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Občianske združenie INŠTITÚT PRIJATIA 

Kto sme? 

Poslaním občianskeho združenia INŠTITÚT PRIJATIA je pomoc občanom v nepriaznivej 

životnej situácii, poskytovanie sociálnych služieb a vytváranie podnetného priestoru pre 

organizovanie výchovných, vzdelávacích, poradenských a iných aktivít, ktoré napomáhajú 

osobnému rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života. Medzi hlavné ciele 

a činnosti patria: 

 Združovanie občanov v súlade s poslaním združenia 

 Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii, poskytovanie sociálnych služieb, 

aktivizovanie vnútorných schopností na prekonanie psychických, fyzických 

a sociálnych dôsledkov ich nepriaznivej životnej situácie a pomoc s ich začlenením sa 

do života v prirodzenom prostredí 

 Podpora všestrannej a komplexnej výchovy detí a mládeže ako aj ochrana pred 

negatívnymi sociálno-patologickými vplyvmi  

 Vytváranie podpornej siete pre rodiny na princípoch svojpomocných skupín  

 Organizovanie vzdelávania, školení, seminárov, pracovných skupín, konferencií, 

poskytovanie konzultácií a usmernení, podávanie návrhov a spracovávanie nových 

projektov v súlade s poslaním a činnosťou združenia 

 Organizovanie zážitkových, športových a kultúrnych podujatí, ako aj výchovno-

rekreačných táborov 

 Poskytovanie právnej pomoci v súlade s poslaním a činnosťou združenia 

 Podpora celoživotného vzdelávania, zvyšovanie kompetencií a podpora študijných ciest 

a pracovných pobytov pre členov združenia 

 Spolupráca s partnermi – domácimi a zahraničnými v súlade s poslaním a činnosťou 

združenia 

 Vyvíjanie činnosti vedúcej k získaniu sponzorských finančných a materiálnych darov, 

príspevkov a dotácii pre združenie 

 Tvorba a vydávanie učebných a metodických materiálov pre potreby svojich 

vzdelávacích programov  

 Organizovanie športových, súťažných a kultúrnych rodinných podujatí 

 Organizovanie táborov pre deti, mládež a rodiny s deťmi 

 Poznávanie a šírenie národných kultúrnych prameňov, tradícií a remesiel 

 

 

Občianske združenie INŠTITÚT PRIJATIA bolo zaregistrované na MV SR dňa 25.04.2012 

pod evidenčným číslom VVS/1-900/90-39400 - 1. 

 

 
 



 
 

 

Naše vedenie 

 Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie združenia, ktoré sa stretáva 

z pravidla jeden krát do roka, minimálne však raz za tri roky. Spomedzi seba volí Správnu 

radu, ktorú tvoria 3 až 5 členovia a Dozornú radu, ktorú tvorí 1 až 3 členovia. Naše 

občianske združenie tvoria ešte štatutárni zástupcovia združenia a to predseda 

a podpredseda. Tí sú volení Správnou radou združenia spomedzi jej členov. Predsedom 

občianskeho združenia INŠTITÚT PRIJATIA a štatutárnym zástupcom je Marek Madro, 

podpredseda –JUDr. Martin Píry a ďalší člen správnej rady je Vladimír Tomašík a Matúš 

Horečný. Členom dozornej rady je Bc. Marián Tlacháč. 

Kde nás nájdete? 

 Sídlom našej organizácie je Špitálska 61 v Bratislave, kde pravidelne poskytujeme 

v spolupráci s občianskym združením PERSONA  školenie Základy sociálnej práce s mládežou našim 

dobrovoľníkom z projektu on-line poradňa IPcko.sk, kde poskytujeme mladým a ich rodinám 

psychologickú, sociálnu a právnu pomoc v oblastiach, kedy si nevedia pomôcť vlastnými silami.  

Aké sú naše aktivity? 

Našou prvou aktivitou je on-line poradňa IPcko.sk, kde mladým a ich rodinám 

poskytujeme bezplatne a anonymne právnu, sociálnu a psychologickú pomoc v problémoch, 

kedy sa cítia ťažko, nepochopene alebo bezmocne. Taktiež im poskytujeme kariérne, ako aj 

osobnostno-rozvojové poradenstvo. Poradenstvo poskytujeme prostredníctvom 14 odborne 

pripravených dobrovoľníkov - študentov z oblasti psychológie, sociálnej práce, či rôznych 

iných zameraní. Tí kamarátskym prístupom dokážu reagovať na problémy neformálnym 

spôsobom, ktorý je pre mladých prijateľný. Náročnejšie problémy môžu dobrovoľníci 

konzultovať so štyrmi odborníkmi, ktorí sú tiež súčasťou tohto  projektu. Prvý krát sme on-

line poradňu spustili 01.07.2012. v súčasnosti máme za sebou vyše 5 200 chat rozhovorov 

a odborných konzultácií s mladými, ktorí nevedeli ako ďalej so svojimi problémami. 

