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„Ak dbáme o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.“ |  
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KTO SME A ČO CHCEME  
 
(CIELE OZ)  
                                                                            
 
 
Občianske združenie Radosť zo života, CŠPP Bocatiova 1, 040 01 Košice, bolo právoplatne 
zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 26. 06. 2002 – číslo spisu: 
VVS/1 – 900/90 – 13937.  
V notárskom centrálnom registri určených právnických osôb je zapísané dňa 14.12.2011 pod 
spisovou značkou NCRpo 9406/2011. 
 

• podieľať sa na kvalitnej príprave detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami 

Naše združenie vzniklo v roku 2002 s víziou: 
 

• snažiť sa o optimálny rozvoj osobnosti týchto detí a o ich sociálnu integráciu, a takto 
ich zapojiť do pracovného a spoločenského života 

• zabezpečiť osvetu a aktívne zapájanie rodičov, odbornej a laickej verejnosti do 
vzájomnej spolupráce prostredníctvom odborných konzultácií, seminárov, konferencií, 
kultúrnych, spoločenských, športových a iných aktivít národného a medzinárodného 
charakteru 

 
ČO PRE TO ROBÍME 
 

                     
 

• pripravujeme a podporujeme vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (ďalej len ŠVVP) 

• zabezpečujeme reedukácie a terapiu zameranú na rozvoj osobnosti, komunikačných 
a sociálnych zručností u detí so ŠVVP prostredníctvom canisterapie, hipoterapie 
a skupinovej terapie 

• podporujeme kultúrne, športové, umelecké a iné aktivity týchto detí 
• robíme osvetovú činnosť, šírime informácie a vydávame metodické odporúčania, 

podporné a vzdelávacie materiály pre deti, rodičov, učiteľov, inú laickú a odbornú 
verejnosť  

• poskytujeme odborné konzultácie a školenia v spomínaných oblastiach 
• organizujeme národné a medzinárodné odborné, kultúrne, spoločenské, športové a iné 

aktivity smerujúce k vzdelávaniu, rozvoju, spolupráci a pomoci 
• organizujeme zbierky, prijímanie finančných darov a dotácií s cieľom zabezpečovania 

vyššie spomenutých cieľov a s nimi súvisiacich aktivít 
• podporujeme a posilňujeme hodnoty v rodine 
• podporujeme mladé talenty z radov zdravotne postihnutých detí a žiakov 
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KOMU POMÁHAME 
 
     Našou cieľovou skupinou sú deti a mládež s telesným, zmyslovým (sluchovým, 
zrakovým), mentálnym, rečovým a kombinovaným postihnutím, s diagnózou autizmu alebo 
ďalšími poruchami autistického spektra, s poruchami učenia, pozornosti, správania 
a úzkostnými prejavmi, t. j. deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
(ďalej len ŠVVP). Klienti sú v starostlivosti našej organizácie od predškolského veku až po 
ukončenie prípravy na povolanie. 

 

 

 

 

 
 DRŽÍME SA ZÁSAD 
                                                                       

• že život je najvyššou hodnotou 
• že ľudia sú si rovní a každý má právo na šancu 
• že človek môže meniť svoj osud, ak je aktívny a ak sa o to snaží 
• že pomoc konkrétnemu človeku je najefektívnejšou pomocou 
• že jedine solidarita a pochopenie k slabším robí našu spoločnosť silnejšou 
• že jedine šírením spolupráce a profesionalizáciou služby dosiahneme naše ciele rýchlo 

a efektívne 
 
 
V NAŠEJ PRÁCI REŠPEKTUJEME  
 

• kompetencie

• 

 - uvedomujeme si svoje hranice a nezasahujeme do kompetencií iných 
odborníkov, ale snažíme sa o aktívnu spoluprácu s nimi. 
práva a dôstojnosť ľudí

• 

 - akceptujeme právo na súkromie, ochranu informácii, 
slobodnú vôľu našich klientov. 
rozdielnosť 

• 

- využívame svoje vzdelanie a kompetencie pre zvýšenie kvality života 
druhých bez ohľadu na pohlavie, náboženstvo, etnikum a pod. 
transparentnosť

