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Úvod

Nezisková organizácia Život bez závislostí bola zaregistrovaná 21. decembra 2005 
rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici. 

Svoje poslanie vníma v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym 
komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy 
súvisiace so závislosťou a jej dôsledkami.

Nezisková organizácia svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami 
a jednotlivcami prostredníctvom:

 osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva
 podporného vzdelávania – závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej

verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva
 získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov
 asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie 

závislostí a ich účinkov
 organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít 

zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2010

Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok 
2010. Na realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci neziskovej organizácie: 
ThDr. Jozef Brenkus, PhD., Jana Jurčová, Joyce De Ridder, PhD., Joe Ann Shelton, M.A. 
a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného
rozpočtu na rok 2010. 

1. Predná Hora – OLÚP, CPLDZ 

1.1 Tréningové skupiny Dvanásť krokov na Prednej Hore

Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehalo v stredu, v čase od 13.00 – 14.15 hod. 
V roku 2010 vzdelávanie prebiehalo pod vedením terapeutky OLÚP PhDr. Štefánie 
Laskovskej. 

Pracovníci neziskovej organizácie sa podieľali na vzdelávaní formou koordinácie účasti 
zotavujúcich sa alkoholikov zo svojpomocných skupín na jednotlivých stretnutiach 
a predstavovaní programu pre rodinných príslušníkov a priateľov závislých. 

 
Počas roka 2009 boli realizované dva osemtýždenné cykly vzdelávania:
 27. január – 17. marec 2010 
 7. apríl – 2. jún 2010

Na stretnutiach sa zúčastňovalo priemerne vyše päťdesiat pacientov z jednotlivých 
oddelení OLÚP a pacienti CPLDZ.

 



1.2 Stretávanie svojpomocných skupín 12 krokov

Účastníci vzdelávania o 12 krokoch sa zúčastňovali aj na stretnutiach svojpomocnej 
skupiny, ktoré sa konali vždy prvú nedeľu v mesiaci v čase od 15.30 – 16.30 hod. Účasť na 
stretnutiach sa pohybovala od 15 – 45 pacientov. 

Stretnutia zabezpečovali zotavujúci sa alkoholici zo svojpomocných skupín z Popradu 
a Kežmarku. 

Cieľom stretnutí bolo umožniť pacientom zakúsiť atmosféru svojpomocnej skupiny 
a zároveň nadväzovať kontakty so zotavujúcimi sa alkoholikmi, ktorí pre svoje doliečovanie 
v rámci skupín používajú Program 12 krokov.   

1.3 Seminár pre drogovo závislých 

Nezisková organizácia v dňoch 12. – 17. apríla 2010 zrealizovala v priestoroch OLÚP na 
Prednej Hore pracovný seminár o 12 krokoch Anonymných narkomanov pre pacientov 
CPLDZ a pre absolventov protidrogovej liečby, ktorí prejavili záujem oboznámiť sa s týmto 
programom a posilniť svoje doliečovanie. Na pracovnom seminári sa zúčastňovalo 13 
pacientov Centra a piati externí účastníci (jeden z ČR). 

Pracovný seminár zabezpečovali štyria zotavujúci sa narkomani z USA (Scott, Dave, 
Sandy, Marybeth) a pracovníci neziskovej organizácie – Jozef Brenkus a Jana Jurčová.

Cieľom pracovného seminára bolo oboznámiť účastníkov s programom 12 krokov, 
fungovaním svojpomocných skupín a rozvíjať kontakty pacientov so zotavujúcou sa 
komunitou narkomanov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Každý večer sa konali aj 
stretnutia svojpomocnej skupiny.

V rámci pracovného seminára sa konali aj stretnutia externých účastníkov s realizačným 
tímom. V rámci týchto stretnutí sa nacvičovali zručnosti potrebné pre vedenie svojpomocných
skupín. Účastníci sa oboznamovali s literatúrou NA v angličtine a s dostupnou literatúrou 
v slovenčine a češtine.

1.4 Zážitkové vzdelávanie pre drogovo závislých

V spolupráci s Garym a Nancy Stormovcami nezisková organizácia realizovala zážitkové 
vzdelávanie pre pacientov CPLDZ, na ktorom sa zúčastnilo 14 pacientov. Vzdelávanie bolo 
zamerané na tímovú spoluprácu a na budovanie zdravých podporných systémov 
nevyhnutných pre zotavovanie sa.

