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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE


Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím so sídlom v Bratislave, Mokrohájska cesta 1, PSČ 842 40 (ďalej v texte len Inštitút)
telefón: 5465 0062,  fax: 5465 0063,  e-mail: ipr@svsba.sk, 
 http://www.iprba.sk/

Rezort:	 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Riaditeľ: PhDr. Dušan Piršel

Vedenie organizácie:  Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka SOŠ pre žiakov s TP
Ing. Marián Nedas PhD., vedúci ekonomického úseku
			Mgr. Ivan Číž, vedúci centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie
			MUDr. Igor Hajdúk, vedúci lekár zdravotného úseku a liečebnej rehabilitácie
			Ing. Peter Hološka, vedúci prevádzkovo-technického úseku

HLAVNÉ  ČINNOSTI

1. Inštitút plní úlohy spojené s pracovnou rehabilitáciou, a to:

- poskytuje poradenstvo pre voľbu povolania a poradenstvo pre prípravu na pracovné
uplatnenie,
- vykonáva sústavnú prípravu na pracovné uplatnenie formou:
- kurzov,
- pracovných zácvikov,
- odborného vzdelania a stredného odborného vzdelania v učebných odboroch, prípadne
v študijných odboroch,
- vykonáva rekvalifikácie, 
- zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti  vrátane liečebnej rehabilitácie,
- poskytuje psychologické služby,
- poskytuje finančné a hmotné zabezpečenie vrátane stravovania a ubytovania účastníkom
prípravy na pracovné uplatnenie podľa platných právnych predpisov,











2.  V ekonomických veciach:
a)  zostavuje návrh rozpočtu Inštitútu
b)  vykonáva účtovnú  štatistickú činnosť a vypracúva s tým súvisiace rozbory
	vykonáva publikačnú a informačnú činnosť

d)  vykonáva opatrenia nevyhnutné pre činnosť v období mimoriadnych situácií, na
zabezpečenie príprav a opatrení civilnej obrany a požiarnej ochrany a zodpovedá za ich
plnenie.

3.  Inštitút v rozsahu určenej pôsobnosti pri plnení úloh spolupracuje:
a)  s organizáciami rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny
b)  s organizáciami rezortu zdravotníctva
c)  s orgánmi rezortu školstva
d)  so zamestnávateľmi v štátnom i súkromnom sektore
e)  so spoločenskými organizáciami, hnutiami a združeniami orientovanými na pomoc
     občanom so zdravotným postihnutím.








































A.   Hlavné zameranie činnosti organizácie za rok 2008
      
Činnosť Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave /ďalej len „IPR“/ vychádzala do 18. 08. 2008  zo zriaďovacej listiny  IPR, schválenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.07. 1991, ako aj zriaďovacej listiny Stredného odborného učilišťa pre telesne postihnutú mládež, ktoré tvorí podľa týchto dokumentov nedeliteľnú súčasť IPR.
Predmetom činnosti IPR a z neho vyplývajúce hlavné úlohy sú najmä:
       -  zabezpečovanie prípravy na pracovné uplatnenie občanov najmä vo veku 15                                   
          až  45 rokov formou  kurzov, rekvalifikačných kurzov, pracovných zácvikov 
          a zaškolení, prípravy na výkon  robotníckych povolaní a odborných činností
          zodpovedajúcich príslušnému učebnému  odboru, ukončenej záverečnou
          skúškou a prípravy v študijných odboroch na výkon  niektorých 
          robotníckych povolaní a niektorých technicko-hospodárskych  činností 
          prevádzkového charakteru, ukončených maturitnou skúškou,
       -  poskytovanie poradenskej služby pri voľbe povolania a pri pracovnom uplatnení,
      -  poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie pre žiakov SOŠ       
           a pre klientov v CSPR v rozsahu potrebnom pre  pracovnú rehabilitáciu,
      -  poskytovanie sociálnej rehabilitácie, psychologických a sociálnych služieb,
      -  vykonávanie poradenstva, tréningu a testovaní zvyškového pracovného 
          potenciálu zdravotne postihnutých občanov v rámci Centra sociálnej a pracovnej 
          rehabilitácie /ďalej  len „CSPR“/, ktoré je taktiež nedeliteľnou súčasťou IPR,
       -  poskytovanie hmotného zabezpečenia klientov v zmysle platných predpisov,
       -  poskytovanie ubytovania a stravovania klientov  a niektoré ďalšie činnosti.

Rozhodnutím ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 41/2008 došlo dňom 19. 08. 2008 ku zmene názvu inštitútu na „Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím“. Týmto rozhodnutím došlo tiež ku zmene predmetu činnosti inštitútu, najmä rozšírením poskytovania jeho služieb o niektoré nové informačné a poradenské služby, diagnostikovanie zostatkového pracovného potenciálu klienta so zdravotným postihnutím,  testovanie a tréning pracovných zručností, schopností a návykov na konkrétnych pracovných úlohách. 
Ako nástupnícky subjekt Stredného odborného učilišťa pre telesne postihnutú mládež sa stala Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím.  
Došlo tým ku transformácii bývalého inštitútu vo viacerých, čiastočne presnejšie vyšpecifikovaných činnostiach uvedených vyššie, ale aj v obsahu predmetu činnosti školy, jej postavenia a pôsobnosti, vrátane vytvorenia funkcie riaditeľa SOŠ.
 















B. Hospodárenie organizácie za rok 2008

IPR je napojený na štátny rozpočet SR prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  ako svojho zriaďovateľa.

1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu organizácie

Celkové zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia v rozpočtovom  roku 2008:
	IPR v sledovanom roku 2008 dosiahol mimoriadne pozitívne výsledky hospodárenia,  

čo je dokumentované tým, že všetky rozhodujúce  ukazovatele v príjmovej aj výdavkovej  časti boli splnené na takmer 100%.
 Plnenie záväzných ukazovateľov organizácie podľa ich členenia bolo nasledujúce:

  Ukazovateľ                    Zdroj                       Plnenie rozpočtu
                                                                         /tis. Sk/
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  Príjmy spolu:                 111 + 72a                     1 094     
 
  Výdavky  spolu:            11+13+72a                 70 204
  v tom:                                                 
  mzdy                              111                             27 620
  poistné                           111                                9 353                    
  tovary a služby              11+13+72a                  13 573
  bežné transfery              111                                   798     
  obst. kap. aktív              111+13+72a                18 860                                      
    

V príjmovej časti je navýšenie rozpočtu o mimorozpočtové zdroje vo výške 356  tis. Sk, vo výdavkovej časti je uvedené aj čerpanie mimorozpočtových  zdrojov vo výške 356 tis. Sk, ako aj čerpanie zo zdrojov 136 určených na  spolufinancovanie projektov EÚ a SR na realizáciu projektu  č. 13110100019101 – uvedenie a prípravu nezamestnaných zdravotne postihnutých občanov na trh práce v úhrnnej výške  177 tis. Sk.  Projekt zo zdroja 136 bol ukončený, ďalej nepokračuje.
Nevyčerpané prostriedky vo výške 93 084,- Sk sa vrátili na MPSVR SR do sekcie ESF. Vrátené prostriedky Štátna pokladnica zobrazuje podobne, akoby boli vyčerpané, nakoľko boli prevedené z výdavkového účtu /ekonomická klasifikácia  637033/ na účet Sekcie ESF.