• 

 - zverejňujeme finančnú správu a transparentne vyúčtovávame všetky 
projekty, jasne deklarujeme, ktorá sociálna služba je spoplatnená a ktorá je 
dobrovoľnícka. 
otvorenosť

• 

 - radi reagujeme na každú otázku alebo prosbu o radu, či odporúčanie. 
Všetci, ktorí potrebujú našu pomoc, sú u nás vítaní. 
povinnosť objasňovať a byť svedomitý

• 

 - informujeme každého klienta o spôsobe našej 
práce alebo intervencie, o jej rozsahu, o možnostiach terapie.  
zodpovednosť

 
 

 - aktívne presadzujeme aj celospoločenské a legislatívne zmeny 
v našich témach, šírime osvetu, búrame predsudky a otvárame diskusie. 
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NAŠA PRIDANÁ HODNOTA                                      

• pomáhame srdcom a rozumom zároveň (láskavo i profesionálne) 
• pomáhame adresne (konkrétnym ľuďom) 
• pomáhame komplexne (od vzniku života, odstraňujeme príčiny 

i následky) 
• pomáhame systémovo (nielen jednotlivcom, ale spolupracujeme 

aj s rodinami, školami, organizáciami) 
• pomáhame dlhodobo 

 
ORGÁNY OZ RADOSŤ ZO ŽIVOTA 
                                                                              
Štatutár:     Mgr. Anna Tövišová 
Predsedníctvo OZ:      PaedDr. Tatiana Majerníková 
                                    Mgr. Tomáš Küchel 
                                    PaedDr. Dalma Strauszová 
 
Revízna komisia OZ:     Mgr. Monika Polončáková 
                                       Mgr. Slávka Saloňová 
                                       Mgr. Rozália Jágerová 
 
Zapisovateľka:      Iveta Dudláková 
Hospodár:      Mgr. Slavomír Smolko 
 
Členovia:      
Mgr. Stanislava Hučková, Mgr. Ľudmila Dvořáková, Mgr. Katarína Hricová, Mgr. Marianna 
Kollárová, Mgr. Lýdia Schlifková. 
 
Dňa 21.12.2011 na valnom zhromaždení OZ Radosť zo života boli prijatí noví členovia:  
Mgr. Andrea Kandrová, Mgr. Marián Zimmermann, Mgr. Zuzana Fedorová, Mgr. Martina 
Marečáková Machovská, Mgr. Jana Perhačová.  
 
Vedenie občianskeho združenia riadi občianske združenie bez nároku na honorár a aj 
členstvo v orgánoch je nehonorované. 
 
HISTÓRIA OZ RADOSŤ ZO ŽIVOTA 
 
     Radosť zo života- OZ bolo založené v roku 2002 (registrácia vykonaná MV SR dňa        
26. 6. 2002) pri Špeciálnopedagogickej poradni v Košiciach. Neskôr bolo pridružené k ZŠ 
Park mládeže v Košiciach. Od roku 2005 funguje ako samostatné štátne poradenské 
zariadenie. Prijatím nového školského zákona č. 245/2008 Z. z. došlo k zmene názvu na 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Centrum poskytuje komplexnú špeciálno-
pedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, psychoterapeutickú, preventívnu 
a metodickú činnosť. Máme v starostlivosti takmer 8000 klientov v rámci nášho zariadenia 
v Košiciach a alokovaného pracoviska v Gelnici. Práve z dôvodu potreby komplexnej 
reedukačno - terapeutickej práce zameranej na zmiernenie prejavov porúch učenia detí vo 
vyučovacom procese a spoločenskom živote, na rozvoj osobnostných vlastností a na 
stabilizáciu emocionálneho stavu našich klientov, funguje naše OZ. Pracujú v ňom odborní 
zamestnanci centra v rámci svojho osobného voľna a činnosť sústredíme najmä na poobedné 
hodiny (takto sme ústretovejší voči zamestnaným rodičom, nakoľko práve pracovná 
zaneprázdnenosť je dôvodom neúčasti na tak potrebnej reedukácií a terapii) a na čas prázdnin. 
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Popis minulých aktivít a projektov: 
 
     Naše združenie začalo svoju činnosť v roku 2003 zorganizovaním Odborného seminára 
k špecifickým poruchám učenia pre učiteľov MŠ, ZŠ a odborných pracovníkov 
poradenských zariadení. Hlavnou lektorkou seminára bola PaedDr. Oľga Zelinková, známa 
autorka viacerých odborných publikácií a odborníčka v oblasti špeciálnej pedagogiky 
pôsobiaca v Prahe. 
 
