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1. KTO SME 

Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke je neverejný 

poskytovateľ sociálnych služieb. Založilo ho v roku 2001 Združenie na pomoc ľuďom 

s mentálnym postihnutím v Petržalke. 

Pre svojich klientov vytvára podporujúci, útulný a podnetný priestor pre zážitkové učenie, 

rozvoj tvorivosti a pracovné uplatnenie. Súčasťou tohto poslania je snaha o premostenie sveta 

ľudí s mentálnym postihnutím so svetom väčšinovej spoločnosti prirodzenou cestou. 

ZPMP v Petržalke - Impulz prevádzkuje rehabilitačné stredisko a chránenú dielňu na výrobu 

darčekových predmetov, v ktorej zamestnáva ľudí s mentálnym postihnutím.  

Rehabilitačné stredisko a chránená dielňa Impulz je denné centrum. 

V rehabilitačnom stredisku prebieha výcvik komunikačných, sociálnych, ale aj záujmových 

zručností klientov, v chránenej dielni sú zamestnaní štyria ľudia s rôznym stupňom 

mentálneho postihnutia, ktorí pracujú pod dohľadom pracovného asistenta. 

http://www.zpmp-impulz.sk/
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Impulz poskytuje 

 ambulantnú formu sociálnej služby s cieľom pripraviť klienta na čo najsamostatnejší 

život v prirodzenom prostredí 

 možnosť zamestnania v chránenej dielni 

 sociálne poradenstvo 

 podporu rodinám klientov 

  

http://www.zpmp-impulz.sk/
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2. NAŠA VÍZIA, POSLANIE, CIEĽ 

 

Našou víziou je svet, kde ľudia s mentálnym postihnutím majú život taký, ako všetci ostatní – 

môžu pracovať, vzdelávať sa, oddychovať, majú rodinný život a priateľov. Sú začlenení do 

spoločnosti, majú rovnaké práva, sú vypočutí a akceptovaní spoločnosťou takí, akí sú. 

Dostávajú príležitosti, aby podľa svojich daností dosiahli maximálne možnú mieru 

samostatnosti a nezávislosti. 

Naším poslaním je vytvárať šance pre ľudí s mentálnym postihnutím na dosiahnutie 

všestranného individuálneho rozvoja v rámci vzdelávacích programov, tréningov a terapií v 

podmienkach denného centra. Oslovovať verejnosť neformálnymi akciami, ktoré zbližujú oba 

svety. Chceme spolu vytvárať komunitu, kde z podpory slabších majú prospech všetci. 

Naším cieľom je 

 vytvárať podnetné a aktivizujúce prostredie denného centra pre ľudí s mentálnym 

postihnutím a podporovať ich na ich ceste k čo najväčšej samostatnosti, 

 upevňovať a rozvíjať ich návyky a zručnosti potrebné pre zvládnutie kľúčových 

praktických činností, komunikácie a orientácie v bežných situáciách na verejnosti, 

 podporovať individuálny rozvoj klientov, 

 poskytovať im príležitosti, aby sa mohli prejaviť ako individuality, rozvíjať svoju 

kreativitu, zručnosti a pracovné návyky,  

 zabezpečovať rozvoj chránenej dielne, ktorá poskytuje zamestnanie tým najzručnejším 

klientom, 

 spolupracovať s rodinou klienta a odľahčiť rodinu, viesť centrum ako otvorené 

kooperujúce zariadenie, ktoré jednak vytvára príležitosti na kontakt svojich klientov 

s verejnosťou, ale aj pozýva verejnosť, aby nachádzala cestu k prijímaniu ľudí 

s mentálnym postihnutím ako rovnocennej súčasti spoločnosti  

http://www.zpmp-impulz.sk/
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3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
 

 Výbor združenia Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v 

Petržalke má 5 členov:   

Mgr. Adriena Pekárová, Mgr. Jana Mareková, Mgr. Mária Pozorová, Mgr. art. Šarlota 