Vzhľadom na úspešnosť tohto vzdelávania bolo s vedením OLÚP dohodnuté, že v roku 
2011 budú zorganizované ďalšie dva cykly vzdelávania.  

2. Práca so závislými a ich rodinami
   

2.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa alkoholikmi

Nezisková organizácia pokračovala aj v roku 2010 v individuálnej práci so zotavujúcimi 
sa jedincami z alkoholizmu a z iných látkových závislostí. 

Práca s jednotlivcami prebiehala formou:
 Individuálnych stretnutí – stretnutia sa konali spravidla raz týždenne; ich náplňou 

bola práca na programe 12 krokov a hľadanie riešení konkrétnych situácií súvisiacich
so zotavovaním sa.



 Konzultácií zabezpečovaných formou telefonických, či elektronických kontaktov.

V roku 2010 prebiehala pravidelná týždenná práca s 10 zotavujúcimi sa z látkových 
závislostí. Počas týždňa nezisková organizácia poskytovala priemerne 20 konzultácií 
zotavujúcim sa jedincom. 

2.2 Individuálna práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi

V roku 2010 nezisková organizácia pokračovala aj v individuálnej práci so zotavujúcimi 
sa rodinnými príslušníkmi a priateľmi závislých.

Práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi sa konala formou individuálnych 
stretnutí (priemerne 6 stretnutí týždenne) a formou telefonických a elektronických konzultácií 
(v priemere 25-30 konzultácií týždenne). 

V rámci konzultácii boli poskytované informácie o možnostiach ambulantnej či ústavnej 
liečby, ako aj o možnosti zotavovania sa prostredníctvom svojpomocných skupín.  

2.3 Asistencia svojpomocným skupinám 

Nezisková organizácia aj počas roka 2010 pomáhala závislým a ich rodinám formou 
posilňovania podporných systémov potrebných pre ich zotavovanie. 

Počas tohto roka sa dôraz presúval na podporné systémy pre ľudí závislých od drog 
a nelátkových závislostí, ako aj pre ich rodinných príslušníkov. 

2.4 Asistencia rómskym spoločenstvám

Počas roka 2010 nezisková organizácia ďalej rozvíjala kontakty s tými rómskymi 
spoločenstvami (Krompachy, Bystrany, Žehra, Lučenec – Cinobaňa), ktoré sa rozhodli 
pracovať na prerušovaní cyklu závislostí vo svojich rodinách a miestnych komunitách. 

V rámci týchto spoločenstiev prebehli v roku 2010 osvetové činnosti zamerané na 
prípravu tímov, ktoré sa v roku 2011 zapoja do systematického vzdelávania v oblasti 
prevencie a zotavovania zo závislostí.

 

3. Aktivity s deťmi zo závislých rodín

3.1 Letný tábor Lom nad Rimavicou 

Nezisková organizácia v dňoch 28. júla. – 2. augusta 2010 lektorsky zabezpečovala letný 
tábor, ktorý v Lome nad Rimavicou zorganizovalo 3Pé Centrum v Lučenci.

Počas tábora bolo pre 22 rómskych detí a 6 rómskych dobrovoľníkov zabezpečované 
zážitkové vzdelávanie v oblasti prevencie a závislostí. 

V rámci tábora  boli v dňoch 1. – 2. augusta 2010 realizované aj Tvorivé dielne pre deti z 
rómskych rodín, ktoré nezisková organizácia zabezpečovala s podporou grantu od Citibank.

Realizačný tím pre program tábora a pre tvorivé dielne tvorili Jana Jurčová, Jozef Brenkus
a Lýdia Brenkusová.

3.2  Letný tábor Račková dolina



Nezisková organizácia v rámci tábora 3Pé Centra v Lučenci pre rómsku mládež 
zabezpečila 25. augusta 2010 zážitkové vzdelávanie v oblasti prevencie. 

Témou vzdelávania bolo „Robenie správnych rozhodnutí v oblasti alkoholu a drog“. 
Vzdelávanie zabezpečovali Jozef a Lýdia Brenkusovi.  

