. Pre začia-
točníkov to boli základné kroky a fi gúry k najbežnejším spoločenským 
tancom, správne držanie tela a základy rytmik y. Pre pokročilých účast-
níkov boli určené lekcie zamerané na pokročilé fi gúry a komplikova-
nejšie zostavy.

Projekt bol zameraný na dve cieľové skupiny. Prvou boli ľudia 
s mentálnym postihnutím – pre túto cieľovú skupinu mala realizácia 
projektu význam nielen v tom, že sa naučili tancovať spoločenské tance, 
ale mali možnosť prežiť pocit plnohodnotného partnerstva s človekom 
bez postihnutia. Druhou cieľovou skupinou projektu boli práve taneční 
partneri bez mentálneho postihnutia a dobrovoľníci. Vďaka osobnému 
prežitku a skúsenosti s komunikáciou s ľuďmi s mentálnym postihnutím 
získali osobnú skúsenosť s  ľuďmi s mentálnym postihnutím. Realizácia 
projektu bola prispením k vyrovnávaniu šancí a možností ľudí s mentál-
nym postihnutím žiť plnohodnotný život. O atraktivite projektu svedčí aj 
fakt, že o účasť na seminári majú záujem aj ľudia mimo Bratislavy.

Projekt fi nančne podporilo Ministerstvo kultúry SR
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CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

ZPMP v SR zrealizovalo v dňoch 28. – 29. 9. 2017 konferenciu s názvom 
Kultúrne aktivity ľudí s mentálnym postihnutím, ktorej sa zúčastnilo 
68 osôb zo Slovenska, Česka, Poľska a Talianska. Konferencia sa stala 
platformou, ktorá umožnila aktívnym ľuďom vymeniť si svoje skúsenosti, 
informovať o svojej činnosti, navzájom sa motivovať a vytvárať účelové 
partnerstvá. Účastníci mali možnosť vidieť ukážky z oblasti výtvarného 
umenia, divadla, tanca, fotografi e, literatúry, ale aj napr. ručných prác. 
Viaceré z odprezentovaných aktivít mali integračný rozmer umožňujúci 
ľuďom s mentálnym postihnutím nielen aktívne a zmysluplne tráviť svoj 
voľný čas, ale aj nachádzať cesty, ako sa integrovať a stať sa plnohod-
notným členom spoločnosti. Súčasťou konferencie bolo tzv. trhovisko 
možností, na ktorom si mohli účastníci vytvoriť vlastné umelecké dielka, 
výrobky alebo sa len vzájomne inšpirovať.
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Umenie je oblasťou, ktorá stiera akékoľvek rozdiely medzi ľuďmi 
navzájom a poskytuje možnosť získať na veci nový pohľad. Umenie otvá-
ra brány do sveta, kde nezáleží na tom, či človek má postihnutie alebo 
nie. Je oblasťou, v ktorej môžu excelovať aj ľudia, ktorí bežne čelia pod-
ceňovaniu, stigmatizovaniu, o ktorých mnohí tvrdia, že veľa nedokážu. 
A tak sa tomu stalo i na konferencii. Svoju tvorivú činnosť a talent pre-
zentovali dospelí ľudia s mentálnym postihnutím a ich podporovatelia. 
Na konferenciu boli zo strany účastníkov pozitívne ohlasy. Vytvorenie 
priestoru a vzájomná inšpirácia sú hnacím motorom do ďalšej tvorivej 
a kultúrnej činnosti. Zaujímavý ohlas mali vystúpenia účastníkov zo za-
hraničia. Bolo čo navzájom sa učiť.

Projekt fi nančne podporilo Ministerstvo kultúry SR

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

SPOLUPRÁCA S INCLUSION EUROPE,
ECCL A INCLUSION INTERNATIONAL

Jednou z dôležitých aktivít ZPMP v SR je vytvárať, udržiavať a rozvíjať 
kontakty so zahraničnými partnermi. Takáto spolupráca je výrazným prí-
nosom pre našu prácu a umožňuje nám výmenu praktických a teoretic-
kých skúseností na celoslovenskej, ale aj regionálnej a miestnej úrovni.