1.2 Rozpočtové opatrenia boli vykonané v súlade s ustanoveniami § 15 – 18 zákona                o rozpočtových pravidlách v roku 2008 takto:
            
1/ UR/0000324/2008 z 25.1.2008 - prekročenie limitu výdavkov na rok 2008,  kap. výdavky,     zdroj 1317 o 1 325 000,00 Sk. 
2/ UR/0005407/2008 zo 7.3.2008 - JPD Cieľ 3 – výdavky určené na spolufinancovanie  projektu zo zdrojov 136 EÚ a ŠR  vo výške 270 000,- Sk.
3/ UR/0018914/2008 z 30.5.2008 - úprava registra investícií presunom medzi schválenými akciami, pri zachovaní výšky ročného objemu kapitálových  výdavkov na rok 2008.                             
4/ UR/0020245/2008 z 9.6.2008 navýšenie rozpočtu o mimorozpočtové zdroje, zdroj 72a – kap. výdavky 150 000,- Sk /dar –Prvá stavebná sporiteľňa/.       
5/ UR/0020166/2008 z 9.6.2008 viazanie mzdových prostriedkov vo výške 750 000,- Sk  na preklenutie časového sklzu pri vykonávaní refundácií  zamestnancov v organizácií Sociálna implementačná agentúra.
/530 000,- Sk –mzdy, 220 000,- Sk- poistenie a odvody do poisťovní/.
6/ UR/0021591/2008 zo 17.6.2008 navýšenie rozpočtu o mimorozpočt. zdroje, zdroj 72a – bežné výdavky 50 000,- Sk /dar – V. Nemec/.
7/ UR/0030784/2008 z 30.7.2008 navýšenie rozpočtu o mimorozpočt. zdroje,  zdroj 72a – kap.výdavky 31 000,- Sk /dar – Akzent media/.
8/ UR/0030786/2008 z 30.7.2008 navýšenie rozpočtu o mimorozpočt. zdroje, zdroj 72a – kap.výdavky 10 000,- Sk /dar – Chmela J. Aktiv/.
9/ UR/0032148/2008 z 11.8.2008 úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu, navýšenie EK 630 – tovary a služby, zdroj 111 o 2 579 000,- Sk.                   
10/ UR/0033145/2008 z 20.8.2008 - úprava registra investícií presunom medzi schválenými akciami, pri zachovaní výšky ročného objemu kapitálových výdavkov na rok 2008.
11/ UR/0038294/2008 z 22.9.2008 zvýšenie prostriedkov v kategórii 610 a 620 vo výške 
750 000,- Sk  / vrátenie prostriedkov použitých na  preklenutie časového sklzu pri vykonávaní refundácií zamestnancov  v organizácií Sociálna implementačná agentúra.
12/ UR/0043375/2008 z 10.10.2008 – presun medzi ekonomickými kategóriami 
630 / -362 000,- Sk / a ekon. kat. 640 / + 362 000,- Sk/  na odchodné a odstupné. 
13/ UR/0050572/2008 zo 7.11.2008 – presun medzi ekonomickými kategóriam
620 / -90 000,- Sk / a ekon. kat. 640 / + 90 000,- Sk/ na nem. dávky a úrazové poistenie.
14/ UR/0051754/2008 z 12.11.2008 navýšenie rozpočtu o mimorozpočt. zdroje,  zdroj 72a –  bežné výdavky 100 000,- Sk /dar – V. Nemec/.
15/ UR/0052477/2008 zo dňa 14.11.2008 - zvýšenie prostriedkov v ekonom. kategórií 610 a 620 vo výške 1 215 000,- Sk   /900 000,- Sk  mzdy, 
315 000,- Sk poistné a príspevok do poisťovní/.              
16/ UR/0053054/2008 z 18.11.2008 navýšenie rozpočtu o 1 300 000,- Sk  zdroj 111, 
ekon. kat. 710 - na nákup motorového vozidla.                         
17/ UR/0061146/2008 z 8.12.2008 – presun medzi položkami na ekonom. kategórií 630 zdroj 1361 a 1362. 
18/ UR/0064401/2008 z 12.12.2008 – presun medzi ekonomickými kategóriami 
620 / -210 000,- Sk / a ekon. kat. 630 / + 210 000,- Sk/.
19/ UR/0066375/2008 zo 16.12.2008 navýšenie rozpočtu o mimorozpočt.zdroje, zdroj 72a – bežné výdavky 10 000,- Sk /dar – ACIS s r.o./.
20/ UR/0068501/2008 z 18.12.2008 navýšenie rozpočtu o mimorozpočt. zdroje, zdroj 72a – bežné výdavky 5 000,- Sk /dar – GMW s r.o./.
21/ UR/0068535/2008 z 18.12.2008 – presun medzi položkami na ekonom.  kategórií 640  - bežné výdavky. 
22/ UR/0069223/2008 z 19.12.2008 viazanie kapitálových  výdavkov vo výške  
1 950 000,- Sk /inv. akcia 18815-Výstavba solár. systému  I. etapa IPRO/. O túto sumu povolí prekročenie limitu kap. výdavkov v nasledujúcom roku.                
23/ UR/0069776/2008 z 19.12.2008 – presun medzi položkami na ekonom. kategórií 710  - kapitálové  výdavky.
24/ UR/0069825/2008 z 19.12.2008 – presun medzi položkami na ekonom. kategórií 630 - bežné  výdavky – mimorozpočtové zdroje.
25/ UR/0073304/2008 z 29.12.2008 – presun medzi položkami na ekonom. kategórií 630 - bežné  výdavky .
26/ UR/0073597/2008 z 30.12.2008 – presun fin. prostr. medzi ekonomickými kategóriami 640 / -4 000,- Sk / a ekon. kat. 630 / + 4 000,- Sk/.
27/ UR/0074513/2008 z 30.12.2008 – presun medzi položkami na ekonom. kategórií 610 - bežné  výdavky .
28/ UR/0074524/2008 z 30.12.2008 – presun medzi položkami na ekonom. kategórií 620 - bežné  výdavky .






              
 Príjmy organizácie 

1.3.1. Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie:

V oblasti príjmov podľa ekonomickej klasifikácie /zdroj 111/ sme dosiahli  plnenie  v čiastke 738 tis. Sk, čo predstavuje 123  % z celoročného objemu  tis. Sk. Najvyššie čiastky pritom tvorili príjmy z  vlastníctva majetku, ako aj administratívne a iné poplatky a platby.
                   
Zvýšené plnenie príjmových položiek je  ovplyvnené najmä tým, že došlo  k navýšeniu príjmov z prenájmu plôch na umiestnenie bilboardov.
Príjmy /zdroj 72a/ vo výške  356 tis. Sk – sú to prostriedky od iných subjektov  na základe darovacích zmlúv.
                                              
 1.3.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie neboli v roku 2008 prijaté žiadne.