3.3 Podporné vzdelávanie pre deti a mládež 

S podporou Fondu T-Mobile Slovensko, a.s. Nadácie Pontis v mesiacoch január - august 
2010 nezisková organizácia realizovala projekt „Začnem od seba“. Projekt bol zameraný na 
podporné vzdelávanie a prevenčnú prácu s dospievajúcou mládežou. 

V rámci jednotlivých stretnutí si účastníci formou prednášok a zážitkových aktivít 
prehlbovali poznatky o látkových a nelátkových závislostiach. Učili sa komunikovať so 
svojimi rovesníkmi a svojou rodinou o problematike závislosti, získavali potrebné zručnosti 
pre odolávanie tlaku rovesníkov a učili sa pozývať svojich kamarátov na aktivity projektu a 
na stretnutia svojpomocnej skupiny pre dospievajúcich.

V rámci projektu bolo realizovaných 6 výjazdov. Projekt zabezpečovali Jana Jurčová, 
Jozef Brenkus a 10 dobrovoľníci neziskovej organizácie. Do projektu bolo zapojených 30 
detí. Projekt bol medializovaný v Podtatranských novinách, v TV Poprad a v Novinách 
Poprad.   

3.4 Spravodaj „Spojka“

V roku 2010 bolo pre účely prehlbovania znalostí a zručností v oblasti prevencie 
distribuovaných dorastencom zúčastňujúcim sa na aktivitách neziskovej organizácie sedem 
čísel spravodaja Spojka, ktorý bol vydávaný v rámci grantu Nadácie Pontis. 

   
3.5 Vianočná kapustnica

18. decembra 2010 nezisková organizácia zorganizovala vianočné stretnutie pre 
dorastencov, ktorí sa zúčastňovali na aktivitách počas roka 2010. Na stretnutí sa zúčastnilo 14
detí a 7 pracovníkov a dobrovoľníkov neziskovej organizácie.

Účastníci si formou zážitkových aktivít zopakovali poznatky z oblasti prevencie 
a následne dostali darčeky, ktoré pre nich nezisková organizácia  zabezpečila prostredníctvom
medzinárodnej organizácie Samaritan Purse. Stretnutie bolo ukončené pri spoločnej 
kapustnici a koláčoch.

4. Vzdelávanie pracovníkov pre prácu so závislými a ich rodinami

Vzdelávanie subjektov pracujúcich s cieľovými skupinami neziskovej organizácie patrí 
medzi priority neziskovej organizácie. 

Aj v roku 2010 bolo realizovaných niekoľko aktivít zameraných na vzdelávanie 
súčasných, i potenciálnych pracovníkov v iných organizáciách.

4.1 IBTS Praha 

Nezisková organizácia realizovala na základe pozvania vedenia IBTS (International 
Baptist Theological Seminary) odborný seminár o prevencii a službe závislým a ich rodinám.

Seminár sa konal v Prahe v dňoch 18. - 20. januára 2010. Na seminári sa zúčastnilo 15 
študentov z ôsmich krajín.



Počas záverečného hodnotenia bola nezisková organizácia požiadaná, aby v roku 2011 
zabezpečila vzdelávanie pre ďalšiu skupinu študentov.

4.2 Vzdelávanie tímov cirkevných spoločenstiev

V rámci cirkevného projektu, ktorý nezisková organizácia začala v roku 2008, 
pokračovalo aj v roku 2010 vzdelávanie tímov cirkevných spoločenstiev, ktoré sa rozhodli 
pôsobiť v oblasti prevencie a služby závislým a ich rodinám. 

Vzdelávanie sa konalo v termínoch 6. a 27. marca, 24. apríla a 8. mája 2010. V rámci 
vzdelávania boli preberané témy Intervencia a Liečba a doliečovanie.

V druhom roku vzdelávania cirkevných tímov pokračovalo sedem z ôsmich tímov 
(Bánovce nad Bebravou, Dubnica nad Váhom, Banská Bystrica, Turčianske Teplice, Poprad, 
Rožňava a Košice). 

Účastníci vzdelávania v roku 2010 ukončili základný cyklus vzdelávania a získali 
osvedčenie o neakreditovanom vzdelaní v oblasti prevencie a služby závislým a ich rodinám.  

4.3 Vzdelávanie pre členov Kruciáty oslobodenia človeka, konzultačná činnosť

Na základe pozvania KOČ nezisková organizácia v mesiacoch február – jún 2010 
zabezpečovala vzdelávanie členov KOČ v oblasti uplatňovania programu 12 krokov 
v zotavovaní sa zo závislostí. 