     Združenie má za sebou aj 2 úspešné ročníky (r. 2009, 2010) Projektu „Myšky“ pre deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý vypísalo Ternipe - združenie pre rómsku mládež 
na Slovensku a v Maďarsku so sídlom Rimavská Seč. Projekt bol realizovaný s deťmi zo ŠZŠ 
na Odborárskej ulici v Košiciach pod vedením PaedDr. D. Strauszovej a J. Balogovej. 
   
     Od roku 2005 naše združenie organizuje Letné dyslekticko-canisterpautické tábory. 
Celkovo má za sebou šesť úspešných ročníkov: 

• rok 2005 – Slovinky: 21 zúčastnených detí 
• rok 2006 – Opátka – Ružín: 22 zúčastnených detí – na tento ročník tábora sme dostali 

príspevok Mesta Košice vo výške 2000,- Sk 
• rok 2007 – Zemplínska Šírava – Tábor Energetik: 27 zúčastnených detí – na tento 

ročník tábora sme dostali príspevok Mesta Košice vo výške 4 000,- Sk 
• rok 2008 – Vyšné Ružbachy – Koliba: 30 zúčastnených detí  
• rok 2009 – Slnečný Majer: 33 zúčastnených detí – na tento ročník tábora sme dostali 

finančný dar vo výške 300,- € od OZ HUMANITAE, Košice 
• rok 2010 –  Slnečný Majer: 43 zúčastnených detí – na tento ročník tábora sme dostali 

finančný dar vo výške 300,- € od OZ HUMANITAE, Košice 
 

    

                           
              
 
 
     V minulom roku sa nám podarilo zorganizovať prvý ročník „Letného relaxačného pobytu 
pri mori“ pre rodičov a deti, ktorý sa konal v Bulharsku. 
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    Skúsené psychologičky PhDr. Anna Rybáriková a Mgr. Monika Polončáková vďaka OZ 
realizovali v roku 2007 „Skupinu malých rovesníkov“ zameranú na pomoc deťom 
prostredníctvom hrovej práce a rôznych relaxačných cvičení prekonať neistotu, naučiť ich 
spolupracovať, uvoľniť sa a koncentrovať sa tak, aby to bolo na prospech rozvoja ich 
osobností i školského vzdelávania sa. 
 
     V roku 2009 a 2010 OZ realizovalo canisterapeutické skupiny pre deti s dyslexiou, vo 
veku 8 - 12 rokov,  pod vedením PaedDr. T. Majerníkovej a  Mgr. S. Smolka. Cieľom týchto 
skupín bola reedukácia porúch učenia.  
 
     V roku 2010 sa deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami efektívnou 
metódou - splývavé čítanie učili čítať oveľa ľahšie ako bežným spôsobom používaným 
v školách. Skupinové stretnutia sa uskutočnili prostredníctvom OZ pod vedením skúsených 
špeciálnych pedagogičiek Mgr. Lýdie Schlifkovej a Mgr. Slávky Saloňovej. 
 
 
AKTIVITY V ROKU 2011 
 
                                                                                         

      Naše združenie v r. 2011 prešlo veľmi výraznými 
personálnymi zmenami, ktoré ovplyvnili jeho činnosť a boli sme 
nútení obmedziť aktivity na minimum.   
                      
     Aj napriek nepriaznivej situácii sa nám podarilo aj v tomto 
roku pokračovať a rozvíjať naše zabehané a klientmi žiadané 
aktivity zamerané na zlepšenie ich stavu a zmiernenie vplyvu 
handicapu na psychický stav detí vo vyučovacom procese 
a spoločenskom živote (Projekt „Myšky“ a tábor v Bulharsku). 