1.4  Výdavky organizácie

1.4.1 V oblasti výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie bolo dosiahnuté nasledovné plnenie:

Výdavky - Zdroj 111

Bežné výdavky boli čerpané vo výške  51 002 tis. Sk z celoročného upraveného rozpočtu.
Čerpanie rozpočtu v jednotlivých ekonomických kategóriach je nasledovné:

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania /610/ boli čerpané vo výške  
27 620 tis. Sk z celoročného upraveného rozpočtu  27 620 tis. Sk, čo predstavuje 
100,00% čerpanie.

2. Poistné a príspevky do poisťovní /620/ boli čerpané vo výške 9 353 tis. Sk  z celoročného    objemu upraveného  rozpočtu  9 353 tis. Sk, čo predstavuje 100,00% čerpanie. 

3.  Tovary  a služby /630/

Boli čerpané vo výške  13 231 tis. Sk z celoročného upraveného   rozpočtu.
Čerpanie pritom pozostáva z nasledovných položiek:
 -  cestovné výdavky – tuzemské  boli čerpané vo výške 28 tis. Sk celoročného upraveného rozpočtu,
-  výdavky na zahraničné služobné cesty dosiahli výšku  8 tis. Sk, pričom  v tejto  položke sú  obsiahnuté najmä náklady spojené s účasťou žiakov našej SOŠ  na rôznych medzinárodných súťažiach.
-  náklady na dodávky energií – plyn, elektrická energia, vodné a stočné a  poplatky za telekomunikačné služby dosiahli výšku 4 698 tis. Sk  z celoročného upraveného rozpočtu. Vysoká úroveň čerpania rozpočtu  v tejto položke bola ovplyvnená najmä zvýšenými nárokmi na spotrebu  energií, najmä dodávok  plynu na vykurovanie a dodávok teplej vody po úplnom zavedení do prevádzky novovybudovaných a rekonštruovaných  objektov  inštitútu.          
- náklady na materiál dosiahli výšku 4 800 tis. Sk upraveného rozpočtu.

   Najväčšie nákladové položky tvorili: 
   EK 633001 -  interiérove vybavenie                     697 tis.Sk
   EK 633004 -  prevádzkové stroje a prístroje        262 tis. Sk 
   EK 633006 -  všeobecný materiál                      1 314 tis. Sk 
   EK 633009 -  knihy a učebné pomôcky                226 tis. Sk
   EK 633011 -  potraviny                                      1 857 tis. Sk

   Náklady na dopravné  dosiahli výšku  285  tis.Sk upraveného rozpočtu, pričom najväčšími položkami boli: 
   EK 634001 -  palivá a mazivá                                153 tis. Sk
   EK 634002 -  servis a údržba                                   67 tis. Sk

V rutinnej a štandardnej údržbe predstavovali náklady sumu 1 809 tis. Sk.   
   Zvýšené náklady na údržbu boli vynútené častými haváriami rozvodov  teplej a úžitkovej vody, ukončením komplexnej rekonštrukcie kotolne  IPR a  stravovacieho strediska IPR.

V položke nájomné za prenájom predstavovali náklady 35 tis. Sk, pričom bol hradený najmä prenájom oceľových fliaš na technické plyny.

V položke služby sa dosiahlo čerpanie 1 568 tis. Sk, pričom  najväčšie položky tvorili: 

EK 637004 -  odvoz odpadu                                        166  tis.Sk
EK 637005 -  špeciálne služby                                     337 tis. Sk 
EK 637016 -  prídel do soc. fondu                               294 tis. Sk 
EK 637027 -  odmeny zamestn. mimo prac. pomeru   369 tis. Sk   
EK 637035-  dane                                                        155 tis. Sk
   
4.  Bežné transfery /640/

   boli čerpané vo výške 798 tis. Sk z objemu rozpočtu upraveného rozpočtovými opatreniami   MPSVR  SR  z pôvodného objemu 350 tis. Sk.       

    Najväčšie položky tvorili:

   EK 642012 -  odstupné                                                 253 tis. Sk 
   EK 642013 -  odchodné                                                119 tis. Sk
   EK 642014 -  vreckové pre žiakov                               335 tis. Sk                                                        

   1.5  Kapitálové výdavky- Obstaranie kapitálových aktív /710/

   Na obstaranie kapitálových aktív  bola schválená čiastka 18 000 tis. Sk, ktorá bola rôznymi    úpravami zmenená na 17 350 tis. Sk. 
   V tejto položke boli celkovo čerpané finančné prostriedky vo výške 17 346  tis. Sk,  pričom         boli realizované  práce na stavbách:
   - rekonštrukcia obvodového plášťa dielne - výmena okien - stavba ukončená
   - rekonštrukcia strešného plášťa objektu dielne - II. etapa - stavba ukončená
   - rekonštrukcia obvodového a strešného plášťa s nadstavbou terasy – škola- stavba ukončená 

 - rekonštrukcia osobného výťahu v objekte dielní – stavba ukončená
 - výstavba solárneho systému ohrevu TUV – 1. etapa – boli čerpané finančné  prostriedky na  projektovú prípravu.
 
Ďalej sa čerpali prostriedky na:
EK 713002 -  výpočtová technika                           299 tis.Sk
EK 713004 -  prevádzkové stroje a prístroje           760 tis. Sk 
EK 714001 -  nákup osobného automobilu           1 190 tis. Sk





Výdavky - Zdroj 1317

/zdroje z predchádzajúcich rokov zo štátneho rozpočtu z r.2007/
Ministerstvo financií SR vykonalo listom č. MF/008701/2008-441 zo dňa 14.1.2008 
rozpočtové opatrenie v náväznosti na § 8 ods. 6 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa povoľuje prekročenie limitu výdavkov na rok 2008 o kapitálové výdavky v sume 1 325 000,- Sk 
/inv. akcia č.10914/.
- rekonštrukcia  a modernizácia  objektov a nadstavba doterajších objektov IPR. 
Rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 1 325 tis. Sk, boli rozpočtovým opatrením presunuté 
z roku 2007 na použitie v roku 2008  zo stavby  „Rekonštrukcia a modernizácia objektov 
a  nadstavba doterajších objektov“.
Dôvod presunu  uvedenej čiastky  bol  špecifikovaný v našej žiadosti  o presun.
Uvedené finančné prostriedky boli čerpané  vo výške 1 323 013,70 Sk.

Výdavky - Zdroj 1361 a 1362
         
Zdroj 1361 – Európsky sociálny fond /prostriedky EÚ/

Výdavky spolu dosiahli výšku 88 458, - Sk z celkového objemu 135 tis. Sk upraveného  rozpočtu. Zvyšných 46 542,- Sk bolo prevedených z výdavkového účtu na účet Sekcie ESF -  MPSVR  SR.   
Zdroj 1362 - Európsky sociálny fond / spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu/.
Výdavky dosiahli podobne ako u zdroja 1361 výšku 88 458,- Sk z celkového objemu upraveného rozpočtu 135 tis. Sk. Zvyšných 46 542,- Sk bolo prevedených z výdavkového účtu na účet 
Sekcie ESF -  MPSVR  SR.   

Výdavky  - Zdroj 72a /vybrané mimorozpočtové prostriedky – prostriedky od iných  subjektov na  základe darovacej zmluvy. 

