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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 2017

Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok 2017. Na 
realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci neziskovej organizácie: ThDr. Jozef Brenkus, 
PhD., Bc. Jana Jurčová a dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného rozpočtu na 
rok 2017. 

1. CPLDZ – Košice; ambulancia medicíny drogových závislostí 

1.1 Tréningové skupiny Dvanásť krokov AA

Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehalo v piatky v čase od 10.15 – 11.45 hod. Počas roka 2017 
prebehli dva 12 týždenné cykly vzdelávania. Na stretnutiach sa zúčastňovalo vyše 40 pacientov Centra 
(alkoholici, drogovo závislí, gambleri a iní závislí). Vzdelávanie prebiehalo pod vedením Jozefa Brenkusa 
a Mareka Sonogu. Zúčastňovali sa na ňom aj dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Jana Jurčová zabezpečovala oboznamovanie pacientov s možnosťami zotavovania sa rodiny závislých 
v rámci programu 12 krokov pre rodinných príslušníkov závislých.

 
Po úvode do 12 krokov nasledovala diskusia s pacientmi, v rámci ktorej boli pacienti motivovaní 

k účasti na doliečovaní v svojpomocných skupinách AA a k aktívnemu prístupu k zotavovaní aj 
prostredníctvom vyhľadávania služieb psychológov a psychiatrov.

1.2 Vzdelávanie Prevencie recidívy 

V roku 2017 sa nezisková organizácia aktívne podieľala aj na vzdelávaní pacientov CPLDZ v oblasti 
prevencie recidívy. Vzdelávanie prebiehalo v piatky v čase 10.15 – 11.45 hod. Boli zrealizované tri  
osemtýždenné cykly vzdelávania. Vzdelávanie prebiehalo pod vedením Jozefa Brenkusa a Mareka Sonogu. 
Zúčastňovali sa na ňom aj dobrovoľníci neziskovej organizácie.

1.3 Ambulancia medicíny drogových závislostí

V roku 2017 bola v Poprade otvorená nová psychiatrická ambulancia, ktorá sa špecializuje aj na 
medicínu drogových závislostí. Ambulanciu vedie MUDr. Mária Vnenčáková, rodená Martinove, ktorá 
pôsobila ako primárka v OLÚP Predná Hora. Nezisková organizácia spolupracuje s touto ambulanciou 



v oblasti doliečovania závislých. 
Pacienti po odporúčaní ambulancie posilňujú svoju triezvosť zapájaním sa do programov 12 krokov 

a prevencie recidívy. 
MUDr. Vnenčáková je zároveň konzultantkou neziskovej organizácie a pomáha nám ako lekárka aj pri 

organizovaní verejných akcií, na ktorých je potrebné, aby bol prítomný lekár (multimediálne prevenčné 
divadelné predstavenia).         

2. Práca so závislými a ich rodinami
   

2.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa alkoholikmi

Nezisková organizácia pokračovala aj v roku 2017 v individuálnej práci so zotavujúcimi sa alkoholikmi 
a závislými od iných chemických látok. 

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 2017 prebiehala pravidelná týždenná práca s 8 – 12 zotavujúcimi sa z látkových závislostí. Počas 
týždňa nezisková organizácia poskytovala priemerne okolo 25 konzultácií pre zotavujúcich sa jedincov. 

2.2 Individuálna práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi

V roku 2017 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 20 - 25 konzultácií 
týždenne). 

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

3. Prevenčné aktivity na školách

3.1 Prevenčné aktivity pre žiakov ZŠ

V mesiacoch február – apríl prebiehalo dvakrát týždenne na ZŠ Jarná v Poprade prevenčné zážitkové 
vzdelávanie pre žiakov 2., 3. a 4. ročníkov. V rámci vzdelávania boli žiakom prezentované témy 
Sebahodnota, Závislosti, Drogy, Liečba a zotavovanie, Pocity, Šikanovanie, Dôveryhodní a nedôveryhodní 
ľudia, Riešenie problémov, Ako sa starať o seba, Tlak rovesníkov.

Vzdelávanie zabezpečovali Jana Jurčová, Petra Jankovičová, Jozef Brenkus, Lýdia Brenkusová a ďalší 
dobrovoľníci neziskovej organizácie.