 

Pomáhať mladým prostredníctvom internetu sme si vybrali preto, lebo je im 

najbližšie. Žijú v dobe technológií, internetu a sociálnych sietí. V poslednom období sa 

čoraz viac zvyšuje počet mladých ľudí, nachádzajúcich sa v zložitej životnej situácii, ktorí 

vykazujú rôzne znaky sociálno-patologického správania, prípadne žijú rizikovým spôsobom 

života. Práve na deťoch a mladých ľuďoch sa najčastejšie a najvýraznejšie prejavujú 

sociálno-patologické javy rodín a celej spoločnosti, pretože práve oni sú najzraniteľnejšou 

skupinou. 

 

Podľa mnohých odborníkov, internet vytvára špecifické prostredie, ktoré mení naše 

správanie – v porovnaní s našim správaním v reálnom svete sme omnoho viac otvorenejší, 

oveľa viac vyjadrujeme pocity, ľahšie dokážeme odložiť zábrany a prekonať nesmelosť atď. V 

kontexte internetového poradenstva to znamená, že klient má menej zábran a otvorenejšie sa 

vyjadruje o svojich problémoch. Možnosť anonymného zverenia sa s problémom vytvára pocit 

bezpečia, čo v kombinácii s ľahkou dostupnosťou služby povzbudzuje ľudí riešiť svoje 

problémy. 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 V minulom roku sme pravidelne realizovali kurzy Základy projektového 

manažmentu a Základy sociálnej práce s mládežou. Oba tieto kurzy sme organizovali v 

spolupráci s o.z. PERSONA. 

 

Podrobnejšie informácie o aktivitách a ponúkaných službách občianskeho združenia 

INŠTITÚT PRIJATIA nájdete na našej webovej stránke  

www.ipcko.sk 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Čo sme ponúkali? 

V rámci nášho vzdelávacieho programu pravidelne organizujeme kurzy: 

 

Základy sociálnej práce s mládežou 

Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí systematicky pracujú s mládežou alebo s touto 

cieľovou skupinou pracovať budú. Je robený prezenčnou a internetovou formou. Základom 

prezenčnej formy je spolupráca v skupine. V rámci internetovej formy majú riešiť zadané 

úlohy individuálne. Kurz je tvorený z 10 modulov, ktoré na seba nadväzujú. Každý má 

v sebe zachytenú jednu z oblastí sociálnej práce s mládežou a nácvik rôznych sociálnych 

zručností z danej oblasti. Tento kurz organizujeme v spolupráci s o.z. PERSONA. 

 

Základy projektového manažmentu 

Na tomto kurze si účastníci osvoja teoretické a praktické zručnosti, ktoré budú 

potrebovať pri vytváraní vlastných projektových zámerov. Osvoja si základné pojmy, 

porozumejú vzťahom a súvislosti v projektových zámeroch, oboznámia sa so základmi 

projektovej práce ako je vytváranie projektových zámerov a vypĺňanie žiadostí, manažment 

zdrojov, fundraising a osvoja si praktické zručnosti potrebné pre prezentovanie svojich 

nápadov. Tematické okruhy sú orientované na teoretické základy a praktické vyhotovenie 

samotných projektov. 

 

Kurz Filip 

Tento osobnostno-rozvojový kurz je zameraný prevažne pre mladých ľudí, ktorí sa 

snažia nájsť vo svojom živote istotu. Počas tohto víkendového kurzu mladí absolvujú rôzne 

prednášky z oblasti života, v ktorých pociťujeme, že sú pre mladých kritické. Zistia, kde 

môžu hľadať pomoc a ako si ju vypýtajú. V rámci kurzu im ponúkame aj zážitkové aktivity, 

vďaka ktorým si uvedomia svoje vlastné postavenie vo svojom vlastnom okolí a komunite. 

 

Kurz Timo 

Tento kurz je pokračovaním osobnostno-rozvojového kurzu Filip. Počas víkendu sa na 

kurze zameriavame na konkrétne krízové zážitky a situácie, ktoré bránia mladým v prijatí seba 

samého. 

 

  

 



 
 

 

 Medzi ďalšie ponúkané služby nášho občianskeho združenia patrí poradenstvo 

z oblasti sociálnej práce, psychológie a práva. 