Bol upravený rozpočet o 165 000,- Sk  na príjmovom účte „tuzemské bežné granty a transfery“.
Čerpaných bolo na výdavkovom bežnom účte 150 tis. Sk  použitých na zaplatenie kurzov 
Terapi Master   S-E-T v Českej republike, na cestovné na toto školenie, na softvér Terapi Master 
Praxis a na rehabilitačné pomôcky . 
Ďalších 15 tis. Sk bolo použitých na zabezpečenie záverečného vyhodnotenia činnosti IPR za
rok 2008.

Na príjmovom účte „tuzemské kapitálové granty a transfery“ bol upravený rozpočet vo výške 
191 000,- Sk.
Čerpaných bolo na výdavkovom kap. účte 191 000,- Sk použitých na vybudovanie modernej 
 jazykovej učebne v objekte teoretickej výučby IPR.


 1.6.1  Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

 Členia sa na:
 1.  04123 - sociálna a pracovná rehabilitácia zdravotne postihnutých občanov.
 Patria sem výdavky zo zdrojov 111, 1317, 72a. Čerpanie bolo popísané v predchádzajúcej           kapitole.
2.  0412 - všeobecná pracovná oblasť
Patria sem výdavky zo zdrojov 1361, 1362. Čerpanie bolo popísané v predchádzajúcej kapitole.





	 Výdavky podľa programovej  klasifikácie


Členia sa na:

1. 06G0404 - Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti.
Patria sem výdavky zo zdrojov 111, 1317, 72a. Čerpanie bolo popísané  v predchádzajúcej kapitole.
1.  06G0403 – zvýšenie zamestnateľnosti znevýhodnených skupín na trhu práce. 
Patria sem výdavky zo zdrojov 1361, 1362. Čerpanie bolo popísané  v predchádzajúcej kapitole.
Názov projektu - Podpora zamestnania občanov so zdravotným postihnutím
Začiatok projektu:    01.08.2006
Ukončenie projektu: 31.07.2008

Čerpanie prostriedkov projektu:   rok 2006 -          79 886,- Sk
                                                      rok 2007 -        320 000,- Sk
                                                      rok 2008 -        176 916,- Sk
                                                      spolu:               576 802,- Sk   
                                                             .
1.7  Výsledok rozpočtového hospodárenia 

                                                                                                ( v tis. Sk )
Text
Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet 
Skutočnosť
1
2
3
4
Príjmy spolu
         600
         600
     1 094
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ
             0
             0
            0
Výdavky spolu:
    65 208
    69 947
   70 204
z toho: kryté prostriedkami EÚ/zdroj 1361,1362/
             0
         270
        177
Saldo príjmov a výdavkov
   -64 608
   -69 347
  -69 110
z toho: z prostriedkov EÚ
             0
        -270
       -177


           Celková výška čerpania schváleného rozpočtu 65 208 tis. Sk, upraveného na  čiastku 
69 947 tis. Sk  je 70 204 tis. Sk. Skutočné čerpanie je bez 93 tis. Sk zo zdrojov 1361
a 1362, ktoré boli prevedené z výdavkového účtu na účet Sekcie ESF -  MPSVR  SR.   


     
 Finančné operácie

Finančné operácie ani príjmové, ani výdavkové, ktoré v zmysle §13 ods.7 zákona  o rozpočtových pravidlách nie sú súčasťou príjmov a výdavkov štátneho  rozpočtu  neboli IPR v roku 2008 realizované.










1.9  Zhodnotenie zamestnanosti
  
 V schválenom rozpočte na rok 2008 bol stanovený počet zamestnancov IPR  na 121. Štruktúra zamestnancov inštitútu je nasledujúca:
 - z celkového počtu zamestnancov bolo 83 žien, z toho vo vedúcich  funkciách dve ženy,
- zamestnaných bolo 25 starobných dôchodcov, čo je 20 % z celkového počtu  zamestnancov, pričom zamestnávanie dôchodcov je pre organizáciu výhodné a v  niektorých prípadoch aj nevyhnutné vzhľadom na nízke zárobky  pracovníkov odmeňovaných podľa zákona 
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom zárobky v tejto sfére ďaleko zaostávajú za priemernou mzdou v národnom hospodárstve SR.

 Zamestnávanie osobitných kategórií zamestnancov:
 - zamestnaných bolo 6 zdravotne postihnutých zamestnancov,
 - dve ženy boli na materskej dovolenke.
              

1.10    Zhodnotenie výsledkov kontrol

V priebehu roku 2008 sa uskutočňovali v jednotlivých mesiacoch  kontroly v pokladni IPR. Z ich výsledkov vyplýva, že neboli zistené žiadne nedostatky vo vedení  pokladničnej dokumentácie.
   V súlade so všeobecne záväzným  nariadením Magistrátu mesta Bratislava sa uskutočnila  v mesiaci apríl a október deratizácia objektov stravovacieho strediska IPR.

V tomto roku sa aj naďalej uskutočňovali  kontroly osobných vecí personálu  stravovacieho     strediska za účelom zistenia, či nedochádza  k vynášaniu surovín  alebo spracovaných potravín
zo strediska.  Pri kontrolách nebolo zistené žiadne  porušenie narábania s potravinami.
                     
V roku 2008 bolo uskutočnených celkove 11 odborných prehliadok, skúšok, kontrol   a revízií technických zariadení v objektoch IPR. Ich počet bol ovplyvnený najmä zavádzaním  nových objektov a technických zariadení v nich umiestnených. Išlo najmä o tieto kontroly, revízie a odborné prehliadky:
                  
1.  Práčovňa – odborná prehliadka
      2.  Čistenie a kontrola komína.
3.  Prevádzkové odborné prehliadky a skúšky vyhradených plynových a  tlakových zariadení,           odborné prehliadky nízkotlakovej teplovodnej kotolne.
      4.  Odborná prehliadka a skúška v  knihárskej dielni a na kozmetike.
      5.  Odborná prehliadka výťahu.
6.  Odborná prehliadka a skúška dielní: kováčskej, brusiarne, zváračskej, obrábačskej, 
      zlatníckej a hodinárskej.
7.  Odborná skúška dymovej cesty od kotlov, meranie komínových ťahov.
8.  Odborné prehliadky a skúšky vyhradených tlakových zariadení  teplovodných kotlov 
v kotolni,  plynových a tlakových zariadení  a nízkotlakovej kotolne prevádzkové odborné 
skúšky vyhradených   plynových zariadení – RaMZ plynu,  plynových horákov a regulátorov   
      plynov.
 9.  Kontrola hasiacich prístrojov  a požiarnych hydrantov.
10. Oprava hasiacich prístrojov a tlakové skúšky požiarnych hadíc.
11. Odborná prehliadka a skúšky pracovných strojov a elektrického ručného
      náradia – internát, zlatnícka dielňa, zdravotné stredisko, kozmetika, dielne,  sklad, vrátnica   a kancelárie.
                    


12. Hygienický audit priestorov IPR vykonaný pracovnou zdravotnou službou.

Zistené drobné nedostatky z kontrol boli v stanovených termínoch odstránené  v spolupráci s dodávateľskými organizáciami príslušného technického vybavenia.
         