Strategicky významnými partnermi sú v tomto prípade organi-
zácie Inclusion Europe a Inclusion International. ZPMP v SR je členom 
Inclusion International od roku 1994 a členstvo v Inclusion Europe sa 
datuje od roku 2003. V rámci Inclusion Europe pracuje aj European Coa-
lition for Community Living – Európska koalícia pre komunitný život, 
ktorej sme tiež členom. Vzhľadom na členstvo v Národnej rade občanov 
so zdravotným postihnutím je pre ZPMP v SR dôležitým partnerom aj Eu-
ropean Disability Forum, na ktorého podujatiach sa tiež zúčastňujeme.

Inclusion Europe (IE) je európska asociácia organizácií ľudí s men-

tálnym postihnutím a ich rodín, ktorá vedie kampaň za práva a záujmy 

ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín v celej Európe, koordinuje aktivi-

ty v mnohých európskych krajinách, reaguje na európske politické návrhy, 

poskytuje informácie o potrebách ľudí s mentálnym postihnutím a  radí 

Európskej komisii a členom Európskeho parlamentu v otázkach zdravot-

ného postihnutia.

Inclusion International (II) je jednou z najväčších medzinárod-

ných organizácií pracujúcich v prospech ľudí s mentálnym postihnutím. 

Cez miestne, regionálne, národné i  globálne členské organizácie pôsobí 

v rôznych svetových organizáciách, ako sú WHO, UNESCO, ECOSOC, ILO, 

UNICEF, ktoré presadzujú podporu, integráciu, rovnosť a rovnaké príleži-

tosti pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny.

Členstvo v týchto organizáciách nám umožňuje podieľať sa, 
aktívne vstupovať, ovplyvňovať a usmerňovať celosvetovú a európsku 
sociálnu politiku v prospech ľudí s mentálnym postihnutím. Otvára nám 
cesty k získaniu najnovších poznatkov v oblasti starostlivosti, podpory 
a pomoci občanom s mentálnym postihnutím a ich rodinám, ponúka 
príležitosti na výmenu skúseností, názorov a príkladov dobrej praxe 
s inými členskými organizáciami.
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KONFERENCIA EURÓPA V AKCII 2017

Zástupcovia organizácií zastupujúcich ľudí s rôznym druhom zdravotné-
ho postihnutia z celej Európy sa stretli 1. 6. – 3. 6. v Prahe. Téma konfe-
rencie znela: O mojich vzťahoch a priateľstvách. Predmetom prednášok, 
workshopov a diskusií boli témy ako zdravie, láska, priateľstvo, vzťahy, 
partnerstvá a rodičovstvo ľudí s mentálnym postihnutím. Za ZPMP v SR 
sa konferencie zúčastnili Bc. Peter Stašiniak a sebaobhajca Tomáš Labát. 
Pripojila sa taktiež podpredsedníčka ZPMP v SR a komisárka pre osoby 
so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská.

Konferencia bola každý deň rozdelená na jednotlivé bloky, kde 
dopoludňajší program tvorili prednášky na nosné témy konferencie 
a poobede bolo niekoľko súbežne bežiacich workshopov, kde si každý 
účastník mohol vybrať a prísť si pozrieť, čo ho zaujímalo, prípadne sa 
tomu vo svojej profesnej dráhe venuje a chcel si vypočuť iných odborní-
kov, rodičov, sebaobhajcov. Taktiež druhy workshopov sa líšili aj podľa 
toho, či šlo o „menej zrozumiteľné príspevky“ alebo „ľahko zrozumiteľné 
príspevky“, kde sa rozprávalo pomalšie, aby možnosť vstrebať zaujímavé 
informácie mali aj ľudia, ktorí potrebujú trochu viac času. ZASADNUTIE EURÓPSKEHO FÓRA

PRE ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE

V dňoch 12. – 14. mája sa v Madride konalo valné zhromaždenie EDF 
a slávnostná konferencia pri príležitosti 20. výročia organizácie pod ná-
zvom O 20 rokov neskôr: budovanie inkluzívneho hnutia pre budúcnosť. 
Za ZPMP v SR sa ho zúčastnila PhDr. Iveta Mišová. Cieľom konferencie 
bolo odzrkadliť výročie a  jeho význam pre európske hnutia zdravotne 
postihnutých. Na konferencii sa analyzovalo a diskutovalo o samotnom 
hnutí osôb so zdravotným postihnutím. Začal sa proces obnovenia vízie 
a poslania, reagovanie na potrebu sociálnej inovácie a plnenie úlohy ini-
ciátorov sociálnej zmeny.