Štrompachová a Alena Novotná 

 Štatutárna zástupkyňa a predsedkyňa ZPMP v Petržalke:  

Alena Novotná a Mgr. Jana Mareková 

 Revízna komisia:  

Ing. Mária Hutirová a Mgr. Marcela Jankovičová 

 Riaditeľka Impulz, ZPMP v Petržalke:  

Mgr. Jana Mareková  

 Administratívna pracovníčka:  

Anna Buljaková a Mgr. Katarína Jaloviarová 

 Zamestnanci:  

Mgr. Barbora Štefáková (Horínková) – sociálna pracovníčka (celý úväzok) 

Mgr. Eva Puškárová – sociálna pracovníčka (celý úväzok) 

Mgr. Mária Lendacká – sociálna terapeutka (celý úväzok) 

Mgr. Ľubica Maštalírová – liečebná pedagogička (polovičný úväzok) 

 Externí pracovníci: 

Mgr. Silvia Lakotová 

http://www.zpmp-impulz.sk/
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Mgr. art. Šarlota Štrompachová 

Mgr. Daniela Korychová 

 Pravidelní dobrovoľníci: 

Mgr. Adriena Pekárová 

Mgr. Elena Bakošová 

RNDr. Eva Fiedlerová 
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4. SLUŽBY, KTORÉ POSKYTUJEME NAŠIM KLIENTOM 

Systém našej práce s klientom je založený na partnerskom vzťahu klienta a zamestnanca 

zariadenia, pričom sa vychádza z jeho individuálnych potrieb. Práca s klientom sa realizuje na 

základe individuálnych plánov, v ktorých si klient za podpory rodiča a sociálneho pracovníka 

stanovuje krátkodobé a dlhodobé ciele. Ich napĺňanie sa priebežne sleduje a vyhodnocuje 

zodpovedným sociálnym pracovníkom. Cieľom týchto plánov je rozvoj potenciálu klienta, 

udržanie, prípadne rozvoj jeho osobnostných, sociálnych a pracovných schopností. 

Rozsah výchovno – vzdelávacích a pracovných činností prispôsobujeme schopnostiam našich 

klientov a kombinujeme ich s relaxačnými aktivitami. Najväčší dôraz kladieme na podporu 

samostatnosti, aktivizovanie schopností a sociálnu komunikáciu. Takúto sociálnu a pracovnú 

rehabilitáciu je potrebné poskytovať našim klientom kontinuálne, nie je to otázka 

krátkodobého tréningu. Ľudia s mentálnym postihnutím potrebujú vzhľadom k svojmu 

postihnutiu neprestajnú podporu svojich schopností a zručností, nakoľko po čase môžu 

prirodzene zabudnúť to, čo sa už naučili.    

 

Našim klientom poskytujeme 

 vzdelávanie a tréning sociálnych zručností  

           (hospodárenie s peniazmi, zdravoveda, etika, komunitné stretnutia,     

           rozvoj čítania  s porozumením, písanie a počítanie) 

http://www.zpmp-impulz.sk/
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 pracovnú terapiu a rozvoj zručností zamestnancov chránenej dielne 

           (práca s papierom a textilom, tkanie, šitie, výroba pohľadníc a  

            dekoratívnych sviečok) 

 tréning sebaobslužných činností  

(nakupovanie, varenie, upratovanie, pranie, žehlenie) 

 rozvoj tvorivosti  

(výtvarné techniky, keramika, tanec, spev, tvorivé písanie) 

 šance na prezentáciu zručností a kontakty s verejnosťou  

(výstavy, predajné trhy, kultúrno-spoločenské a športové podujatia) 

 

 
 

 

 

http://www.zpmp-impulz.sk/
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Detailnejšie informácie o komunitách a terapiách, ktoré sme poskytovali našim klientom 

v roku 2020: 

 