1.11  Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie

- významné položky súvahy v oblasti majetku a záväzkov:

Spolu majetok                                          188 186 531,91 Sk
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok                             5 430,00 Sk                   
        Dlhodobý hmotný majetok                      180 981 110,63 Sk
        Materiál                                                        3 099 404,77 Sk   
        Bankové účty                                               4 050 586,51 Sk
        Krátkodobé pohľadávky                                    50 000,00 Sk
        Z toho:	
        a/ pohľadávky do lehoty splatnosti                   50 000,00 Sk
        b/ pohľadávky po lehote splatnosti                            0,00 Sk
        c/ pohľadávky  v priebehu roku odpísané                  0,00 Sk


       Vlastné imanie a záväzky                          188 186 531,91 Sk
       Z toho:
       Vlastné imanie                                              1 548 379,91 Sk               
             Časové rozlíšenie                                             646 762,62 Sk
       Záväzky                                                     185 991 389,38 Sk
       Z toho:
       Ostatné krátkodobé rezervy                           1 156 537,00 Sk
       Zúčtovanie medzi subj. ver. správy           180 646 383,63 Sk
       Záväzky zo soc. fondu- dlh. záväzky                144 864,01 Sk
       Krátkodobé záväzky                                       4 043 604,74 Sk 

Krátkodobé záväzky a záväzky zo soc. fondu             4 188 468,75 Sk
Z toho:
a/ záväzky do lehoty splatnosti                                    4 173 329,75 Sk
b/ záväzky po lehote splatnosti                                         15 139,00 Sk

U záväzkov do lehoty splatnosti ide najmä o mzdy a zrážky z miezd za mesiac december  2008, zúčtovanie s inštitúciami sociálneho  zabezpečenia a zdravotnými  poisťovňami, odvod daní zo mzdy a ďalšie.
U záväzkov po lehote splatnosti ide najmä o neuhradené dodávateľské faktúry, ktoré prišli v decembri  roku 2008 a budú uhradené začiatkom roka 2009. 
         

1.12  Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach

IPR nemá žiadnu majetkovú účasť v tuzemských alebo zahraničných obchodných  spoločnostiach. 






KONTRAKT
uzavretý medzi
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a
Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou 
na rok 2008
 
P R E A M B U L A

Uzatvorený kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale je plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy medzi účastníkmi kontraktu. Realizácia kontraktu je konkrétnym prejavom poskytovania poradenstva a vykonávania prípravy na uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.
 
I.
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU

Zadávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR")
                   ústredný orgán štátnej správy
Sídlo: Špitálska 4, 816 43 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Viera Tomanová, PhD., ministerka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000106819/8180
IČO: 681156
a
Vykonávateľ: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou (ďalej len „IPRO so ZPS")
Sídlo: Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Alexander Škopek, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000103095/8180
IČO: 603457
 
II.
TRVANIE KONTRAKTU

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.
                                                                       
III.
PLATOBNÉ PODMIENKY
 
1.Objem prostriedkov určených na vykonávanie prípravy na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím vychádza zo záväzných ukazovateľov vládou schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2008 oznámeného listom MPSVR SR č. 28878/07-I/81 
    z 8. 11. 2007.
2. Celková hodnota prác je stanovená vo výške 65 208 tis. Sk (z toho sú bežné výdavky vo    výške 47 208 tis. Sk).
3.  Kalkulácia práce sa určuje v človeko-mesiacoch (čm).
4.  Cena práce vykonávateľa za človeko-mesiac v roku 2008 sa ustanovuje na 44 909 Sk/čm.
     Kalkulácia ceny čm vychádza z celkových výdavkov organizácie.
5. Zadávateľ si vyhradzuje právo znížiť sumu uvedenú v čl. III. odsek 2 v dôsledku  regulačných opatrení vlády.  
 
IV.
PREDMET ČINNOSTI

1. Predmet činnosti vykonávateľa na dobu trvania kontraktu vychádza zo zriaďovacej listiny   IPRO so ZPS, schválenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 
2. Účastníci kontraktu sa dohodli na:                                                                          Počet čm             
a) vykonávaní činností zameraných na poskytovanie odborného vzdelania                     660
    formou:                                                       
     - kurzov
     - kurzov vzdelávania a prípravy pre trh práce
     - pracovných zácvikov a zaškolení
     - prípravy na výkon robotníckych povolaní a odborných činností 
       zodpovedajúcich príslušnému odboru ukončených záverečnou
       skúškou
     - prípravy v študijných odboroch na výkon niektorých robotníckych
       povolaní a niektorých technicko-hospodárskych činností prevádzkového
       charakteru ukončených maturitnou skúškou; 
b)  vykonávaní poradenstva, tréningu a testovaní zostávajúceho pracovného                       48
      potenciálu zdravotne postihnutých občanov v rámci Centra sociálnej a
      pracovnej rehabilitácie (ďalej len CSPR);
c)   poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie                       96   
      v rozsahu potrebnom na pracovnú rehabilitáciu;
d)   poskytovaní sociálnej rehabilitácie formou poradenskej služby pre voľbu                     36    
      povolania a pracovného uplatnenia;
e)   poskytovaní hmotného zabezpečenia v zmysle platných predpisov,                              612
      ubytovania a stravovania účastníkov prípravy (klientov)
      V rámci tejto činnosti budú zamerané investičné prostriedky na znižovanie energetickej náročnosti existujúcich objektov, racionalizáciu výroby tepla a spotreby energií prostredníctvom nasledovných akcií:
-    dokončenie dostavby „Rekonštrukcia obvodového a strešného plášťa s nadstavbou terasy - škola IPRO"
-    výstavba solárneho systému ohrevu TUV -  I. etapa
-    rekonštrukcia obvodového plášťa - dielne výmena okien
-    rekonštrukcia strešného plášťa objekt dielne - II. etapa, IPRO
-    zabezpečením projektovej prípravy stavby „Prestavba ubytovacieho zariadenia pre vozičkárov"
-    výmenou výťahu v objekte dielne v rámci dobudovania bezbariérových komunikácií
-    modernizáciou zariadenia pre teoretickú a praktickú výučbu
-   v dokončenej výstavbe telocvične, rehabilitačných priestorov a priestorov pre zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti sa pre žiakov budú poskytovať všetky služby k zlepšeniu ich zdravotného stavu.











 
3.  Účastníci kontraktu sa dohodli na riešení úloh v čase trvania kontraktu v nasledujúcom rozsahu:

Odbor                                                   Poč. klientov           Poč. šk. rokov     Poznámky   
                                                                                                 2008/2009
Knihár                                                            18                               3
Zlatník a klenotník                                         15                               3
Elektromechanik - úžitková technika               6                               3
Elektromechanik - silnoprúdová technika        8                               3
Kozmetik                                                        23                               4 
Technicko-administratívny pracovník           49                               3
Mechanik opravár - stroje a zariadenia            9                               3
Prípravná trieda                                              10 	                        1	                                                                            
Umelecko-remeselné práce                             13                               2              nadstavbové štúd. 
Elektrotechnika - elektronické zariadenia         4                               2              nadstavbové štúd.
Technicko-ekonomický pracovník                  25                               2              nadstavbové štúd.
Elektrotechnika - výroba a prevádzka               5                               2              nadstavbové štúd.
strojov a zariadení
Technicko-ekonomický pracovník                  18                                2             nadstavbové štúd.
Spolu:                                                            178                   
 
Celkový objem kontraktom dohodnutých prác predstavuje 1632  čm.
 