Pri hodnotení vzdelávania so školskou psychologičkou, triednymi učiteľkami a vedením školy bolo 
rozhodnuté, že prevenčné vzdelávanie bude pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku pre vybrané triedy
2., 3. a 4. ročníkov.

3.2 Prevenčné aktivity v rámci Klubu 5

Pre žiakov 5. ročníkov, ktorí absolvovali prevenčné vzdelávanie, sme vytvorili možnosť stretávať sa 
v rámci klubových činností. Cieľom bolo upevniť získané vedomosti a zručnosti a sprevádzať žiakov na ich 
životnej ceste.

Klubové stretnutia sa konali jedenkrát týždenne od októbra do decembra 2017. Nepodarilo sa nám však 
nájsť optimálny čas, ktorý by vyhovoval väčšine absolventov našich vzdelávaní aj napriek tomu, že sme sa 
im počas trvania klubových aktivít pokúšali viackrát prispôsobiť sa. Nakoniec sa stretnutí zúčastňovali žiaci, 
ktorí sa predtým prevenčných stretnutí nezúčastňovali, takže všetky aktivity boli pre nich viacmenej nové. 
Dohodli sme sa, že v budúcom roku budeme v klubových stretnutiach pokračovať, pokiaľ o ne prejavia 



záujem. 
3.3 Príprava a realizácia multimediálneho divadelného predstavenia The Dark Trip

Nezisková organizácia sa podieľala v roku 2017 na príprave multimediálneho divadelného prevenčného 
predstavenia, ktoré realizuje OZ Metamorfozis. Akcia sa konala v Aréne Poprad 22. marca 2017. Zúčastnilo 
sa na nej vyše 2200 žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a študentov SŠ z Popradu a okolitých miest. 

Na aktivitu nadväzovala After Party, v rámci ktorej mali zúčastnení mladí ľudia možnosť hovoriť 
s protagonistami predstavenia i pracovníkmi a dobrovoľníkmi našej neziskovej organizácie.  

Prevenčná akcia bola v Poprade realizovaná v spolupráci s MsÚ Poprad a patronát nad ňou prevzali 1. 
viceprimátor Igor Wzoš a Štefan Bieľak, podpredseda PSK. 

4. Spolupráca s cirkevnými spoločenstvami a ich zariadeniami

4.1 Konzultácie s cirkevnými spoločenstvami a ich zariadeniami

V roku 2017 pokračovala spolupráca s cirkevnými spoločenstvami a ich organizáciami. Bola 
realizovaná najmä v rámci priebežných konzultácií a poradenstva, v rámci asistencie pri zabezpečovaní 
liečby a doliečovania ľudí z cirkevného prostredia, ako aj počas návštev riaditeľa neziskovej organizácie 
v cirkevných spoločenstvách a v ich zariadeniach.

4.2 Návštevy a aktivity pre cirkevné spoločenstvá

V roku 2017 prebiehala intenzívnejšia spolupráca s cirkevnými spoločenstvami v Poprade (ACS, BJB, 
CASD), Kežmarku (CASD), Košiciach (BJB, ACS), Michalovciach (CB, ACS), Nesvadoch (ACS), Vranove
nad Topľou (ACS), Trebišove (ACS), Banskej Bystrici (ACS, BJB, CB), Bratislave (ACS, BJB – Viera), ale 
aj inými spoločenstvami, ktorých pracovníci žiadali o usmernenie v ich práci so závislými a spoluzávislými. 

4.3 Spolupráca s kórejským cirkevným spoločenstvom 

V roku 2017 pokračovala spolupráca s kórejským cirkevným spoločenstvom v Bratislave. Spolupráca 
bola zameraná na podporu činnosti neziskovej organizácie a podporu práce s deťmi a mládežou v rómskych 
osadách. 

Podpora práce s deťmi a mládežou bola realizovaná najmä v rámci mimoškolských klubov 
(zabezpečenie internetu pre mimoškolské kluby) a pri organizácii letného tábora pre deti (11.-13.7.) 