Hospodárenie s peniazmi - hospodárenie s peniazmi je komunita, ktorá je zameraná na rozvoj 

finančnej gramotnosti klientov. Orientuje sa na nadobúdanie samostatnosti pri práci 

s peniazmi ( spočítavanie peňazí, platenie účtov ), ako aj na teoretické vedomosti ohľadom 

bánk, zmlúv, poistenia a iných dôležitých informácii, s ktorými sa môžu klienti v živote 

stretnúť.  Na komunitách klienti pracujú niekoľkými spôsobmi. Praktické zručnosti si overujú 

najmä formou praktického nácviku nakupovania priamo v obchode, kde sledujú cenu 

a pracujú s pokladničnými blokmi a samoobslužnými pokladňami. Teoretické vedomosti 

získavajú prostredníctvom práce s pracovnými listami. Neskôr si ich overujú prostredníctvom 

http://www.zpmp-impulz.sk/
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rôznych kvízov. Komunita je vedená hravou, interaktívnou a nácvikovou formou, aby bola pre 

klientov dostatočne zaujímavá a efektívna.  

 

 

Komunity - sú zamerané na rozličné témy, ktoré klientov zaujímajú. Ide najmä o témy 

podporujúce ich sociálno-komunikačné zručnosti, zvyšovanie miery sebapoznania, riešenie 

konfliktov, ale aj spoločenských tém ( voľby, európska únia, ľudské práva ). V rámci týchto 

komunít si klienti môžu prostredníctvom 

rôznych techník vyskúšať a prehrať rôzne 

životné situácie ( napr. prehrávanie 

konfliktu, nácvik pracovného pohovoru, 

atď.) a dozvedieť sa viac o sebe aj 

o ostatných.  

 

Komunita ,, Zaujímavosti zo sveta“-  klientom dáva možnosť naučiť sa niečo nové o mnohých 

zaujímavých témach, zlepšovať svoje prezentačné zručnosti, ako aj naučiť  sa pracovať 

http://www.zpmp-impulz.sk/
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s počítačom a vytvárať na ňom prezentácie. Každý z klientov si pripraví prezentáciu na tému, 

ktorú si sám vyberie a vytvorí ju v počítačovom programe a odprezentuje ostatným klientom.  

 

Nakupovanie - klienti si vďaka tejto komunite trénujú nakupovanie priamo v obchode. Učia sa 

porovnávať a posudzovať cenu a kvalitu jednotlivých produktov, a tak výhodnejšie nakupovať. 

Precvičujú si nakupovanie na samoobslužných pokladniach, učia sa, ako s nimi pracovať  

 

a zaplatiť nákup. Po príchode do rehabilitačného strediska sa učia orientovať v informáciách  

http://www.zpmp-impulz.sk/
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na pokladničnom bloku a vypočítať si zostatok peňazí zo svojho nákupu.  

Počítačový krúžok - komunita, ktorá je zameraná na zvyšovanie počítačových zručností 

klientov. Klienti sa na komunite zlepšujú v práci s počítačom, učia sa pracovať s počítačovými 

programami a internetovým prehliadačom. Všetky tieto nadobudnuté vedomosti a zručnosti 

im môžu veľmi výrazne pomôcť v hľadaní 

práce a uplatnení sa na pracovnom trhu. 

Okrem pracovnej sféry im môžu  pomôcť aj 

v ich samostatnosti živote.  

Ranné cvičenia – „V zdravom tele zdravý 

duch“. V našom zariadení 3 x do týždňa 

začíname deň cvičením. Máme tri základné 

formy cvičenia. V pondelok cvičíme 

s náradím – paličkou a potom s vlastným telom v stoji. Utorky máme zaužívané cvičenie 

s hudbou – pri obľúbenej skupine, spevákovi. Tiež cvičíme – tancujeme skupinové tance, 

predlohový tanec „Rasputin“, aerobikové cvičenie  Cardio dance. V stredu cvičíme 

rehabilitačné cviky na karimatke v ľahu , potom na štyroch. Zostavu cvikov precvičuje jeden 

klient, ktorý sa strieda s ostatnými. V letných mesiacoch cvičíme vonku na školskom dvore. 