Vzdelávania a následné konzultácie prebiehali posledný štvrtok v mesiaci v čase od 16.00 
– 18.00 hod. v priestoroch KOČ v Levoči.

Riaditeľ neziskovej organizácie bol požiadaný o konzultačnú  pomoc v oblasti 
zriaďovania azylového domu v Levoči. V roku 2010 boli uskutočnené štyri konzultácie 
zamerané na zriadenie občianskeho združenia, zriadenia zariadenia sociálnych služieb a na 
program tohto zariadenia.   

4.4 Vzdelávanie dobrovoľníkov 

Vzhľadom na narastajúcu potrebu pracovníkov v oblasti prevencie a služby závislým a ich
rodinám nezisková organizácia v roku 2010 zamerala svoje aktivity aj na vzdelávanie 
dobrovoľníkov. Zamerala sa najmä na ľudí z radov absolventov poskytnutých vzdelávaní 
neziskovej organizácie a na tých, ktorí sa už nejakou formou na dobrovoľníctve v Živote bez 
závislostí podieľali.

Tieto vzdelávania boli možné aj z toho dôvodu, že nezisková organizácia získala 
prostredníctvom svojich dobrovoľníkov zamestnanecké granty od CitiBank Bratislava a od 
Slovak Telekomu. 

Vzdelávania boli medializované v Podtatranských novinách, Novinách Poprad a na 
spravodajskom internetovom portáli Poprad 24. 

Vzdelávanie dobrovoľníkov pre prácu s deťmi v oblasti prevencie

Vzdelávania sa konali v dňoch 22. októbra a 26. novembra 2010 a zúčastnilo sa na nich 
trinásť dobrovoľníkov z Popradu a okolia.

Väčšina z týchto dobrovoľníkov sa v rámci svojich možností podieľa na aktivitách 
neziskovej organizácie v oblasti prevencie.
Vzdelávanie dobrovoľníkov pre prácu  v tímoch pôsobiacich v rodinách, v ktorých sa 
prejavuje závislosť



Vzhľadom na potrebu budovania tímov v rómskych komunitách nezisková organizácia 
začala s prípravou dobrovoľníkov, ktorí by sa mohli prihlásiť do vzdelávania takýchto tímov.

28. októbra 2010 sa konalo úvodné vzdelávanie v Lučenci (zúčastnilo sa na ňom 6 
uchádzačov o vzdelávanie).

28. novembra 2010 sa konalo úvodné vzdelávanie v Krompachoch (zúčastnilo sa na ňom 
13 uchádzačov z rómskych komunít v Krompachoch a v Bystranoch; okrem týchto sa na 
vzdelávaní zúčastnilo ďalších 40 záujemcov, ktorí majú osobnú skúsenosť so závislosťou v 
rodine).

Vzdelávanie dobrovoľníkov pracujúcich s rodinou, v ktorej sa prejavuje závislosť

Vzdelávanie sa konalo 13. novembra 2010 v Rožňave. Zúčastnilo sa na ňom 13 ľudí 
z rôznych regiónov Slovenska. Vzdelávanie bolo určené predovšetkým absolventom 
základného cyklu vzdelávania cirkevných tímov a malo za cieľ podnietiť ich k systematickej 
dobrovoľníckej práci v oblasti prevencie a služby závislým a ich rodinám. 

Deň otvorených dverí v neziskovej organizácii

Nezisková organizácia v rámci grantu od spoločnosti Slovak Telekom, a.s., zorganizovala 
dňa 27. novembra 2010 Deň otvorených dverí. Témou dňa bol slogan „Prerušovanie závislostí
v rodinách“. 

V rámci prípravy tejto akcie boli aj s podporou Tlačiarne Slza vytlačené dva letáky: Spolu
urobíme viac – Prerušovanie cyklu závislostí v rodinách a Život v začarovanom kruhu 
alkoholizmu a iných závislostí – Dá sa z neho vyjsť?.

Počas tejto aktivity boli pripravené stretnutia s dobrovoľníkmi (10.00 - 12.00 hod.) a 
závislými a ich rodinami (13.00 - 15.00 hod.). 