Počas roka 2017 kórejský tím pod vedením pastora Lee navštívil kluby v osadách (16.4. Žehra, 17.4. 
Soľ; 16.11. Bystrany, 17. Soľ; 25.12. Žehra). Počas návštev sa uskutočnili aj stretnutia s vedením cirkevných
spoločenstiev a dobrovoľníkmi pracujúcimi v mimoškolských kluboch.

4.4 Vzdelávanie 12 Krokov pre CASD v Kežmarku

V roku 2017 nezisková organizácia zabezpečovala vzdelávanie o Programe 12 Krokov AA pre členov 
cirkevného spoločenstva CASD v Kežmarku. Vzdelávanie prebiehalo v rámci desiatich stretnutí, ktoré sa 
konali poslednú sobotu v mesiaci v čase 14.00 – 16.00 hod. Na vzdelávanie nadväzovali neformálne 
konzultácie pre účastníkov vzdelávania. 

Vzdelávanie vyústilo do vzniku svojpomocnej skupiny, ktorá pokračuje vo svojej činnosti aj po ukončení 
vzdelávania v decembri 2017.

4.5 Rodinný tábor ACS Bratislava

29.8. – 2.9.2017 Jozef Brenkus a Lýdia Brenkusová zabezpečovali vzdelávanie pre účastníkov 
rodinného tábora, na ktorom sa zúčastnilo vyše sedemdesiat účastníkov. Tábor sa konal na Ranči u Eddyho 
v Námestove.

Vzdelávanie bolo určené pre dospelých a manželské páry. V rámci štyroch stretnutí prebehli štyri 
prednášky o biblických hodnotách života a jedno stretnutie pre manželské páry. Celé stretnutie bolo 
zamerané na primárnu prevenciu a v rámci stretnutia prebiehali aj konzultácie pre jednotlivcov a manželské 
páry.     



5. Asistencia rómskym cirkevným spoločenstvám

5.1 Spolupráca s cirkevnými zbormi

Počas roka 2017 nezisková organizácia pokračovala v spolupráci s rómskymi spoločenstvami v Soli, 
Žehre a Bystranoch. 

Spolupráca prebiehala najmä v oblasti:  

 Návštev cirkevných spoločenstiev
 Konzultácií pre pracovníkov v uvedených rómskych komunitách
 Edukačných aktivít pre členov rómskych komunít
 Asistencie pri príprave projektov

Návštevy cirkevných spoločenstiev boli v roku 2017 zamerané najmä na rómske cirkevné spoločenstvá 
Apoštolskej cirkvi na Slovensku. Mali za cieľ motivovať účastníkov bohoslužobných stretnutí k podpore 
závislých a spoluzávislých jedincov v procese ich zotavovania a k podpore činností neziskovej organizácie.

Počas roka 2017 riaditeľ neziskovej organizácie navštívil cirkevné spoločenstvá v Soli (17.4., 21.5., 
20.8, 17.11.), v Žehre (16.4., 25.12.) a v Bystranoch (18.6). Počas návštev sa konali stretnutia s pracovníkmi 
cirkevných spoločenstiev a dobrovoľníkmi pôsobiacimi v mimoškolských kluboch.

5.2 Mimoškolské kluby pre rómske deti a mládež

V septembri 2014 nezisková organizácia zriadila v spolupráci s Apoštolskou cirkvou na Slovensku, 
cirkevnými zbormi v Poprade a v Krompachoch mimoškolské kluby pre prácu so školopovinnými deťmi. 
V roku 2017 práca pokračovala v mimoškolských kluboch – v Soli, Žehre a v Bystranoch.   

Činnosť klubov bola počas roka 2017 zabezpečovaná zo sponzorských príspevkov, najmä kórejského 
cirkevného spoločenstva v Bratislave, ktoré uhrádzalo náklady na internetové pripojenie klubov. Prácu 
klubov podporovala aj Nadácia Pontis prostredníctvom projektu Dobrej krajiny „Chcem, ale sám to 
nedokážem“. Mimoškolské kluby metodicky usmerňuje Život bez závislostí, n. o. a realizujú ju miestni 
dobrovoľníci. Na pravidelných stretnutiach klubov sa zúčastňovalo vyše 100 detí. 
Cieľom klubov je upevňovanie školských znalostí a rozvoj talentov jednotlivých detí najmä v oblasti 
kreslenia, hudby a spevu.