 
 
 
PROJEKT „MYŠKY“    
                                                                      
     OZ má za sebou už 2 úspešné ročníky (r. 2009, 2010) Projektu „Myšky“ pre deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý vypísalo Ternipe - združenie pre rómsku mládež 
na Slovensku a v Maďarsku, so sídlom Rimavská Seč. Projekt pokračoval aj tento rok, bol 
realizovaný s deťmi zo ŠZŠ na Odborárskej ulici v Košiciach pod vedením PaedDr. D. 
Strauszovej a J. Balogovej.  
  
     Cieľom projektu bolo rozvíjať manuálne, remeselné zručnosti a sociálne cítenie detí, 
pomocou histórie (odkiaľ sme), tradícií (ako sme žili, ako žijeme, súčasné umenie rómov), 
vytvorenie vlastného domova (domček). V sociálnej oblasti upevňovať toleranciu, dokázať 
prekonať handicap voči majoritnej skupine, eliminovať strach z verejného vystúpenia,  
spolupatričnosť, spôsob komunikácie pri riešení konfliktov - problémov.  
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     Finančné prostriedky poskytnuté združením Ternipe boli preinvestované v plnej výške. 
Zakúpené boli farby na maľovanie, skultúrnenie pracovného prostredia ako aj okolia 
finálneho produktu (lavice, stoličky) - realizácia september 2011.  
 
     Deti sa na jednotlivé aktivity úprimne tešili, mali radosť z možnosti prezentácie. Aktívne sa 
zaujímali o to, aké aktivity budú realizované, akou formou a najmä kedy. Realizované 
činnosti boli rôznorodého zamerania: čítanie rozprávok o živote rómov (v rómskom jazyku), 
divadelno - tanečné, športové, sebapoznávacie a iné.  
 

     

                                     

 
 
 
 
 
 
 
   Ilustračné fotografie  
 
 
LETNÝ RELAXAČNÝ POBYT PRI MORI  
                                                                   
     OZ od roku 2005 organizuje Letné dyslekticko-canisterpautické tábory. Celkovo má za 
sebou už šesť úspešných ročníkov. V roku 2011 sa podarilo zorganizovať prvý ročník 
„Letného relaxačného pobytu pri mori“ pre rodičov a deti, ktorý sa konal v Bulharsku pod 
vedením PaedDr. T. Majerníkovej a PhDr. V. Podrackej.   
 
     Relaxačného pobytu sa celkovo zúčastnilo 31 ľudí a jeden canisterapeutický pes. 
Ubytovanie bolo zabezpečené v súkromnom penzióne s veľkým dvorom a záhradou, kde sa 
realizovali spoločenské a komunikačné hry, spoločenské večery s program, ktorý si pripravili 
deti. Program bol celkovo koncipovaný tak, aby si účastníci užili krásne počasie a more. 
V priebehu pobytu sa v spolupráci z CK podarilo zorganizovať aj výlety. Výlet loďou do 
Sozopolu, kde loď ku koncu plavby sprevádzali delfíny, ktoré sa postarali o menšiu šou 
v skokoch. Deti najviac fascinovali obrovské plávajúce medúzy.  
 
     Druhým veľmi zaujímavým výletom bola návšteva Ravadinovo - zámku, ktorý je 
ojedinelou atrakciou Bulharska. Je postavený z kameňa,  zdobený ornamentmi z mosadze 
a medi, obrastený brečtanom. Má veľa záhrad plných kvetov, všade naokolo sú nádherné 
sochy, obrovské drevené lucerny s krásnymi rezbami, galéria výtvarného umenia, umelá 
kvapľová jaskyňa, velikánske labutie jazero, exotické kvety a pasúce sa pávy.  
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     Celková plocha pozemku je okolo 30 000 m2
. Deti  mali možnosť porozprávať sa 

s majiteľom, ktorý ich celým zámkom sprevádzal a aj sa s nimi odfotil. Počas celého pobytu 
sa nestal žiaden úraz a nikto neochorel. Od všetkých účastníkov mali organizátori len 
pozitívnu spätnú väzbu a vyslovili svoju túžbu podobnú akciu zorganizovať aj o rok.   
 
     Letný relaxačný pobyt v plnej výške platili účastníci pobytu priamo cestovnej kancelárii. 
Cena bola individuálna (max. 255€) v závislosti od objednanej stravy, výletov a poistenia. 
Sponzorské a iné príspevky sa nečerpali.   
 