 

Poradenstvo poskytujeme: 

 

On-line poradňa IPcko.sk 

Náš tím tvorí 14 odborne vyškolených dobrovoľníkov. Prevažne sú to študenti, 

ktorých spoločným cieľom je dať mladým pocítiť prijatie. Sprevádzajú ich v zložitých 

životných situáciách a prípade, že sa vyskytne problém, ktorý si vyžaduje odborné 

poradenstvo, majú naši dobrovoľníci možnosť konzultovať tento chat rozhovor 

s odborníkom v oblasti, ktorej sa to týka. Odborníci, ktorých máme k dispozícii sú 

psychológovia, právnici a sociálny pracovníci. Pre klientov je táto možnosť atraktívna, 

pretože je bezplatná, zverujú sa so svojimi problémami z prostredia kde sa cítia bezpečne 

a taktiež majú možnosť ostať v anonymite.  

 

Poradenstvo face to face 

V sídle našej organizácie ponúkame našim klientom možnosť aj face to face 

poradenstva. K osobnému stretnutiu dobrovoľníka a klienta dochádza po dohodnutí si 

termínu vopred na našej on-line poradni. 

 

Poradenstvo organizáciám 

Ponúkame taktiež možnosť poradenstva v oblasti založenia mimovládnej 

organizácie, strategického plánovania, fundraisingu a taktiež písania projektových zámerov 

pre mimovládne organizácie, ktoré sú sociálne zamerané. Na našej stránke denne 

aktualizujeme súčasné najzaujímavejšie  grantové výzvy do ktorých sa môžu organizácie 

zapojiť.  

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Spolupráca s partnerskými organizáciami 

 

V roku 2012 sme spolupracovali s organizáciou PERSONA, ktorá nám poskytovala 

poradenstvo pri zakladaní našej organizácie, pri vytváraní etických kódexov a zmlúv pre 

dobrovoľníkov. Spolupracovali s nami aj na verejnej zbierke Vianoce v lete, kde sme sa 

prvý krát predstavili verejnosti a zbierali sme peniaze pre našu on-line poradňu. S o.z. 

PERSONA spolupracujeme aj pri školeniach Základy sociálnej práce s mládežou, ktorého sa 

zúčastňujú naši dobrovoľníci. Vedieme spolu aj kurz Základy projektového manažmentu, 

ktorý je určený pre verejnosť.  

 

Touto cestou by sme radi poďakovali aj portálu Ludialudom.sk, ktorý nám od nášho 

vzniku uverejnenú výzvy a taktiež nám poskytli priestor na verejnej zbierke Vianoce v lete.  

 

                                             
 

 

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY 

 V roku 2012 sme úspešne realizovali nasledujúci projekt: 

 

 

Názov projektu: „On-line poradňa IPcko.sk“ 

Projekt IPcko.sk je bezplatná on-line poradňa, kde ponúkame mladým poradenstvo 

v oblasti psychológie, práva a sociálnej práce. Našim najsilnejším partnerom v našich 

začiatkoch bol internetový portál Právna revue, ktorý nám zabezpečoval právne 

poradenstvo. Zorganizovali pre nás tlačovú konferenciu v Žiline, ktorá sa konala 

02.08.2012. Prítomní boli TA3, Plus jeden deň, Nový čas a iné. Cieľom tejto konferencie 

bola propagácia on-line poradne IPcko.sk.  

Náš prvý osobný kontakt s verejnosťou bol na verejnej zbierke Vianoce v lete, ktorú 

zorganizoval darcovský portál Ludialudom.sk.  

Mesiac august bol pre nás z hľadiska médií veľmi úspešný, pretože sme boli pozvaní 

do rádia Lumen do programu Študentské šapitó. Predstavili sa tam naši dobrovoľníci 

Veronika a Marek. Pár dní na to, sme dostali priestor predstaviť našu on-line poradňu aj 

v rádiu Slovensko. V letných mesiacoch sme sa zúčastnili workshopu One way, ktorý sa 

konal vo Svite.  
 



 
 

 

Naše poradenstvo môžeme poskytovať vďaka nášmu technickému partnerovi 

Livechatoo.com. V januári sme za mediálneho partnera získali portál zoznam.sk a TASR. 

Naša poradňa sa stretáva s pozitívnymi ohlasmi aj z radov stredných škôl. Prijali sme 

pozvanie na SOŠ Levická v Nitre, kde sme predstavovali našu poradňu študentom. Taktiež 

sme boli pozvaní na Gymnázium Angely Mericci v Trnave. Podporu nám vyjadrilo aj 

Súkromné gymnázium Katkin park s ktorými budeme aj naďalej spolupracovať.  