5. 3 Letný tábor Tatranská Lomnica 2017

11. – 13. júla 2017 nezisková organizácia, v spolupráci s OZ Joy, kórejským partnerom, zorganizovala 
letný tábor pre deti zo Soli, Žehry a Bystrian. Na tábore sa zúčastnilo 45 rómskych detí, 12 dobrovoľníkov 
a 20 členov OZ Joy z Bratislavy. Tábor sa konal v priestoroch hotela Tatranec v Tatranskej Lomnici.

Pre pobyt v tábore bolo vytýčených niekoľko cieľov: vytvoriť priestor pre prezentáciu znalostí 
a zručností, ktoré si deti osvojili v rámci aktivít mimoškolských klubov; umožniť deťom budovať vzťahy 
s členmi z iných rómskych spoločenstiev; rozvíjať schopnosť fungovať v rámci multikultúrnych vzťahov 
(rómsko-slovensko-kórejských); prehlbovať hodnotový systém účastníkov tábora – detí i pracovníkov s 
deťmi. Ciele boli napĺňané v rámci zážitkových vzdelávacích aktivít, tvorivých dielní a športových aktivít.

    
5.4 Letný medzinárodný seminár v Bystranoch

Nezisková organizácia aj v roku 2017 participovala na príprave a realizácii medzinárodného letného 
seminára pre rómske cirkevné spoločenstvá v Bystranoch, Chmiňanoch, v Žehre a v Soli. Seminár 
organizovala Apoštolská cirkev na Slovensku v spolupráci so Životom bez závislostí, n. o. Seminár sa konal 
v Bystranoch v dňoch 24. – 26. júla 2017 a zúčastnili sa na ňom partneri z Anglicka, USA a rómske rodiny 
žijúce v Anglicku.

V rámci seminára prebiehali vzdelávania pre rodiny a mládež. Boli zamerané na rozvoj biblických 
hodnôt v praktickom živote jednotlivca a rodiny a na rozvoj životných zručností. Seminár nadväzoval na 
témy, ktoré boli reflektované počas letných seminárov v rokoch 2009 – 2016. 



 

5.5 Vzdelávanie a supervízie pre pracovníkov s deťmi a mládežou

Nezisková organizácia počas roka 2017 pokračovala vo vzdelávaní dobrovoľných pracovníkov s deťmi 
z rómskych komunít v Bystranoch, Žehre a v Soli. 

Vzdelávanie bolo orientované najmä na prácu s deťmi v mimoškolských kluboch a počas letných 
táborov. Do vzdelávania bolo zapojených 12 rómskych dobrovoľníkov z uvedených komunít. V rámci 
vzdelávania prebiehali aj konzultácie pre dobrovoľníčku, študentku sociálnej práce, v oblasti kyberšikany. 

Supervízie pre týchto dobrovoľníkov boli zabezpečované v rámci vizitácie mimoškolských klubov 
pracovníkmi neziskovej organizácie. 

6. Asistencia svojpomocným skupinám 

Nezisková organizácia počas roka 2017 pomáhala závislým a ich rodinám aj formou posilňovania 
podporných systémov potrebných pre doliečovanie a zmysluplnú abstinenciu. Pomoc bola realizovaná 
formou: 

 Konzultácií a prekladov materiálov
 Asistencie združeniam podporujúcim činnosti svojpomocných skupín

7. Konzultácie, vzdelávania a supervízie pre iné subjekty

V roku 2017 prebehli konzultácie a supervízie pre partnerské organizácie DEPO v Poprade (priebežne 
podľa potrieb), Progresfem v Poprade (priebežne, podľa potrieb), RZ Nelegál v Šuranoch (3x) 
a resocializačné zariadenie Teen Challenge (2x). 

 
8. Spolupráca so sociálnymi partnermi v Poprade

Spolupráca so sociálnymi partnermi v Poprade – Domov dôchodcov na Sherfelovej ulici, Detský 
domov, Útulok mesta Poprad, OZ NEOS - nízkoprahové centrum DEPO, Dom na polceste vo Veľkom 
Slavkove – bola iniciovaná MsÚ Poprad v roku 2015 a neformálne pokračuje podľa potrieb jednotlivých 
partnerov.