Projekt sledoval dva hlavné ciele: mobilizáciu dobrovoľníkov pre prácu so závislými a ich
rodinami v Poprade a okolí a rozšírenie kontaktov so závislými a ich rodinami.  Nadväzoval 
na vzdelávanie dobrovoľníkov a pomáhal rozšíriť kontakty so závislými a ich rodinami. 
Zúčastnilo sa na ňom 28 záujemcov o dobrovoľníctvo a 53 príslušníkov cieľovej skupiny 
(závislí a rodinní príslušníci).      

4.5 Akreditované vzdelávanie 

Prevencia u klientov s náchylnosťou k recidíve

Nezisková organizácia v spolupráci s OLÚP Predná Hora realizovala v dňoch 17. – 19. 
júna 2010 MŠ akreditované vzdelávanie Prevencia u klientov s náchylnosťou k recidíve 
v rozsahu 50 hodín. Lektormi vzdelávania boli Joyce De Ridder a Jozef Brenkus.

Vzdelávanie bolo určené pre terapeutov, sociálnych pracovníkov, zamestnancov 
resocializačných zariadení a iných organizácií, ktoré pomáhajú závislým udržať si 
abstinenciu, pokračovať v doliečovaní sa zo závislostí a osvojovať si návyky a zručnosti 
potrebné pre úspešnú integráciu závislých do rodiny a spoločnosti.

Vzdelávanie absolvovalo 12 účastníkov z OLÚP, z RZ Návrat a dvaja zotavujúci sa 
alkoholici, ktorí pôsobia ako „sponzori“ nováčikov v svojpomocných skupinách.  

 
Prevencia závislostí prostredníctvom znižovania rizikových faktorov a zvyšovania 

ochranných faktorov u detí a mládeže



Nezisková organizácia realizovala v dňoch 21. - 23. júna 2010 v Misijnom dome v  Nitre 
akreditované vzdelávanie v rozsahu 100 hodín. Vzdelávanie absolvovalo 12 účastníkov. 

Vzdelávanie bolo určené pre psychológov, pedagógov a sociálnych pracovníkov, ako aj 
pracovníkov združení a organizácií, ktoré sa zameriavajú na prevenciu a na prácu s rodinou, 
ktorá trpí v dôsledku závislostí (najmä tí, ktorí sa zameriavajú na prácu s deťmi a mládežou z 
takýchto rodín). 

 
4.6 Konferencie, prednášky

Odborný seminár Pastorácia drogovo závislých 

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví zorganizoval 5. októbra 2010 v Bratislave odborný 
seminár Pastorácia drogovo závislých, ktorý bol určený predovšetkým pre pracovníkov cirkví
pôsobiacich v oblasti prevencie a resocializácie závislých.

Počas seminára odznela aj prednáška Jozefa Brenkusa „Pastoračné možnosti cirkví 
v sociálnej práci so závislými a ich rodinami a v oblasti prevencie“.

V rámci seminára bola aj príležitosť pre zoznamovanie sa zástupcov zúčastnených 
subjektov a ich sieťovanie. 

Konferencia kresťanských učiteľov 

V dňoch 15. - 17. októbra 2010 sa na Ranči v Kráľovej Lehote konala Konferencia 
kresťanských učiteľov, na ktorej odznela aj vyžiadaná prednáška riaditeľa neziskovej 
organizácie „Práca s deťmi z málo podnetného prostredia“.

Sympózium Kruciáty oslobodenia človeka – 16. október 2010, Levoča

16. októbra 2010 sa v Levoči konalo 12. Sympózium Kruciáty oslobodenia človeka 
(KOČ). Na sympóziu odznel aj referát Jozefa Brenkusa o skúsenostiach s Programom 12 
krokov pri práci so závislými a ich rodinami. 

Počas konania sympózia sa uskutočnili viaceré konzultácie so zotavujúcimi sa závislými 
a ich rodinami o možnostiach zintenzívnenia ich uzdravovania prostredníctvom programu 12 
krokov.

Konferencia „Ľudia bez domova 2010

OZ Proti prúdu (vydavateľ časopisu NOTA BENE), Zastúpenie Európskej komisie na 
Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku zorganizovali 
v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v dňoch 9. – 10. 
decembra 2010 v Liptovskej Sielnici 3. ročník celoslovenskej konferencie „Ľudia bez domova
2010“.