Klienti cvičia radi, 

pomáha im to fyzicky 

aj psychicky, dobre sa 

naladia do nového 

dňa. Vo štvrtok pred 

nakupovaním robíme 

krátke vychádzky 

v okolí Impulzu. 

 

http://www.zpmp-impulz.sk/
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Ergoterapia - popri vzdelávaniu  klienti 

radi niečo vyrábajú. Andrejka rada tká 

na veľkom tkáčskom stave. Pripravuje 

si materiál na tkanie, pára, strihá 

handry. Tká pekné koberce 

a prestierania. Krístinka tká na malých 

krosnách. Vie pekne ladiť farby. 

Z utkaných materiálov potom šijeme 

tašky, ručne aj na stroji. Beátka zručne 

uzlíkuje (ukončuje) koberce. Michal sa  

podieľa na výrobe obalov  na keramiku, 

samostatne vyrábal podľa predlohy 

stojany na keramických anjelov. Klienti 

sa učili háčkovať, tiež vyrobiť zošitovú väzbu šitú osmičkovým stehom. S obľubou  na desiatu 

pečú chlieb vo vajíčku, varia čaj z byliniek, ktoré v lete nazbierali a nasušili. K bežnej práci 

v Impulze patrí služba v kuchyni, umývanie riadu, obsluha umývačky, pranie – obsluha práčky, 

upratovanie a starostlivosť o kvety. Práce sa snažíme zameriavať na ich lepšiu prípravu do 

života a samostatného  bývania.   

Keramika - práca s hlinou patrí medzi obľúbené činnosti našich klientov. Prebieha 1x týždenne 

formou individuálnych a skupinových hodín.  Individuálnu formu využívame na úzku interakciu 

práce terapeuta s klientom. Pri skupinovej forme pracujeme s viacerými klientami, pričom 

môžeme využívať skupinovú dynamiku práce. Počas roka sme sa zameriavali na 

zdokonaľovanie jednotlivých techník, ktoré sme sa doteraz naučili. Medzi najobľúbenejšie 

patrí modelovanie z plátov hliny, modelovanie z valcov, vytláčanie do foriem a obtláčanie 

rôznych prírodných materiálov do hliny. Viacerí z klientov si v rámci svojich individuálnych 

plánov vybrali za cieľ -  vymodelovať si na hodinách keramiky rôzne figúrky a dekoračné 

predmety, ktorým sme sa potom v priebehu roka venovali. Okrem toho sme sa zameriavali na 

vyhotovenie zákazky, ktorá spočívala vo výrobe dekoračných mís v tvare vlčieho maku a 

závesných anjelov na vianočný stromček. Popri tom sme sa venovali výrobe rôznych 

http://www.zpmp-impulz.sk/
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úžitkových a dekoračných predmetov ako sú misy, hrnčeky, tácky, anjeli, stojany pod sviečky 

v tvare listov a iné...  

 

 

http://www.zpmp-impulz.sk/
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Arteterapia – niektorí z našich klientov majú problém nadviazať verbálny kontakt, nevedia 

slovom vyjadriť to, čo cítia 

a aké majú problémy. Sú príliš 

uzavretí, precitlivení, nevedie 

zvládať konfliktné situácie 

a spracovávať svoje emócie. 