Ako môžeme zabezpečiť, aby sa mladí ľudia v Európe stali súčas-
ťou hnutia pre osoby so zdravotným postihnutím? Ako môžeme posilniť 
hlasy žien so zdravotným postihnutím a najviac marginalizovaných osôb 
so zdravotným postihnutím? Ako môžeme zabezpečiť, aby práva starších 
boli chránené v rámci Dohovoru? Čo môžeme urobiť, aby Dohovor sku-
točne zmenil život ľudí, vrátane utečencov so zdravotným postihnutím 
a ľudí v krajinách s nízkym a stredným príjmom? Kto sú naši spojenci? 
Toto boli otázky, na ktoré sa spoločne hľadali odpovede.
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MEDZINÁRODNÝ PROJEKT RESPID

Od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2017 sme boli súčasťou projektu s názvom Preskú-
manie účinnej podpory pre posilnenie autonómie osôb s mentálnym 
postihnutím, ktorý bol fi nancovaný z programu Erasmus+ Program, ac-
tion KA2 – Adult Education, Strategic partnership.

Cieľom projektu bolo zbieranie účinných metód, ako podporiť 
dospelých ľudí s mentálnym postihnutím pri dosahovaní samostatnos-
ti. Na túto otázku hľadali odpovede Poľské združenie pre ľudí s men-
tálnym postihnutím, Rytmus z Českej republiky, Il Cerchio Cooperativa 
z  Talianska a  Združenie na pomoc ľuďom s  mentálnym postihnutím 
v Slovenskej republike.

Súčasťou projektu bola aj výmena skúseností v oblasti podporo-
vaného zamestnávania, podporovaného bývania, spolupráce s  rodičmi, 
rodičovstvo ľudí s mentálnym postihnutím, voľný čas a sociálne kontakty. 
Skúsenosti partnerov ukázali, že získavanie nezávislosti v jednej oblasti 
(napríklad zamestnanosť) spúšťa ochotu ľudí s mentálnym postihnutím 
byť nezávislý taktiež v iných oblastiach života (napríklad odsťahovanie 
sa z  rodičovského domu). Niekedy sa začiatok tohto procesu spustí 
kvôli ťažkým životným udalostiam (napr. strata rodiča). Takéto situácie 
nútia pedagógov, sociálnych pracovníkov, často jediných podporujú-
cich osôb, využiť ich znalosti a zdroje a pomôcť ich klientom prekonať 
životné krízy.

Do projektových aktivít prispel každý z partnerov. Partneri z Ta-
lianska sa podelili o svoju znalosť alternatívnej augmentatívnej komuni-
kácie (AAC), poľské združenie ukázalo efektívne metódy podporovaného 
zamestnávania a nezávislého bývania. V Českej republike a na Slovensku 
predstavili partneri proces deinštitucionalizácie. ZPMP v SR sa podelilo 
o dobre zavedené metódy vedenia skupiny sebaobhajcov a tiež so svojím 
„know-how“ v procese nezávislého rozhodovania.
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SOCIÁLNE INOVÁCIE

CENTRUM BIVIO

Hotel, reštaurácia, práčovňa, vzdelávaco-rehabilitačné centrum = kom-
plex služieb. To všetko sú nástroje, cez ktoré umožníme absolventom 
praktických škôl získať nové príležitosti. Šance na to, aby si našli prácu. 
Prácu, aby mohli žiť život, aký sami chcú. Aby neboli závislí iba od pomoci 
rodičov. Aby neboli odkázaní na poskytovanie sociálnych služieb v za-
riadeniach. Aby žili tak normálne, ako sa len dá. So všetkými radosťami 
a starosťami bežného človeka, ktorý chodí do práce a po práci si organi-
zuje svoj voľný čas.

Projekt BIVIO je už niekoľko rokov najväčším a najnáročnejším 
projektom, aký sme vo svojej histórii realizovali. S jeho realizáciou sme 
začali v roku 2014. Rok 2017 bol pre projekt mimoriadne dôležitý. Pod-
statnú časť aktivít tvorili stavebné a rekonštrukčné práce. Po ukončenej 
spolupráci s predchádzajúcim dodávateľom stavebných prác začal v  ja-
nuári rekonštrukciu objektu BIVIO realizovať nový dodávateľ a spoluprá-
ca s ním sa ukázala podstatne efektívnejšia. Objekt postupne začal na-
berať tvar a formu, akú sme od neho očakávali. Aj keď sa stavebné práce 
nezaobišli bez komplikácií a nutnosti realizovať viaceré práce naviac, ku 
koncu roka 2017 bol objekt z väčšej časti pripravený na kolaudačné ko-
nanie (to prebehne v prvom polroku 2018).