Riaditeľ neziskovej organizácie v rámci rozpravy informoval zúčastnených o činnosti 
Života bez závislostí v oblasti závislostí a práce s rodinami závislých. Na základe tejto 
informácie prebehlo niekoľko konzultácií so zúčastnenými subjektmi, v rámci ktorých bola 
nezisková organizácia požiadaná o pomoc pri vzdelávaní (Arcidiecézna charita Košice, 
DEPAUL Slovensko, n. o. Bratislava, cirkevné spoločenstvo BJB Liptovský Mikuláš a iní). 

5. Publikácie



V roku 2010 boli pripravované najmä materiály pre akreditované vzdelávanie, 
vzdelávanie cirkevných tímov a materiály potrebné pre dobrovoľnícku prácu so zotavujúcimi 
sa závislými a ich rodinami.

5.1 Akreditované vzdelávanie

Pre potreby akreditovaného vzdelávania boli v roku 2010 pripravené a na CD nosičoch 
vydané materiály - Manuál k facilitačnej terapii na základe 12 krokov, Prevencia recidívy 
a Prevencia závislostí.

5.2 Cirkevný projekt

Pre cirkevný projekt boli spracované materiály: Látkové a nelátkové závislosti a Liečba 
a zotavovanie. 

5.3 Vzdelávanie dobrovoľníkov 

Pre vzdelávanie dobrovoľníkov bolo zabezpečené rozmnoženie materiálov použitých pri 
vzdelávaní, ako aj napálenie CD nosičov s relevantnými materiálmi neziskovej organizácie 
používanými pri práci so závislými a rodinami.

Pre potreby Dňa otvorených dverí boli pripravené a vydané letáky Spolu urobíme viac – 
Prerušovanie cyklu závislostí v rodinách a Život v začarovanom kruhu alkoholizmu a iných 
závislostí – Dá sa z neho vyjsť?.

5.4 Svojpomocné skupiny

Pre prácu svojpomocných skupín boli aj v roku 2010 preložené a v elektronickej forme 
sprístupnené brožúry a letáky.

II. Ročná účtovná uzávierka 



1.   Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
V roku 2010 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 19 652,71 EUR, celkové 

výdavky činili 23 491.58 EUR. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí 3 838,87 EUR. 
Rozdiel bol krytý zo zostatku na bežnom účte v Slovenskej sporiteľni, a. s. a v pokladni 
z roku 2009.

  
2.   Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Podrobné členenie príjmov a výdajov je obsiahnuté v schválenej účtovnej závierke.
 

3.   Správa revízora
Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2010 nezisková organizácia nedostala dotácie zo 

štátneho rozpočtu a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná 
uzávierka nebola overovaná audítorom.

Činnosť neziskovej organizácie a jej hospodárenie boli v zmysle Štatútu neziskovej 
organizácie hodnotené revízorkou Líviou Vlčkovou. Členom Správnej rady boli závery 
predložené na výročnom stretnutí správnej rady dňa 28. mája 2011.

Hospodárenie neziskovej organizácie bolo na základe predložených dokumentov a správy 
revízora správnou radou schválené uznesením číslo 2/5-2011 z 28. mája 2011. 



III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie

Zmeny a nové zloženie orgánov n. o., ku ktorým došlo v priebehu roka 2010
 
1. Adresa kontaktného pracoviska neziskovej organizácie

Pre účely zabezpečenia nízkoprahového kontaktu s cieľovou skupinou neziskovej 
organizácie bolo zriadené kontaktné pracovisko na Jahodnej 9, 058 01 Poprad. Sídlo 
neziskovej organizácie zostáva nezmenené.

2. Zmeny v orgánoch neziskovej organizácie
     

Správna rada na svojom zasadnutí 22. mája 2010 v súlade so Stanovami neziskovej 
organizácie zvolila do funkcie podpredsedu Života bez závislostí Tomáša Valchářa a do 
funkcie tajomníčky Ivetu Nedělovú (uznesenie číslo 7/5-2010).

Záver

Výročná správa bola 28. mája 2011 na zasadnutí správnej rady prerokovaná 
a uznesením číslo 2/5-2011 schválená.

Výročná správa je v zmysle štatútu neziskovej organizácie dostupná pre verejnosť 
v sídle neziskovej organizácie a na webovej stránke: www.zivotbezzavislosti.sk.

 

http://www.zivotbezzavislosti.sk/