V roku 2017 prebehli konzultácie s Detským domovom, OZ NEOS a Domom na polceste vo Veľkom 
Slavkove. 

9. Spolupráca s VŠ v oblasti praxe sociálnych pracovníkov

V roku 2017 nezisková organizácia zabezpečovala prax pre dve študentky sociálnej práce – pre VŠ 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Katolícku univerzitu v Ružomberku. 

10. Komunitné centrum neziskovej organizácie

Z dôvodu nezabezpečenia finančných prostriedkov z prostriedkov IA MPSVR SR a MV SR 
a následného sťahovania sa neziskovej organizácie v januári 2017 do nových priestorov, ktoré nespĺňajú 
požiadavky na KC, bolo KC zrušené.

Viaceré činnosti KC pokračujú v obmedzenej miere aj v nových podmienkach – prevenčná práca, 
konzultácie a individuálne poradenstvo pre závislých a spoluzávislých, pomoc marginalizovaným rómskym 
komunitám.    

11. Zahraničný pobyt riaditeľa neziskovej organizácie 

Na základe pozvania partnerskej organizácie All Nations Fellowship – International z Anglicka sa 
v dňoch 23. – 30. 7. 2018 zúčastnil na zahraničnom pobyte v Etiópii Jozef Brenkus, riaditeľ n. o. Členom 
tímu zo SR bol aj starší duchovný Ekumenickej pastoračnej služby GR ZVJS podpl. Mgr. Ján Šefčík.

V rámci cesty tím navštívil štyri väznice (Durame, Soddo, Hawassa, Dilla), kde oslovil okolo štyritisíc 



väzňov. Jozef Brenkus poskytoval pracovníkom s väzňami, i väzňom samotným, konzultácie z oblasti liečby 
a doliečovania závislostí. Cestovné a pobytové náklady boli hradené pozývateľom. 
12. Vzdelávanie pracovníkov a dobrovoľníkov n. o.

V roku 2017 pokračovalo kontinuálne vzdelávanie pracovníkov neziskovej organizácie: 
Jozef Brenkus na základe rozhodnutia Správnej rady bol prijatý do 240 hodinového akreditovaného 
vzdelávania Supervízia v pomáhajúcich profesiách. Vzdelávanie realizovala Asociácia supervízorov 
a sociálnych poradcov v Bratislave. Štúdium bolo ukončené 6. februára 2017.
Jana Jurčová pokračovala v individuálnom vzdelávaní v oblasti prevencie a doliečovania závislých 
a spoluzávislých.  
Dalibor Smolník, člen správnej rady, pokračoval v štúdiu prevencie recidívy a 12 Krokov AA. Svoje znalosti
a zručnosti uplatňoval v rámci vzdelávania neziskovej organizácie v CPLDZ Košice.
Marek Sonoga,  dobrovoľník neziskovej organizácie, pod vedením Jozefa Brenkusa pokračoval v riadenom 
štúdiu Úvodu do 12 krokov, Prevencie recidívy. Taktiež sa vzdelával v oblasti prevencie. Svoje znalosti 
a zručnosti uplatňoval v rámci vzdelávania neziskovej organizácie v CPLDZ Košice a v rámci prevencie na 
ZŠ Jarná v Poprade.
Lýdia Brenkusová a Petra Jankovičová pokračovali pod vedením Jany Jurčovej vo vzdelávaní v oblasti 
prevencie na ZŠ. Svoje znalosti a zručnosti následne uplatňovali v rámci vzdelávania neziskovej organizácie 
na ZŠ Jarná v Poprade.  

13. Konferencie, prezentácia práce v masovokomunikačných prostriedkoch

Nezisková organizácia bola požiadaná prof. PaedDr. Danou Hanesovou, PhD. o odborný seminár na 3. 
celoslovenskej konferencii detskej služby organizovanej organizáciami KT PF UMB, VIVA Network, 
Scripture Union a Detskou misiou. Seminár na tému „Všetky deti potrebujú pomoc, niektoré jej potrebujú 
viac“ pripravili a prezentovali dňa 15.9.2017 Jana Jurčová, Jozef Brenkus a Lýdia Brenkusová.