V.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN

1. MPSVR SR sa zaväzuje:
a)   Zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v čl. IV. v celoročnom rozsahu podľa čl. III. kontraktu.
b)  Poskytnúť vykonávateľovi konzultácie, potrebné údaje, metodické riadenie, v rozsahu možností materiálne a technické prostriedky potrebné na vykonávanie činností uvedených v čl. IV. kontraktu.
c)  V dohodnutom termíne zorganizovať prerokovanie výročnej správy o činnosti    IPRO so ZPS. 
d)  Poskytnúť všetky potrebné informácie a podklady pre dohodnutú činnosť, ktorú má k dispozícii.
e)   Včas informovať vykonávateľa o zmenách v zadaní úloh.
 f)   Poskytnúť potrebné údaje Úradu vlády SR v zmysle uznesení vlády SR č. 1189/2001 a č. 1370/2002.
 g)  Zabezpečiť hodnotenie činností kontraktu, ktoré bude súčasťou výročnej správy podľa článku VI. odsek 1 tohto kontraktu. 

 
	MPSVR SR má právo:


Krátiť a zvyšovať kontraktom dohodnutý celoročný objem finančných prostriedkov v závislosti od oznámených rozpočtových opatrení Ministerstvom financií SR  a v rámci právomocí správcu rozpočtovej kapitoly podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 




 
3. IPRO so ZPS sa zaväzuje:
 

a)  Riadne, v požadovanej kvalite vykonať činnosti dohodnuté týmto kontraktom a odovzdať výročnú správu o tejto činnosti MPSVR SR podľa čl. VI. odsek 1 tohto kontraktu.
b)   Dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom.
c)  Včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z kontraktu. 
d)  Informatívne predkladať zadávateľovi správu o činnosti IPRO so ZPS za 1. polrok v termíne do 31. 7. 2008.

 
	IPRO so ZPS  má právo:


a)  Požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdávanej práce vytvoril primerané legislatívne zabezpečenie a v rozsahu možnosti primerané technické a organizačné podmienky na výkon činnosti IPRO so ZPS.
b)  Aktívne participovať na rozhodovacích procesoch zadávateľa, ktoré priamo súvisia s predmetom činnosti IPRO so ZPS, ako je dohodnuté v tomto kontrakte.
 

VI.

VÝROČNÁ SPRÁVA, JEJ   ZVEREJNENIE A VYHODNOTENIE   KONTRAKTU 
	Vypracovať za rok 2008 výročnú správu v zmysle Príkazu č.1/2002 ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 11. 1. 2002 najneskôr do 30. 4. 2009. Súčasťou výročnej správy bude aj hodnotenie kontraktu.

Výročnú správu o činnosti IPRO so ZPS po prerokovaní a schválení v porade vedenia MPSVR SR bude IPRO so ZPS  a MPSVR SR publikovať na svojich internetových stránkach, najneskôr do 15. 5. 2009.  
 
VII.

VEREJNÝ ODPOČET

Verejný odpočet plnenia záväzkov kontraktu sa uskutoční po vypracovaní a predložení výročnej správy najskôr do 14 dní po zverejnení výročnej správy podľa článku VI. odsek 2 tohto kontraktu a najneskôr do 31. 5. 2009.
                                               













                                                            VIII.

        VYHOTOVENIE KONTRAKTU A ZVEREJNENIE

 1. Tento kontrakt je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý účastník kontraktu obdrží po dva rovnopisy.
	Tento kontrakt zverejní MPSVR SR a  IPRO so ZPS na svojich internetových  stránkach

     do 7 dní od jeho podpisu.
 
V Bratislave dňa 27. 12. 2007
 










 
     za  MPSVR SR                                                                      za IPRO so ZPS
 
        Ing. Viera Tomanová, PhD.                                                        Mgr. Alexander Škopek
         ministerka                                                                                   riaditeľ
 
 
























C.  Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich z Kontraktu uzatvoreného medzi Ministerstvom   
      práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu občanov 
      so zdravotným postihnutím na rok 2008

1.  Platobné podmienky
 
1.1  Objem prostriedkov určených na vykonávanie prípravy na pracovné uplatnenie občanov 
       so zdravotným postihnutím  vychádza zo záväzných ukazovateľov vládou schváleného                     návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2008 oznámeného listom MPSVR SR  
    č. 28878/07-I/81 z  08.11.2007.
       Celková hodnota prác na tento rok bola stanovená vo výške 65 208 tis. Sk  
       /upraveného na 69 947 tis. Sk/, z čoho boli bežné výdavky stanovené vo výške  47 208 tis. Sk.
	 Cena práce vykonávateľa za človeko-mesiac stanovená na rok 2008 vo výške 

   44 909 Sk/čm., vychádzajúca z celkových výdavkov organizácie, bola dodržaná.

 2.   Predmet činnosti
Predmet činnosti vykonávateľa IPR na dobu trvania kontraktu vychádzal zo zriaďovacej 
listiny IPR schválenej MPSVR SR s účinnosťou od 01.07.1991 a rozhodnutia ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.41/2008, ktorým došlo k niektorým zmenám v názve a obsahovom zameraní činnosti IPR. 

2.1  Úlohy stanovené kontraktom v čl. V. boli splnené takto:				/čm./
a)	vykonávaním činností zameraných na poskytovanie odborného vzdelania		744
	formou:
	-	kurzov,
	-	kurzov vzdelávania a prípravy pre trh práce,
	-	pracovných zácvikov a zaškolení,
	-	prípravy na výkon robotníckych povolaní a odborných činností
		zodpovedajúcich príslušnému odboru ukončených záverečnou
		skúškou,
	-	prípravy v študijných odboroch na výkon niektorých robotníckych
		povolaní a niektorých technicko-hospodárskych činností prevádzkového
		charakteru ukončených maturitnou skúškou,
b)   vykonávaním poradenstva, tréningu a testovaní zostávajúceho pracovného	             48
	potenciálu zdravotne postihnutých občanov v rámci Centra sociálnej a
	pracovnej rehabilitácie (ďalej len CSPR),
c)	poskytovaním liečebno-preventívnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie		120
	v rozsahu potrebnom na pracovnú rehabilitáciu;
d)	poskytovaním sociálnej rehabilitácie formou poradenskej služby pre voľbu		  36
	povolania a pracovného uplatnenia,
e)    poskytovaním hmotného zabezpečenia v zmysle platných predpisov			684
	ubytovania a stravovania účastníkov prípravy (klientov).













	 Riešenie úloh stanovených kontraktom bolo splnené takto:


Odbor					Poč. klientov		Poč. šk.rokov 		Poznámky										  2008/2009

Knihár						18			3
Zlatník a klenotník  				15			3
Elektromechanik – úžitková technika  	  6			3
Elektromechanik – silnoprúdová technika	  8			3
Kozmetik					23			4
Technickoadministratívny pracovník		49			3
Mechanik opravár – stroje a zariadenia	  9			3
Prípravná trieda			            10			1                                                          
Umelecko-remeselné práce			13			2           nadstavbové štúd. 
Elektrotechnika – elektronické zariadenia	  4			2           nadstavbové štúd.
Elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení				 									   5			2	  nadstavbové štúd.
Technickoekonomický pracovník		 18		            2            nadstavbové štúd.

