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I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  

Občianske združenie IBA SPOLU pri Centre sociálnych služieb EDEN vzniklo v marci 2017. 

Je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej 

republiky. Združenie je nezisková organizácia ľudí, ktorej cieľom je všeobecná podpora 

činností a opatrení zameraných na pomoc osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej 

situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu. 

Vyvíjanie aktivít a podpora spoločensko – kultúrnych akcií pre zdravotne postihnutých, ako aj 

rekreačných a športových činností. Snahou združenia je zviditeľnenie týchto ľudí, ich života 

a integrácia do spoločnosti. Združenie podporuje vzdelávanie ľudí pracujúcich so zdravotne 

postihnutými. Rozvíja svoje aktivity tiež informačnou a publikačnou činnosťou. 

Poslaním občianskeho združenia IBA SPOLU je dosiahnutie plného uplatnenia princípov 

sociálnej spravodlivosti a humanizmu. 

 

II. NAJVÝZNAMNEJŠIE AKTIVITY V ROKU 2019 

 

30.01.2019 sa konala pracovná porada na ktorej bol do Občianskeho združenia prijatí nový člen 

p. Mezovská, ktorá sa na 29.03.2019 voľbami stala štatutárnym zástupcom nakoľko sa p. 

Marušiaková vzdala svojej funkcie. Štatutárnymi zástupcami Občiasnkeho združenia IBA 

SPOLU sú naďalej p. Ševčíková, p. Piklová a novozvolená p. Mezovská. 

V roku 2019 si Občianske združenie splnilo aj svoju povinnosť a do 30.6.2019 nahlásilo 

aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Občianske Združenie 

aktívne podporovalo činnosť a aktivity klientov CSS EDEN a podalo niekoľko žiadostí 

o dotáciu či grant. 

Nadácia Pontis – OZ- EDEN v OBLAKOCH – neúspešný projekt 

COOP Jednota – OZ- Altánok pre imobilných klientov CSS EDEN – neúspešný projekt 

Nadácia SPP- Program OPORA – vyvýšené záhony - neúspešný projekt 

Nadácia SPP – Program OPORA – voliera pre drobné vtáctvo - neúspešný projekt 

Nadácia EPH – Oporný bod – altánok - neúspešný projekt 



Nadácia EPH – Šport na dosah – futbalový turnaj - neúspešný projekt 

Nadácia ORANGE – záhradné sedenie- neúspešný projekt 

Nadácia SLSP – fitpark - neúspešný projekt 

Dotácia z mesta LIPTOVSKÝ HRÁDOK  - mikulášske baličky a vianoce 2019 – úspešný 

projekt – finančný príspevok vo výške 800 Eur 

Komunitná nadácia Liptov – záhradné hojdačky - úspešný projekt – finančný príspevok vo 

výške 500 Eur na zakúpenie 3 ks záhradných drevených hojdačiek pre klientov CSS EDEN. 

 

 

Občianske združenie IBA SPOLU aj v roku 2019 aktívne podporovalo aktivity klientov CSS 

EDEN: 

ŠPORTOVÉ HRY 2019 

- Úhrada účastníckeho poplatku vo výške 30 Eur/osoba pre 4 klientov a 2 zamestnancov 

CSS EDEN 

SRDCE NA DLANI 2019 

- Úhrada dopravy vo výške 360 Eur na galavečer Srdce na dlani, kde bola nominovaná aj  

pani riaditeľka CSS EDEN Mgr. Andrea Šišilová za jej snahu, prácu a prínos 

v sociálnych službách.  

VÝLET ORAVSKÁ LESNÁ, ORAVSKÁ PRIEHRADA 

- Úhrada dopravy vo výške 343,56 Eur  - výlet pre klientov CSS EDEN 

 

 



 

POBYT VO VAVRIŠOVE 

Zabezpečenie občerstvenia, hier pre klientov CSS EDEN na rekreačnom pobyte vo Vavrišove 

na chate Alpine kde sa stretli spolu s klientmi ďalších dvoch zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK. Tak sme naplnili ďalší z cieľov OZ a to integrovať a spájať komunity klientov 

navzájom. 