Finančnú podporu nám poskytli aj firmy Royaldom stavebniny Častkovce, ktorá nám 

finančne prispela na naše reklamné materiály. Podporila nás aj sieť predajní SWATCH, 

ktorá nám zabezpečila ceny do našich súťaží a aukcií, vďaka ktorým sme mali možnosť 

získať ďalšie finančné prostriedky na fungovanie nášho projektu. 

 

 
 

Úprimne ďakujeme všetkým našim partnerom za pomoc a podporu, ktorú nám 

prejavili počas celého nášho fungovania v roku 2012. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

Finančná správa Inštitút prijatia, o.z. 

Náklady pozostávajú zo spotreby materiálu, ostatných služieb, osobitných nákladov 

a iných ostatných nákladov. Spotreba materiálu od apríla do decembra 2012 sa týkala nákladov 

na chod občianskeho združenia a nákladov týkajúcich sa hlavnej činnosti. Tieto náklady 

predstavujú celkovú výšku 1127,51 €. Ostatné služby predstavujú náklady súvisiace 

s administratívnou činnosťou, činnosťou odborného poradenstva a koordinácie a ďalších 

dodaných služieb. Medzi ďalšie služby patrí aj tlač a kopírovanie materiálov, poštové služby 

a telefónne služby. Tieto náklady predstavujú celkovú výšku 3062,02 €. Osobitné náklady 

predstavujú náklady súvisiace s výkonom dobrovoľníckej činnosti v celkovej výške 200,01 €. 

Iné ostatné náklady sú náklady predovšetkým spojené s bankovými poplatkami, ktoré sú vo 

výške 44,63 €. Celkové náklady predstavujú 4434,17 €. 

  

Výnosy predstavujú príspevky, ktoré sa členia na príspevky od iných organizácií, 

príspevky od fyzických osôb a prijaté členské príspevky. V roku 2012 tvorili prijaté príspevky 

od iných organizácií finančné prostriedky vo výške 436,40 €. Príspevky od fyzických osôb boli 

v roku 2012 v celkovej výške 2397 € a prijaté členské príspevky od členov občianskeho 

združenia sú vo výške  1779,99 €. 

  

Výsledok hospodárenia za rok 2012 je 179,22 €. 

  

V občianskom združení sa neinvestovalo do dlhodobého majetku a neevidujeme ani 

nesplatené záväzky. Aktíva pozostávajú z pokladnice, ktorej zostatok k 31.12.2012 je 55,30 €. 

Bankový účet je so zostatkom 94,04 €. Celková výška finančných účtov je 149,34 €. Na účte 

náklady budúcich období evidujeme časové rozlíšenie za hosting webovej stránky v celkovej 

výške 29,88. Pasíva obsahujú výsledok hospodárenia v celkovej výške 179,22 €. 

SÚVAHA v € 

 

 

  Aktíva – majetok 

 

2012 2011 

Majetok spolu Dlhodobý nehmotný majetok 

  

 

Dlhodobý hmotný majetok 

  

 

Finančné investície 

  Obežný majetok Zásoby 

  

 

Dlhodobé pohľadávky 

  

 

Krátkodobé pohľadávky 

  

 

Finančný majetok 149,34 

 

 

Náklady budúcich období 29,88 

 

 

Prechodné účty aktív 

  Aktíva celkom 

 

179,22 

 

    



 
 

 

    Pasíva - zdroje 

 

2012 2011 

Vlastné zdroje Fondy 

  

 

Výsledok hospodárenia 179,22 

 Cudzie zdroje Dlhodobé záväzky 

  

 

Krátkodobé záväzky 

  

 

Bankové výpomoci 

  

 

Prechodné účty pasívne 

  Pasíva celkom 

 

179,22 

  

 

 

 

   VÝSLEDOVKA v € 

   Náklady   2012 2011 

  Materiál 1127,51   

  Energie     

  Opravy a udržba     

  Cestovné      

  Reprezentačné     

  Služby 3062,02   

  Mzdy     

  Odvody     

  Osobitné náklady 200,01   

  Iné ostatné náklady 44,63   

  Odpisy DHM a NM     

  Poskytnuté príspevky iným UJ     

Náklady celkom   4434,17   

 

 

   



 
 

 

    2012 2011 

Výnosy Tržby z predaja služieb     

  Úroky     

  Iné ostatné výnosy     

  Výnosy z dolhodobých fin. investícií     

  Prijaté príspevky od iných organizácií 436,4   

  Prijaté príspevky od fyzickýc osôb 2397   

  Prijaté členské príspevky 1779,99   

  Dotácie na prevádzku     

Výsledok hospodárenia   179,22   

Výnosy celkom   4434,17   

     

 