 
 

              
 
 

                                           
 

 
   

SPONZORI OZ RADOSŤ ZO ŽIVOTA 
 

• mesto Košice 2006, 2007  
• OZ Humanitae 2009, 2010 
• Ternipe - združenie pre rómsku mládež na Slovensku a v Maďarsku 2009, 2010, 2011 
• Nadácia VÚB 2011 
• dobrovoľné príspevky od rodičov 
• 2 % z dane 
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FINANČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2011 
 
     Daňové priznanie za rok 2011 bude v apríli 2012 zverejnené na webovej stránke OZ 
(http://csppke.sk/obcianske-zdruzenie).  
 
     Občianske združenie nemalo na začiatku účtovného obdobia 2010 pohľadávky, záväzky 
a úvery. Majetok občianskeho združenia tvoril finančný majetok na bežnom bankovom účte. 
 
Stav na bežnom účte k 1.1.2011: 557 € 
Stav na bežnom účte k 31.12.2011: 3867,37 €, z toho účelovo viazaných 3573 € 
 
Do nasledujúceho roka presúva OZ Radosť zo života sumu 294,37 €, ktorú môže použiť na 
ďalšie projekty plánované na rok 2012. 
 
 
 
PRÍJMY 2011 
 

účelovo viazané finančné prostriedky na sponzorskú 
zmluvu s Ternipe - združenie pre rómsku mládež na 
Slovensku a v Maďarsku (Projekt „Myšky“) 

1366 € 

účelovo viazané finančné prostriedky na zmluvu 
o poskytnutí grantu s Nadáciou VÚB 3573 € 

Spolu: 4939 € 

 
 

VÝDAVKY 2011 
 
nákup didaktických hračiek 200 € 

poplatky a kolky pri zmene registratúry a daňovom priznaní 62,63 € 

Projekt „Myšky“ 1366 € 

Spolu: 1628,63 € 
 

http://csppke.sk/obcianske-zdruzenie�


 

11 11 

 
PLÁNY NA ROK 2012 
     
    Po zmenách s ktorými bojovalo naše združenie v r. 2011 sme chytili druhý dych a prišli 
s novými nápadmi, ktoré by sme chceli v r. 2012 zrealizovať. Sú to predovšetkým skupinové 
aktivity smerujúce k deťom s dg. ADHD ako i k deťom so zníženými sociálnymi zručnosťami 
s cieľom rozvíjať ich osobnostné vlastnosti, komunikačné a sociálne zručnosti. Opäť chceme 
pokračovať v projekte „Myšky“ a Letnom dyslekticko-canisterapeutickom tábore. Plánujeme 
tiež obnoviť skupinu zameranú na osvojenie si efektívnej metódy čítania - splývavé čítanie.  
 
 
 
 
 
 

 
                                                                           

Občianske združenie Radosť zo života 
CŠPP Bocatiova 1, Košice.  
055/ 796 12 11 
http://csppke.sk/obcianske-zdruzenie 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
     Táto výročná správa je dostupná na vyžiadanie e-mailom alebo telefonicky v sídle 
občianskeho združenia a na stránkach občianskeho združenia. Pozn.: text bez gramatickej 
korekcie.  
 

 
                                                                           
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://csppke.sk/obcianske-zdruzenie�
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ĎAKUJEME 
všetkým, ktorí pomáhajú 

                                       
                                                                      

• darcom a partnerom za ich podporu 
• deťom a ich rodičom za prejavenú dôveru 
• odborným zamestnancom za ich prácu, citlivý a ľudský prístup 
• ďakujeme aj tým, ktorí s nami sympatizujú a naďalej nám pomáhajú...  
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	Cieľom projektu bolo rozvíjať manuálne, remeselné zručnosti a sociálne cítenie detí, pomocou histórie (odkiaľ sme), tradícií (ako sme žili, ako žijeme, súčasné umenie rómov), vytvorenie vlastného domova (domček). V sociálnej oblasti upevňovať tol...
	Finančné prostriedky poskytnuté združením Ternipe boli preinvestované v plnej výške. Zakúpené boli farby na maľovanie, skultúrnenie pracovného prostredia ako aj okolia finálneho produktu (lavice, stoličky) - realizácia september 2011.