Ďalším dôležitým výstupom bola prezentácia skúseností ľudí 
s mentálnym postihnutím – video prieskumy, rozhovory, fotografie. Part-
neri sa rozprávali s ľuďmi s mentálnym postihnutím a vytvorili multime-
diálne informácie z ich osobných skúseností. To umožnilo ľuďom s men-
tálnym postihnutím hovoriť za seba v súlade s mottom Nič o nás bez nás!

Výstupy projektu sú dostupné na: www.respid.eu

Na členský príspevok v Inclusion Europe a Inclusion International prispelo 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
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Napriek tomu, že budova, kde centrum BIVIO vzniká, ešte nie je 
pripravená na prevádzku, už začiatkom októbra sme do rehabilitačného 
strediska prijali prvých deväť klientov. Ide o mladých ľudí s mentálnym 
postihnutím, ktorí majú ambíciu zamestnať sa a tak naplniť motto napí-
sané na začiatku tohto textu. Títo mladí ľudia začali teoretickú prípra-
vu a  vzdelávanie v  oblastiach, ktoré sa vzťahujú na odbornú prípravu 
v centre BIVIO. Začali sa teda učiť základy stolovania, zásady manipulá-
cie s potravinami v prevádzke verejného stravovania, základné spôsoby 
a technológie prípravy jedál. Okrem toho sa venovali štúdiu etikety, ale 
aj základom angličtiny. Postupne sme pridávali aj praktické časti venova-
né postupom spojeným s upratovaním ubytovacích prevádzok. Učili sa, 
aké typy čistiacich prostriedkov existujú, a ktoré sa na čo hodia. Učili sa 
manipulovať s odpadom a triediť ho. Neskôr sme pridali aj ďalšie aktivity 
smerujúce k posilňovaniu integračného potenciálu jednotlivých klien-
tov a rozvoju návykov potrebných na plnohodnotné trávenie voľného 
času – začali sme spoločne navštevovať múzeá, galérie a rôzne zaujímavé 
inštitúcie. Je mimoriadne dôležité, aby ľudia s mentálnym postihnutím 
poznali tieto možnosti, ktoré dotvárajú mozaiku toho, čo všetko môžu 
robiť, aby žili plnohodnotný a autonómny život.



Pochopiteľne, veľkú časť našich aktivít sme venovali získaniu 
prostriedkov potrebných na dofi nancovanie projektu BIVIO. Keďže mno-
ho nadácií, fi riem a  iných typov inštitúcií sme so žiadosťou o podporu 
projektu oslovili už v rokoch 2015 a 2016, okruh potenciálnych darcov sa 
zužoval. Prostredníctvom crowdfundingovej kampane na portáli Start-
Lab sa na nám od súkromných darcov podarilo získať 2871,37 €. Našu 
kampaň podporila sumou 10 000 € aj Nadácia Orange.

Blížime sa do kľúčovej fázy projektu. V roku 2018 začne centrum 
BIVIO fungovať a jeho prevádzky začnú poskytovať svoje služby aj platia-
cim zákazníkom reštaurácie, hotela a práčovne. Z pohľadu udržateľnosti 
pôjde o mimoriadne dôležitý rok, nakoľko naša schopnosť získať a udr-
žať si zákazníkov do veľkej miery predurčí celú budúcnosť projektu BIVIO.

Držte nám palce a v druhom polroku 2018 nás podporte aj 
svojou návštevou. Aktuálne informácie o projekte BIVIO nájdete na we-
bovej stránke projektu www.bivio.sk

Projekt fi nančne podporujú dánske Nadácie Velux.
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 Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli v roku 2016
finančne, materiálne, mediálne alebo spoluprácou
zrealizovať aktivity a činnosti:

