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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 2020 

 

V roku 2020 aj aktivity nášho Občianske združenie poznačila pandémia COVID-19.  

Nikto z nás si nikdy nemyslel, že v dnešnej dobe sa prestaneme stretávať s našimi známymi, 

priateľmi, dokonca že sa prestaneme stretávať aj s rodinou aby sme ochránili seba, svoje 

zdravie.  

Hneď v marci 2020 sme zabezpečili pre zariadenie CSS EDEN respirátory FFP3 v sume 

1167,12 Eur na ochranu zdravia klientov a zamestnancov. 

Občianske Združenie aj tento rok podalo niekoľko žiadostí o dotáciu či grant, ktoré boli 

zamerané aj na pomoc v období pandémie COVID – 19.  

Nadácia SLSP – vybavenie posilňovne pre klientov CSS EDEN v sume 9432,01 Eur - 

neúspešný projekt 

Dotácia z mesta LIPTOVSKÝ HRÁDOK  - mikulášske balíčky a Vianoce 2020 – úspešný 

projekt – finančný príspevok vo výške 400 Eur. 



Nadácia KIA Motors Slovakia – zakúpenie zariadenia na rozprašovanie dezinfekcie priestorov 

v sume 500 Eur – úspešný projekt 

  

     V týchto neľahkých časoch sa Občianskemu združeniu podarilo získať vecný dar od SHP 

Harmanec, a.s. v podobe 20 paliet toaletného papiera a 10 paliet kuchynských roliek. Občianske 

združenie týmto tento dar prerozdelilo a obdarovalo až 17 zariadení sociálnych služieb, 

denných stacionárov, nocľahární, útulkov v okrese Liptovský Mikuláš. So všetkými 

obdarovanými bola uzatvorená darovacia zmluva.   

 

Prijali sme peňažný dar v hodnote 1400 Eur od UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická 

akciová spoločnosť na podporu klientov CSS EDEN. 

Aj v roku 2020 sme boli pripravený zabezpečiť niekoľko výletov, športových aktivít pre 

klientov CSS EDEN. Situácia spojená so šírením sa respiračného ochorenia COVID-19 však 

naše plány zmenila a tak sa v čase zlepšenia pandemickej situácie podarilo absolvovať klientom 

CSS EDEN aspoň každoročný pobyt vo Vavrišove na chate Alpine kde tento rok boli bez 

svojich priateľov z ďalších dvoch zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Občianske 



združenie im zabezpečilo všetko potrebné na grilovačku a niečo fajné pod zub počas celého 

pobytu. 

Počas roka sme zabezpečovali financovanie interných akcií klientov CSS EDEN, guláš, varenie 

pirohov, Športové hry, kulinoterapiu, oslavy pre jubilantov.  

Táto pandemická doba priala aspoň našim plánom z roku 2019 – Klienti CSS EDEN 

spolu so zamestnancami vybudovali v záhrade vyvýšené záhony do ktorých si nasadili rôzne 

bylinky, zeleninu. Podaril sa aj náš plán- vybudovanie oddychového altánku, ktorému sa už 

dnes tešia klienti aj zamestnanci CSS EDEN. Na stavbe altánku sa podieľali zamestnanci a ruku 

k dielu priložili aj klienti CSS EDEN, ktorým patrí veľká vďaka za krásny výsledok ich práce. 

Stavbu altánku sme financovali z finančných prostriedkov Občianskeho združenia v sume 

2024,27 Eur, drevnú hmotu nám zabezpečila spoločnosť Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. 

 

 

 



 

III. FINANČNÁ SPRÁVA 

 

Na začiatku účtovného obdobia 1. 1. 2020 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. 2020 

Pokladňa: 108,76 € 

BÚ: 3014,06 € 

Spolu: 3122,82 € 

 

Konečný stav k 31. 12. 2020 

Pokladňa: 96,46 € 

BÚ: 3695,68 € 

Spolu: 3955,55 € 

 

Prehľad príjmov 2020: 

Dary fyzických osôb: 750 Eur 

Žilinský samosprávny kraj: 250 Eur 

Unipharma – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť : 1400 Eur 

Dotácia Mesta Liptovský Hrádok: 400 Eur 

Finančné riaditeľstvo SR – 5860,88 Eur 

Príjmy OZ spolu: 8660,88 Eur 

 

Prehľad výdavkov 2020:  

Účelové výdavky z pokladne : 2812,30 Eur 

Účelové výdavky z bankového účtu: 5179,26 Eur 

Výdavky OZ spolu: 7991,56 Eur 

 



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.  

Mesto Liptovský Hrádok  

Komunitná nadácia LIPTOV 

UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 

Nadácia KIA Motors Slovakia 

SHP Harmanec, a.s. 

 

IV. ZÁMERY NA ROK 2021 

 

V roku 2021 by sme radi vybudovali bezbariérový chodník pre imobilných klientov v záhrade 

CSS EDEN.  Cieľom je tiež dokončiť zámery z roku 2020 ako vybudovanie kurníka kde budú 

klienti CSS EDEN chovať drobnú hydinu. 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 11.03.2021 



 

 

 

  

Obrázok 1- podpora kreatívnych dielní a kulinoterapie 

 

 

 

Obrázok 2- budovanie vyvýšených záhonov 

  



 

Obrázok 3- výlet Vavrišovo 2020 

  

 

  

 

 

 

 



 

 

Obrázok 4- Športový deň 2020 



  

Obrázok 5- varenie pirohov 

 