Arteterapia je vhodnou 

formou vyjadrovania, ktorá 

v rámci tvorivého procesu 

umožňuje našim klientom 

prejaviť vlastné pocity aj bez 

slov, a tak pomáha 

terapeutovi nahliadnuť do ich vnútorného sveta. Využívame ju ako podpornú metódu, 

pomocou ktorej klienta aktívne zapájame do procesu tvorby. Týmto spôsobom s ním 

nadväzujeme užší kontakt a postupne ho motivujeme aj k vytváraniu vzťahov so svojim 

okolím. V rámci skupinovej arteterapie s ostatnými klientmi zariadenia sa snažíme v nich 

umocňovať a ďalej rozvíjať pocity vzájomnej podpory, tolerancie k inakosti, súdržnosti 

a kooperácie. 

V priebehu posledných dvoch rokov sme zaznamenali aj vďaka hodinám skupinovej 

arteterapie pozitívne zmeny v rámci formovania vzájomných vzťahov u klientov v komunite. 

Napr. menej postihnutí klienti sú tolerantnejší ku klientom s vyšším stupňom postihnutia, 

niektorí z nich pomáhajú svojim kolegom so zložitejšími úkonmi, klienti rehabilitačného 

strediska pomáhajú zamestnancom chránenej dielne s realizáciou predvianočných 

objednávok, čím sa pripravujú aj na možné zamestnanie v chránenej dielni. 

Od februára do mája, kedy bol Impulz zatvorený na základe nariadenia Ministerstva 

zdravotníctva z dôvodu pandémie COVID-19 sme sa snažili pokračovať (aspoň v 

zjednodušenej forme) vo vzdelávacom procese a terapeutických aktivitách v rámci 

týždenného harmonogramu, ktorý si klienti odsúhlasili. Sociálne pracovníčky posielali každý 

http://www.zpmp-impulz.sk/
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týždeň klientom pracovné zadania vo forme kvízov, doplňovačiek, hádaniek a testov z 

matematiky, zdravovedy, hospodárenia s peniazmi a nakupovania. Vypracované úlohy klienti 

posielali na vyhodnotenie mailom alebo poštou naspäť. Pred rokom sme rozšírili vzdelávanie 

o komunitu „Zaujímavostí“, ktorá je veľmi obľúbená. Klienti si môžu na ňu pripraviť vlastné 

prezentácie (s podporou soc. pracovníka) o veciach a udalostiach, ktoré ich zaujímajú v 

powerpointe. V tejto činnosti pokračovali aj počas obdobia pandémie s tým, že téma bola 

rozšírená (pokiaľ mali záujem) o titul "Čo som robil/a doma, keď som nechodil/a do Impulzu", 

pri ktorej mohli využiť vlastné fotografie a ilustrácie. Po otvorení Impulzu mali príležitosť svoje 

reportáže odprezentovať ostatným, čo robia veľmi radi :). 

V rámci terapeutických a ergoterapeutických aktivít odborné pracovníčky pripravili podľa 

záujmu pre klientov rôzne zadania od výroby brošní (pri ktorých je výroba rozdelená podľa 

jednotlivých fáz medzi niekoľkých klientov), cez vyšívanie, háčkovanie "podsedákov", 

vyfarbovanie mandál až po maľovanie na textilné tašky podľa predlohy. 

V obmedzenom rozsahu sme poskytovali aj hodiny arteterapie cez telefón a prostredníctvom 

mailu. 

 

5. ČO POSKYTUJEME VEREJNOSTI 
 

Pandémia ovplyvnila do veľkej miery - predovšetkým v prvom polroku - „normálny chod“ 

organizácie. Počas celého roka 2020 bol vydaný zákaz predajných trhov. To  sa negatívne 

prejavilo na finančnom zisku organizácie nevyhnutnom na dofinancovanie nákladov na 

prevádzku zariadenia, ktoré nie sú refundované Úradom práce alebo hradené z dotácií 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Bratislavského samosprávneho kraja.  

Žiaci z Praktickej školy na Švabinského, s ktorou má Impulz už deväť rokov zmluvu o Dobrej 

praxi sa tento rok zúčastnili workshopov z dôvodu pandémie iba dva razy, čo obidve 

zúčastnené strany niesli veľmi ťažko.  

http://www.zpmp-impulz.sk/
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Organizácia nemala možnosť organizovať ani známe a u verejnosti obľúbené workshopy na 

výrobu sviečok a tradičný Deň otvorených dverí spojený s tvorivými dielňami. 