Ľudia s dobrým srdcom: Andrášiková Anna, Badíková Anna, Bajan Vladimír, 
Barták Michal, Bartáková Jana, Blašková Dušana, Belej Michal, Blahutová 
Jana, Bodnárová Petra, Bubnáš Juraj, Bugár Béla, Cenká Radoslava, Csorgay 
Tibor, Cocherová Andrea, Csontosová Mária, Čechová Zuzana, Červenková 
Andrea, Debrecényiová Kristína, Demek Peter, Dobrucká Katarína, Dobrucká 
Zuzana, Dobrucký Pavol, Dobšovičová Izabela, Dobšovičová Laura, Dobšovič 
Matej, Dobšovičová Černáková Jana, Dragúňová Eva, Drahovský Richard, 
Ďuricová Martina, Džubinová Tatjana, Fabian Dušan, Ďurica Jozef, Fajnorová 
Jarmila, Fodorová Ester, Fulmex Alexej, Gajan David, Garajová Jarjabková 
Patrícia, Granec Marián, Hajdúchová Magdaléna, Hajduková Michaela, 
Hampl Ivan, Hermelová Alžbeta, Hlavatá Mária, Hlavatý Andrej, Hlavenková 
Iveta, Homolová Zuzana, Horanič Marián, Horanič Martin, Horanič Milan, 
Horčičiak Michal, Horvátová Iva, Hosmajová Katarína, Hosťová Ivana, 
Hubertová Zuzana, Hurajová Lucia, Hrubá Eva, Chmelová Zuzana, Izakovič 
Michal, Jarkovský Šimon, Jarolínová Martina, Ježík Ivan, Jonášová Ivona, 
Kajan Ivan, Kentoš Michal, Kipikašová Zlatica, Kiss, Kiššová Petra, Kliment 
Ondrej, Köböl Tibor, Kolláriková Zuzana, Kopačková Magdaléna, Kopalová 
Elena, Kopec Jakub, Koštová Marta, Kovacs Martin, Kramolišová Lenka, 
Kráľová Nikola, Krupa Ján, Kubicová Zuzana, Kulifaj Peter, Kutláková 
Lucia, Kuzmová Katarína, Kvokačka Lukáš, Lampartová Zuzana, Langová 
Janka, Lasab Štefan s rod., Lorko Ján, Lowinski Jana, Lukačková Ľudmila, 
Lužicová Alena, Macsovszky, Machálková Barbora, Machová Rozália, 
Maslejová Anna, Matiaško Maroš, Mihálová Dominika, Mišo Miroslav, Mišo 
Miroslav jr., Mišová Iveta, Mlynarčíková Mária, Mojto Igor, Molčan Tomáš, 
Naništová Nikola, Neslušanová Katarína, Nesrovnal Ivo, Németh Gabriela, 
Novák Vladimír, Nováková Stefi , Ofčarovičová Edita, Olejárová Alexandra, 
Opálová Monika, Opršal Juraj, Orosová Silvia, Ostrovský Ján, Ottisová 
Dagmar, Paholík Roman, Papánková Magda, Pauličková Katarína, Petrík 
Simona, Pirušová Marcela, Pitoňáková Nataša, Plechlo Peter, Procházka 
Ján, Procházková Joja, Protušová Krisína, Rachelová Eva, Rachelová Tereza, 
Rajecká Natália, Redenkovičová Vladimíra, Reháková Anna, Rendoš Martin, 
Rendoš Miroslav, Rendošová Anna, Repková Kvetka, Roblová Libuša, 
Rybárová Nina, Smaženka Vladimír, Schwanzerová Karin, Stankovianská 
Lucia, Stašiniak Peter, Stašiniaková Andrea, Stavrovská Zuzana, Stopková 
Gabriela, Suchá Marcela, Šuster Martin, Šustrová Mária, Szaboová Jozefi na, 
Šarudiová Adriana, Ševce Martin, Škodová Elena, Števko Anton, Števková 
Eva, Talapková Lucia, Tisová Petra, Trečková Veronika, Turociová Andrea, 
Uhrin Marcel, Vajdová Jana, Varchola Radúz, Varga Jozef, Velčeková Denisa, 
Veseková Martina, Veselý Vladimír, Vladár Emil, Vlčáková Iveta, Vlhová 
Monika, Vosatko Lukáš, Vršanská Kristína, Vyberal Ladislav, Vyberalová 
Ľubica, Woleková Helena, Zaherová Lailuma, Záhorcová Viera, zamestnanci 
Spojenej školy Švabinského 7 Bratislava, zamestnanci VÚB, a. s., Bratislava 
centrála, Žitňanská Jana so spolupracovníkmi.