Spolu:	            	       		           178                   

Celkový objem kontraktom dohodnutých prác predstavuje 1632 čm.

2.3   Predmet činnosti Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie  bol v roku 2008 zameraný na:
	Informačné a poradenské služby pre občanov so zdravotným postihnutím, zamestnávateľov a verejnosť. Aktivity v oblasti hľadania práce
	Pomoc úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri uplatňovaní sa uchádzačov o zamestnanie – občanov so zdravotným postihnutím na trhu práce

Výber a doporučene vhodnej pracovnej činnosti, prípadne vzdelávania na základe posúdenia a porovnania požiadaviek zamestnávateľa  na pracovné miesto s danosťami a schopnosťami klientov - občanov so zdravotným postihnutím
Diagnostikovanie (testovanie) a zhodnotenie zostatkového pracovného potenciálu klientov so zdravotným postihnutím
	Stanovenie výšky pracovného potenciálu klienta a odporúčanie vhodného pracovného miesta na základe vykonanej diagnostiky
	Tréning a hodnotenie jednoduchých pracovných zručností, schopností, pracovnej záťaže a motoriky v konkrétnych praktických úlohách, realizovaných priamo v CSPR

Možnosť psychologického poradenstva, psychologickej diagnostiky, psychologického posúdenia, psychologickej podpory (intervencia krízy)
Podporu a poradenstvo počas zaškoľovania, skúšobnej praxe a sprostredkovanie podporných služieb počas zamestnania
	Odborné poradenstvo pri úprave a organizácii pracoviska

Pomoc pri ohrození pracovného miesta
	Skupinové terapeutické a motivačné aktivity
	Vzdelávanie pre trh práce (rekvalifikácia)

Na činnosti  Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie /ďalej len CSPR/ sa podieľalo celkom 5 interných pracovníkov, z toho 1 – posudkový lekár iba na úväzok podľa potreby. Posudkový lekár je v IPR zároveň vedúcim úseku zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie.
Najdôležitejšou úlohou CSPR v Inštitúte je pomôcť občanom so zdravotným postihnutím             cestou pracovnej a sociálnej rehabilitácie uplatniť sa čo najskôr na trhu práce.
Inštitút v CSPR zabezpečuje pracovnú a sociálnu rehabilitáciu zameranú na opätovné získanie pracovnej kapacity s následnou možnosťou návratu do pracovného procesu pre občanov so zdravotným postihnutím najmä pre:
	občanov po úrazoch a chorobách z povolania a občanov s pracovnými a funkčnými poruchami,

   v dôsledku čoho sa znížila alebo zmenila ich možnosť pracovného uplatnenia v pôvodnom    zamestnaní.
- nezamestnaných občanov so zdravotným postihnutím evidovaných úradmi práce, ktorí v dôsledku   svojho postihu majú malú alebo žiadnu možnosť uplatniť sa na trhu práce,
- nezamestnaných občanov so zdravotným postihnutím a zmyslovým postihnutím – zrakovým
  alebo sluchovým - v dôsledku čoho majú značne obmedzený prístup na pracovný trh,
- zamestnancov, ktorí majú určitý handicap, v dôsledku čoho im hrozí strata zamestnania, celkové zhoršenie pracovného potenciálu alebo pracovného uplatnenia.

CSPR v roku 2008 pokračovalo v činnostiach, organizovaných v súlade s projektom ESF. Projekt bol ukončený v júli 2008 s celkovými výsledkami nasledovne:
- celkový počet klientov so ZP – ÚoZ                     107
   Z toho zamestnaných                                              45
   Ukončená spolupráca s ÚPSVaR                           50
   Vzdelávanie pre trh práce ukončilo                       17 uchádzačov o zamestnanie.

V priebehu roku 2008 sme mali v CSPR celkom 55 klientov so ZP, z toho bolo 38 v dlhodobej spolupráci a 17 krátkodobo (max. 2 dni). Zamestnanie získalo 18 klientov t.j. 32,7% a ukončilo spoluprácu z iných dôvodov (napr. dobrovoľne nezamestnaní) 19 klientov t.j. 34,5%.

Podľa druhu postihnutia sme mali v evidencii dlhodobej starostlivosti 19 klientov s telesným postihnutím, 12 so zrakovým a sluchovým, 11 s organickým, 8 s psychickým.
Z nich viacnásobné postihnutie malo 8 klientov.
Celkových 22 prezentácii inštitútu sa zúčastnilo 584 klientov, z toho 261 EN –ÚoZ so ZP. 
Počas hodnoteného roka bolo realizovaných celkom 804 konzultácii s klientmi CSPR, 
z toho najviac so sociálno-rehabilitačným poradcom (379).
Z celkového počtu 38 klientov v dlhodobej starostlivosti bolo 50% mužov  a 50% žien. 
Podľa vekovej kategórie bolo zloženie klientov nasledovné:
	do 25 rokov veku – 6 klientov

do 45 rokov veku – 15 klientov
nad 45 rokov veku – 17 klientov. 




















2.4  Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie (Ú ZS a LR) poskytoval účastníkom prípravy na pracovné uplatnenie potrebnú liečebne - preventívnu starostlivosť, vrátane liečebnej rehabilitácie. Zdravotná starostlivosť a liečebná rehabilitácia pre žiakov SOŠ ako aj pre klientov v CSPR pre potreby pracovnej rehabilitácie bola zabezpečovaná 6-timi internými pracovníkmi, a štyrmi odbornými lekármi, pracujúcimi na dohodu o pracovnej činnosti. 
Pracovníci Ú ZS a LR:
	vykonávali činnosť spojenú s poradenstvom pre uchádzačov do Strednej odbornej školy  pre žiakov s telesným postihnutím v poradni pre výber povolania,

poskytovali poradensko-konzultačné služby aj pre zamestnancov IPR z hľadiska zdravotnej starostlivosti o účastníkov prípravy na budúce povolanie,
vykonávali kontrolu správnej výživy,  v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou sa    podieľali na dohľade nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou,
sledovali zdravotný stav žiakov SOŠ počas ich prípravy na povolanie ako aj u občanov so ZP v CSPR v čase diagnostikovania a pracovnej rehabilitácie s osobitným zreteľom na ich zdravotné postihnutie a v rozsahu potrebnom na ich začlenenie na trh práce,
vykonávali liečebnú rehabilitáciu a ergoterapiu pre žiakov SOŠ a klientov CSPR, 
spolupracovali pri diagnostike zostatkového pracovného potenciálu v CSPR.

Vedúci lekár v kalendárnom roku 2008 vykonal na ambulancii Inštitútu celkom 4 074 vyšetrení a ošetrení, 13 žiakov bolo hospitalizovaných, 5 operovaných, v 45-tich prípadoch bolo realizované  laboratórne vyšetrenie, 366-tich odborné vyšetrenie, 25 žiakov absolvovalo kúpeľné liečenie. Na odborných ambulanciách bolo realizovaných 709 vyšetrení. Každý žiak absolvoval preventívnu stomatologickú prehliadku.

Na úseku liečebnej rehabilitácie sa skupinovej liečebnej telesnej výchovy (LTV)zúčastnilo celkom 2 605 žiakov, individuálnej LTV 1 375 žiakov, ergoterapia bola realizovaná v 205-tich prípadoch. Okrem LTV a ergoterapie bolo realizovaných 8 104 procedúr v priestoroch elektroliečby, vodoliečby, vyšetrovne a v špeciálnej posilňovni.   