Napriek tomu, že sme získali veľké predvianočné objednávky z firiem Rajo, a.s. a Oracle 

Slovensko s.r.o., klientom ani zamestnancom zariadenia nemohli už z uvedených dôvodov 

tento rok pomôcť dobrovoľníci z Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktorého služby 

využíva organizácia už tri roky.  

http://www.zpmp-impulz.sk/
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6. AKTIVITY IMPULZU V ROKU 2020 

6.1. AKTIVITY ZAMERANÉ NA KLIENTA  

Každý rok pripravujeme zaujímavé aktivity pre našich klientov v súčinnosti s ich záujmami a 

za ich aktívnej účasti. V roku 2020 však v dôsledku pandémie a opatrení s ňou súvisiacich 

bola naša ponuka činností v exteriéri výrazne obmedzená. Napriek tejto zložitej situácii sa 

nám podarilo, v zmysle aktuálnych opatrení, spestriť program klientov o niekoľko, nižšie 

uvedených aktivít.  

 

 

6.1.1. FAŠIANGOVÝ KARNEVAL V PRAKTICKEJ ŠKOLE  

 

Žiaci z Praktickej školy, ktorí chodia do Impulzu už 8 rokov na dobrú prax pozvali našich klientov 

na fašiangový karneval aj spolu s občerstvením.  

 

6.1.2. NÁVŠTEVA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE S PANI PEKÁROVOU  

 

Dlhoročná dobrovoľníčka a členka výboru p. Pekárová nás ako lektorka sprevádzala výstavou 

s názvom: Anna Daučíková, Work in Progress. Išlo o výstavu skla, obrazov fotografií. Výstava 

scénografa Ladislava Vychodila bola venovaná k 100-mu výročiu jeho narodenia. Vystavené 

objekty predstavovali zmenšené  

http://www.zpmp-impulz.sk/
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scény divadelných javísk, makety, vytvorené z jemných drôtikov, papiera, zo skla, z dreva a 

z rôzneho iného materiálu. 

 

6.1.3. ZBER MEDVEDIEHO CESNAKU  

Tradičný zber medvedieho cesnaku pri Draždiaku 

 

6.1.4. AKO TRÁVIME ČAS POČAS PANDÉMIE (Z WEBSTRÁNKY ORGANIZÁCIE) 

 

1.časť  

http://zpmp-impulz.sk/aktivity/2020/04/ako-travime-v-tychto-dnoch-cas-doma-s-rodinou 

         

2.časť 

http://zpmp-impulz.sk/aktivity/2020/05/ako-travime-cas-v-tychto-dnoch-doma-s-rodinou-2-

cast 

                 

   6.1.5. OPÄŤ V IMPULZE – REAKCIE KLIENTOV  

http://www.zpmp-impulz.sk/
http://zpmp-impulz.sk/aktivity/2020/04/ako-travime-v-tychto-dnoch-cas-doma-s-rodinou
http://zpmp-impulz.sk/aktivity/2020/05/ako-travime-cas-v-tychto-dnoch-doma-s-rodinou-2-cast
http://zpmp-impulz.sk/aktivity/2020/05/ako-travime-cas-v-tychto-dnoch-doma-s-rodinou-2-cast
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http://zpmp-impulz.sk/aktivity/2020/06/huraaa-opat-v-impulze 

Aktivity v obmedzenom režime: 

16.6.2020: Zber lipy – klienti a zamestnanci chránenej dielne spolu so sociálnymi 

pracovníkmi boli na zbere lipy 

 

     30.6.2020: Júnová oslava – oslava narodenín klientov 

 

     31.8. 2020: Natáčanie v Impulze – natáčanie videa o činnosti a aktivitách organizácie 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=0Xqw_oNMIXY 