Právnické subjekty: Úrad vlády SR na čele s premiérom Robertom Ficom, 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo kultúry SR, 
Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislavský samosprávny 
kraj, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Mestská časť Bratislava-
-Staré Mesto, Mestská časť Bratislava-Petržalka, Istropolitana Ogilvy, 
pojazdná kaviareň Pán Králiček, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Bratislava, Nadácie Velux, Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Veolia, 
Nadácia Pontis, Nadácia TA3, Centrum pre fi lantropiu, Ľudia ľuďom, n. o., 
Nadácia Krištáľové krídlo, Nadácia ESET, Nadácia Slovenskej sporiteľne, 
Nadácia Orange, Nadácia Emílie a Michala Kováčových, Inclusion Europe, 
Inclusion International, SPMP ČR, EASPD, PSONI, Rytmus – Od klienta 
k občanovi, o. p. s., Cooperativa Sociale Il Cerchio, ÉFOÉSZ, Národná rada 
občanov so zdravotným postihnutím v SR, Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, Slovenská humanitná rada, Spoločnosť Downovho syndrómu, 
Agentúra podporovaného zamestnávania Bratislava, Tanečný klub Danube, 
Združenie Up Down, OZ Sociofórum, Liga za duševné zdravie, Otvorme 
dvere, otvorme srdcia, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Asociácia 
supervízorov a sociálnych poradcov, Výbor pre osoby so zdravotným 
postihnutím, Organizácia muskulárnych dystrofi kov, OZ Inklúzia, Vstúpte, 
n. o., OZ Dlaň, Aupark – Unibail-Rodamco Group, FaxCopy, a. s., Slovak 
Telekom, a. s., AVON Cosmetics, s. r. o., Dubovský & Grančič vinárstvo,
Vínne pivnice Svätý Jur, s. r. o., IRZ víno Svätý Jur, s. r. o., Perex, a. s., 
Abies, s. r. o., Exo Technologies, s. r. o., Igor Holka – umelecká agentúra 
Unisono, Ševt, a. s., Cobra Sound – Martin Čema, KL TEAM, s. r. o., 
Polygrafi cké centrum, s. r. o., Awax – Ing. Edo Kruzslik, Le Cheque 
Dejeuner, s. r. o., L. K. Permanent, Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava, 
Slovanet, Orange, Websupport, s. r. o., Mgr. art. Boris Németh, 
Ing. arch. Jozef Ďurica, Campana Batucada, DSS Prima, TDI Kompleting, 
DSS Hestia, DSS Sibírka, DSS Integra, Lepší svet, n. o., NajLS, Dom Svitania, 
n. o., Saleziáni dona Bosca na Slovensku, Betánia Senec, n. o., Jakub 
Gulyás, ZSE, SPP, Ing. Jakub Mrlian, Elpro – Ján Zvolenský, Technická 
inšpekcia, a. s., Dilmun System, s. r. o., Slavomír Binčík – Junior, IMI Trade, 
Stoklasa – Textilní galanterie, s. r. o., Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., 
Ekostaving, s. r. o., SD Atelier, s. r. o., Marek Antalík, Redigovanie, s. r. o., 
Bilanc Audit Slovakia, s. r. o., Vladimír Látka, Komajota, s. r. o, Mario 
Tománek – Aya, Aplaus, s. r. o, Bramac, 4SPORTS media, s. r. o, SIA – Security 
Industry, Authority, s. r. o., Ing. Peter Šoltés, RSD, Penzión Čachovo, 
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Peter Uhrin – EDEN Slovensko, 
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Istropolitana Advertising, s. r. o., Fotoštúdio 
Jozef Kubiček, NIC, n. o., SZTŠV, Heating Pro, s. r. o., Copygraf, s. r. o., Rabid 
Rabbits Group, s. r. o., Benedikt Procházka – Probe, Martinus, McDonald’s, 
Johnson Controls International, spol. s r. o., Genpact Slovakia, s. r. o., 
Rozhlas a televízia Slovenska, Bigmedia, Bright, Pravda, TA3, SITA, TASR, 
TV JOJ, TV Markíza, Sme.sk, Zdravie.sk, Zoznam.sk, Topky.sk, Ozene.sk, 
Slovenka.sk, Pravda.sk, TVNoviny.sk, Noviny.sk, Changenet.sk, Sdetmi.sk,
Kamdomesta.sk, Ludialudom.sk, Dakujeme.sk, Darujme.sk, Zenskyweb.sk,
Slovenskypacient.sk, Bombing.eu, časopis Slovenka, časopis Týždeň, 
Bratislavský kuriér, Petržalské noviny, Rádio Lumen.
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