Vzdelávanie pracovníkov Ú ZS a LR prebiehalo podľa platnej legislatívy v zdravotníckych zariadeniach, v Slovenskej zdravotníckej univerzite, ako aj účasťou na kongresoch a konferenciách, organizovaných odbornými spoločnosťami. 





















2.5  Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím od septembra 2008 tvorí  organizačnú súčasť Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím. Poslaním školy je poskytovať kvalitné vzdelanie v učebných a študijných odboroch v takom rozsahu, aby žiaci úspešne zvládli záverečné i maturitné skúšky a boli schopní sa uplatniť na trhu práce alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 

Činnosť pedagógov so žiakmi bola zameraná v prvom rade na:
-    rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov, 
	rozvoj počítačovej a informačnej gramotnosti žiakov,
	rozvoj individuálnych schopností žiakov ,
	posilnenie právneho vedomia, dodržiavanie etických noriem,
	pestovanie dobrých medziľudských vzťahov,
	posilnenie sebadôvery a osobných hodnôt,

-   ochranu zdravia s dôrazom na škodlivosť fajčenia, či požívania iných návykových látok.

Uskutočnili sa rôzne školské a mimoškolské súťaže a to:
	školské a okresné kolá športových súťaží v rôznych disciplínách, športová súťaž "Májová tisícka", organizovali sme okresné kolo v stolnom tenise dievčat,
	súťaž "Olympiáda ľudských práv" na školskej a regionálnej úrovni,
	zapojili sme sa do medzinárodnej matematickej súťaže "Matematický klokan“, medzinárodnej korešpodenčnej súťaže Genius logicus,
	organizovali sme celoslovenskú súťaž "Študentský šperk",
	výrobky našich žiakov sme prezentovali na medzinárodnej výstave Hodiny a klenoty v Inchebe, na JUVYR-e,
	zúčastnili sme sa medzinárodnej súťaže zručnosti mladých knihárov.


Pracovali sme v školských projektoch Kalendárium, Kultúra mojej krajiny, Ekológia v praxi, 
Euro-naša mena, zapojili sme sa do projektu Červené stužky.

Zúčastnili sme sa so žiakmi exkurzií a navštívili odborné výstavy.

V priebehu školského roka na zasadnutiach pedagogickej rady, bolo mnohým žiakom udelené pochvalné uznania spojené s ocenením za ich príkladnú prácu a mimoškolskú činnosť, ale naopak viacerým, žiakom boli uložené nápravné opatrenia vo výchove.

Vytvárali sme podmienky pre odborný rozvoj pedagogických pracovníkov, priebežne prebiehalo ďalšie vzdelávanie pedagógov.

Spolupracovali sme s Cechom zlatníkov, s Puncovým úradom, s Cechom knihárov, s firmou BAUMAX, ktoré umožnili žiakom priamy kontakt s trhom práce.

Zapájali sme sa do programu Škola priateľská deťom, ktorý je súčasťou globálnych aktivít UNICEF a pokračovali v projektoch organizovaných Ligou proti rakovine.

Realizovala sa dopravná výchova v teoretickej časti a tiež vykonanie skúšok v praktickej časti pre získanie oprávnenia viesť motorové vozidlo.

Absolventi učebného odboru elektrotechnika absolvovali skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnikov  pre výkon odborných činností.






3.   MPSVR SR svojimi rozpočtovými opatreniami uvedenými v časti B. bod 1.2 
tejto výročnej správy realizovalo zmeny v  dohodnutom celoročnom objeme finančných prostriedkov v rámci právomoci správcu rozpočtovej kapitoly podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.   Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím:
a/ riadne a v požadovanej kvalite vykonával činnosti dohodnuté kontraktom a odovzdáva    výročnú správu o tejto činnosti MPSVR SR v stanovených  termínoch,

       b/ dodržal celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a upravený citovanými  rozpočtovými    opatreniami,

c/ informatívne predkladal  zadávateľovi správy o svojej činnosti v termínoch stanovených
    na príslušné štvrťroky a polrok 2008.

	IPR vypracoval výročnú správu za rok 2008 v zmysle príkazu č.1/2002 ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 11.01.2002, súčasťou ktorej je aj toto hodnotenie kontraktu. Výročná správa bude v stanovenom termíne publikovaná na internetovej stránke IPR.


Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu spolu s výročnou správou za rok 2008 sa bude prezentovať dňa  26. 05. 2009 v priestoroch IPR  na  Mokrohájskej ulici č. 1 v  Bratislave
       o 10.00 h.

7.  HLAVNÉ  SKUPINY  UŽÍVATEĽOV  VÝSTUPOV  ORGANIZÁCIE

Presné vymedzenie hlavných skupín užívateľov, t. j. výstupov z Inštitútu je značne široké. Ide o ponuku celého trhu práce v SR, prípadne školských zariadení.

Číselné a štatistické údaje uvádzame v kapitolách č. 1 a č. 2.

Najdôležitejší výstup pre Inštitút je využitie výsledkov práce, ktorá vyúsťuje do humanizačného faktoru. Znamená to, že zdravotne postihnutý občan má možnosť uplatnenia sa na trhu práce, zvýšiť si svoju kvalifikáciu, prípadne študovať na vysokej škole.

Za výstup organizácie - Inštitútu pre užívateľov možno považovať aj sebarealizáciu občana vedieť sa postarať o seba a nebyť na ťarchu rodiny a spoločnosti (sociálna rehabilitácia).

O vykonávané činnosti a služby našej inštitúcie prejavuje vážny záujem viacero organizácií a inštitúcií, zaoberajúcich sa hlavne oblasťou starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím.

Na základe doterajších skúseností o naše činnosti a služby aj naďalej prejavujú záujem najmä:
- úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, vrátane Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
- školy a školské zariadenia, zaoberajúce sa starostlivosťou o žiakov so ZP
- agentúry podporovaného zamestnávania,
- zriaďovatelia chránených dielní a chránených pracovísk,
- zväzy a združenia pre ľudí so zdravotným postihnutím,
- niektoré nadácie pre zdravotne postihnutých občanov,
- osoby samostatne zárobkovo činné,  ktoré majú záujem zamestnať občanov so ZP
- zamestnávatelia, ktorí chcú a môžu zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím,
- iné mimovládne organizácie a inštitúcie, zaoberajúce sa pomocou občanom so zdravotným   
  postihnutím.
- zdravotnícke školy a zariadenia.

Máme záujem spolupracovať so všetkými organizáciami, ktoré nás požiadajú  o  spoluprácu, alebo  prejavia záujem o naše služby, predovšetkým s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a  so Sociálnou poisťovňou pri riešení pracovnej rehabilitácie a stanovovaní zostatkového pracovného potenciálu klientov IPR.



Bratislava    24. 04. 2009








                                                                          		   PhDr. Dušan Piršel
         riaditeľ IPR
  

  



 
   
Vypracoval: vedenie IPR
 tel.:	02/5465 0062
 fax:	02/5465 0063
 E-mail: dusan.pirsel@iprba.sk











                                                                          		 
   


