 

26.10. 2020: Príspevky do časopisu “To sme my” – reportáž o aktivitách klientov počas 

pandémie 

 

     18.12.2020: Stretnutie pri stromčeku 

 

 

  

http://www.zpmp-impulz.sk/
http://zpmp-impulz.sk/aktivity/2020/06/huraaa-opat-v-impulze
https://www.youtube.com/watch?v=0Xqw_oNMIXY
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7. SLUŽBY ZAMESTNANOSTI 

 

K začleneniu ľudí s postihnutím do spoločnosti pomáha najmä ich pracovné uplatnenie. 

V chránenej dielni Impulz poskytujeme zamestnanie 4 ľuďom s mentálnym postihnutím. Každý 

z nich má od Sociálnej poisťovne stanovenú mieru straty schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť. Sú uznaní za invalidných a poberajú invalidný dôchodok. Ich postihnutie im zvyčajne 

bráni zamestnať sa na voľnom trhu práce. 

Zamestnávanie občanov s postihnutím upravuje Zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti, v znení neskorších predpisov. Partnerom Impulz, Združenie na pomoc ľuďom 

s mentálnym postihnutím v Petržalke je ÚPSVaR, ktorý nám poskytuje dotácie na podporu 

zamestnávania občanov s postihnutím v zmysle zákona.  

 

Chránená dielňa Impulz pravidelne žiada a dostáva príspevok podľa: 

 § 59 na činnosť pracovného asistenta 

 § 60 na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne 

 

Vzťahy so zamestnancami v chránenej dielni sú založené na zmluvnom základe v súlade s 

platným zákonníkom práce. Pracovníci s postihnutím sú riadnymi zamestnancami v 

pracovnoprávnom vzťahu. V Impulze sú momentálne štyria. Pracujú na skrátený pracovný 

úväzok. Z toho vyplýva, že počas dňa sa striedajú v chránenej dielni a v rehabilitačnom 

stredisku, teda pracujú a aj sa vzdelávajú. 

Pracovisko, v ktorom sú vytvorené pracovné podmienky na prácu ľudí so zdravotným 

postihnutím sa volá chránená dielňa. Impulz má štatút chránenej dielne na výrobu 

darčekových predmetov. Pod dohľadom pracovnej asistentky v nej štyria zamestnanci 

http://www.zpmp-impulz.sk/
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s mentálnym postihnutím vyrábajú rôzne typy dekoratívnych sviečok, sezónne pohľadnice, 

keramiku, tkaný textil a obaly na svoje produkty. 

 

 

 

Firmám a obchodným spoločnostiam, ktoré si objednajú produkty z našej chránenej dielne, 

poskytujeme potvrdenie o náhradnom plnení. To znamená, že aj keď nezamestnávajú zo 

zákona povinný počet zamestnancov s postihnutím, nemusia platiť pokutu za 

nezamestnávanie občanov s postihnutím. Formou náhradného plnenia získavame pre 

chránenú dielňu väčšinu objednávok od väčších firiem a spoločností. Okrem toho sa 

zúčastňujeme aj rôznych prezentačno – predajných trhov, na ktorých máme príležitosť 

ponúkať svoje výrobky a zároveň tak propagovať činnosť a aktivity našej organizácie. 

V roku 2020 sme získali dve veľké predvianočné objednávky v rámci náhradného plnenia od 

firmy Oracle Slovensko s.r.o. na výrobu 85 ks keramických vianočných kolekcií  a od firmy Rajo 

a.s. na 450 ks keramických misiek v dizajne makového kvetu s vianočnými perníkmi. Pre firmu 

Rajo v rámci arteterapeutických aktivít pripravili klienti organizácie niekoľko výtvarných 

návrhov  na vianočné pohľadnice. Dva z nich boli použité na tlač 1 500 ks pohľadníc s motívom 

Vianoc. 