Na základe pozvania KT PF UMB v Banskej Bystrici dňa 7.11. pripravili Jana Jurčová a Jozef Brenkus 
seminár pre študentov 2. ročníka na tému „Vplyv alkoholu na človeka a jeho rodinných príslušníkov: Roly 
v závislej rodine.“ Na seminár nadväzovalo stretnutie so študentmi katedry, na ktorom boli študenti 
informovaní o činnosti neziskovej organizácie. Po stretnutí viacerí študenti požiadali o možnosť konzultácií 
v oblasti látkových a nelátkových závislostí.    

Práca neziskovej organizácie bola v roku 2017 prezentovaná v masovokomunikačných prostriedkoch 
niekoľkokrát:

- 22. 3. bola na spravodajskom portáli Poprad24, na TV Poprad a v Podtatranskom kuriéri 
informácia, reportáž o multimediálnom protidrogovom divadelnom predstavení The Dark Trip, 
konanom v Aréne Poprad (http://poprad.dnes24.sk/galeria/the-dark-trip-v-poprade-51667?page=9; 
http://www.tvpoprad.sk/the-dark-trip-2017/; https://www.podtatransky-
kurier.sk/spravodajstvo/drogy-cesta-do-tmy).

- 6.5. spravodajský portál Poprad24 pozval do relácie S 24-kou v obraze Jozefa Brenkusa, v rámci 
ktorej hovoril s redaktorom Martinom Sýkorom o závislostiach a práci neziskovej organizácie 
(http://poprad.dnes24.sk/s-24-kou-v-obraze-budete-v-obraze-jozef-brenkus-o-zavislostiach-
269450).

Práca neziskovej organizácie bola priebežne prezentovaná aj cez webovú stránku neziskovej organizácie
(www.zivotbezzavislosti.sk) a facebook neziskovej organizácie (www.facebook.com/zivotbezzavislosti/). 

 
14. Publikácie, vzdelávacie materiály

V roku 2017 boli pripravované materiály pre svojpomocné skupiny – pre látkovo závislých, gamblerov, 
ľudí s problémami v oblasti sexuálneho deštruktívneho správania a pre rodinných príslušníkov a priateľov 
závislých.

Taktiež boli priebežne pripravované materiály pre prevenciu na 1. stupni ZŠ, ktoré nezisková 
organizácia plánuje používať v rámci pripravovaného akreditovaného vzdelávania.

S podporou spoločnosti Coroll, s.r.o. v Poprade boli v novembri 2017 pripravené a zverejnené na webe 
neziskovej organizácie krátke vzdelávacie videa na tému závislosti a s ňou súvisiacimi okruhmi 
(http://www.zivotbezzavislosti.sk/vzdelavacie-videa/).

V roku 2017 nezisková organizácia pokračovala vo zverejňovaní edukačných materiálov na svojom 
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facebooku (www.facebook.com/zivotbezzavislosti/). 
   

II. Ročná účtovná uzávierka 

1.   Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V roku 2017 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 24 482,33 EUR, celkové výdavky činili 
22 054,73 EUR. Organizácia dosiahla v účtovnom období roka 2017 zisk vo výške 2 427,60 EUR.

Stav finančných prostriedkov k 01.01.2017: stav hotovosti v pokladnici 158,97 EUR, stav na účte 
v banke 289,88 EUR.

Zostatok finančných prostriedkov činí k 31.12.2017 – stav hotovosti v pokladnici 317, 33 EUR 
a konečný stav finančných prostriedkov na účte v banke 2 744,86 EUR. 

  
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 2017 nezisková organizácia nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu 
a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná závierka 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 21. apríla 2018.

Hospodárenie neziskovej organizácie bolo na základe predložených dokumentov a správy revízora 
správnou radou schválené uznesením číslo 1/4-2018 z 21. apríla 2018. 

http://www.facebook.com/zivotbezzavislosti/


III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie

Zmeny a nové zloženie orgánov n. o., ku ktorým došlo v priebehu roka 2016
 

V roku 2016 nedošlo k zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie ani k zmene sídla 
organizácie.

Záver

Výročná správa bola prerokovaná správnou radou a schválená uznesením číslo 1/6-2017 z 23. júna 
2017.

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

 

http://www.zivotbezzavislosti.sk/