 

Občianske združenie finančne podporuje klientov CSS EDEN aj pri kreatívnej práci s drevom 

v dielni CSS EDEN pri práce v záhrade. 

Zariadenie CSS EDEN dostalo v roku 2017 do správy budovu telocvične a prilahlími 

miestnosťami, ktorú si postupne rekonštruujú. Aj naše občianske združenie prispelo k tomu, 

aby sa klienti CSS EDEN mohli čím skôr venovať kulinoterapii vo svojej novo vybudovanej 

kuchyni. Občianske združenie preto zakúpilo vstavané spotrebiče do novovybudovanej 

kuchyne vo výške 1945 Eur a koberec do novovybudovanej miestnosti pre fyzioterapiu vo 

výške 1462 Eur. 

 

III. FINANČNÁ SPRÁVA 

 

Na začiatku účtovného obdobia 1. 1. 2019 nemalo združenie žiadne zásoby, pohľadávky, 

záväzky a úvery. Majetok občianskeho združenia tvoril finančný majetok v členení: 

- Finančné prostriedky v pokladni 

- Finančné prostriedky na bežnom účte vedenom vo VÚB banke 

Počiatočný stav k 1. 1. 2019 

Pokladňa: 186,85 € 

BÚ: 2298,50 € 

Spolu: 2485,35 € 

 

Konečný stav k 31. 12. 2019 

Pokladňa: 108,76 € 



BÚ: 3014,06 € 

Spolu: 3122,82 € 

 

Prehľad príjmov 2019: 

Dary fyzických osôb: 266,62 Eur 

Žilinský samosprávny kraj: 240 Eur 

Komunitná nadácia Liptov : 500 Eur 

Dotácia Mesta Liptovský Hrádok: 800 Eur 

Finančné riaditeľstvo SR – 6522,66 Eur 

Príjmy OZ spolu: 8329,28 Eur 

 

Prehľad výdavkov 2019:  

Účelové výdavky z pokladne : 2510,71 Eur 

Účelové výdavky z bankového účtu: 5181,10 Eur 

Výdavky OZ spolu: 7691,81 € 

 

Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým darcom a prispievateľom OZ IBA SPOLU, ktorí 

finančnými prostriedkami prispeli k napĺňaniu poslania Občianskeho združenia IBA SPOLU.  

 

Právnické osoby, ktoré pomáhajú napĺňať ciele Občianskeho združenia a ktorým vyslovujeme 

osobitnú vďaku sú:  

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.  

Sklenárstvo K ⁺  K – Kyseľ Zdenko 

Mesto Liptovský Hrádok  

Komunitná nadácia LIPTOV 

 

IV. ZÁMERY NA ROK 2020 

 

V roku 2020 by sme radi nadviazali na už rozbehnuté aktivity z predchádzajúceho obdobia, 

avšak prioritnou je práca na pozemku s telocvičňou CSS EDEN a vybudovanie oddychového 

altánku s bezbariérovým chodníkom pre imobilných klientov. Vybudovanie funkčnej záhrady, 



ktorá bude doplnená o  vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny, ovocné kríky a kurník kde 

budú klienti CSS EDEN chovať drobnú hydinu, aby si potom z nazbieraných úrod mohli 

pripravovať chutné jedlá v novej kuchyni. Samozrejme budeme naďalej podporovať klientov 

CSS EDEN aby mohli absolvovať množstvo výletov, spoznávali nových ľudí, a nadväzovali 

naďalej nové priateľstvá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: 

Ing. Katarína Piklová 

 

 

 

 

 

 

 

V Liptovskom Hrádku, dňa 14.02.2020 



 

Obrázok 1- nová kuchynka so vstavanými spotrebičmi 

 

Obrázok 2- miestnosť fyzioterapie doplnená novým kvalitným kobercom 



 

Obrázok 3- rekreačný pobyt Vavrišovo 



 

 

Obrázok 4- výlet Oravská Lesná 



 

 

Obrázok 5- podpora kreatívnych dielní a kulinoterapie 

 

 

 

 