 

http://www.zpmp-impulz.sk/
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8. PROJEKTY 
 

S cieľom skvalitniť poskytované sociálne služby sa snažíme zavádzať nové formy práce, 

získavať nové terapeutické 

pomôcky, či vzdelávať sa 

v nových terapiách. Finančné 

prostriedky na zrealizovanie 

týchto cieľov získavame 

z projektových činností, 

grantových výziev alebo priamym 

oslovovaním donorov. 

V roku 2020 získala organizácia 

finančnú podporu  vo výške 1 830 

Eur od Accenture Nadačného fondu Pontis na projekt Od Pinf hier ku grafickému štúdiu. 

Cieľom  projektu bolo zvyšovanie počítačových zručností klientov, čo im môže pomôcť aj pri 

hľadaní práce. Klienti pracovali s jednoduchým grafickým programom na vytváraní rôznych 

vizitiek, pohľadníc a štítkov, čím si zvyšovali svoje zručnosti v oblasti informačných technológii.  

http://www.zpmp-impulz.sk/
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Okrem klientov  z tohto projektu profituje aj naša organizácia, ktorá si musí tieto služby 

pravidelne zabezpečovať externe.  

 

8.1. PRÍLEŽITOSŤ NA PREZENTÁCIU ZRUČNOSTÍ A KREATIVITY KLIENTOV 

A ZAMESTNANCOV CHD 

 

Našim klientom a zamestnancom chránenej dielne (CHD) vytvárame príležitosti k prezentácii 

ich schopností a kreativity účasťou na rôznych kultúrnych a športových podujatiach 

organizovaných MČ Petržalka, BSK a inými zariadeniami a sami takéto podujatia 

organizujeme. Súčasťou týchto aktivít je aj snaha o premostenie sveta ľudí s mentálnym 

postihnutím so svetom väčšinovej spoločnosti prirodzenou cestou. 

 

Výstavy:  

 

 Výtvarný salón ZPMP v SR – získali sme 2 ocenenia 

 

 

 
 

http://www.zpmp-impulz.sk/
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Kultúrne podujatia:  

 

 Príspevky klientov do časopisu „To sme my“ 

 Deň otvorených dverí v Impulze „cez kameru“ 

 

 

 

 

http://www.zpmp-impulz.sk/
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http://www.zpmp-impulz.sk/
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9. ROČNÁ UZÁVIERKA 
 

Príjmy   

tržby 18139 

sociálne služby 7050,41 

prijaté sponzorské 1062,46 

Pontis 1830 

MC Petržalka 2789 

členské 25 
2%% 5729,06 

dotácia BSK 24967,11 

dotácia MINV 38073,84 

dotácia UPSVaR 19414,56 

SPOLU 119080,44 

    
Výdavky   

nákup materiálu, do dielní, drobný nákup 8651,24 

energie 4152 

opravy a udržiavanie 9,99 

cestovné 0 

repre 20,16 
služby  16567,87 

mzdy 59763,88 

odvody fima /zp, sp 19680,47 

príspevok na stravu, tvorba SF 132,85 
ostatné soc. Náklady   

bankové popl, poistenia 581,26 

členské 160 

SPOLU 109719,72 

  
  
  
  
  
  
Vypracovala: Redenkovičová  
  
Malacky 3.3.2021  

  

http://www.zpmp-impulz.sk/
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10.  SPRÁVA AUDITORA 

  

http://www.zpmp-impulz.sk/
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11.  POĎAKOVANIE 
 

Veľmi si vážime pomoc všetkých, ktorí aj v roku 2020 akýmkoľvek spôsobom podporili naše 

aktivity. Bez Vašej pomoci by sme Impulz prevádzkovať nemohli.  

ĎAKUJEME ! 

 

   

    

 

 

Podnikateľské subjekty 

 

       

http://www.zpmp-impulz.sk/


 

  

 

 

 

 


