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SLOVO NA ÚVOD A NAŠE OCENENIA V ROKU 2021 
 

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením vďaka dlhodobej 
a konzistentnej podpore rodinám získala ocenenie Sociálny čin roka od Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a tiež Purpurové srdce od OZ Malíček v spolupráci 
so Slovenskou neonatologickou spoločnosťou.  Veľmi si toto ocenenie naše snahy 
vážime a je pre nás motiváciou podporovať rodiny detí so zdravotným 
znevýhodnením naďalej.  

Našou najvýznamnejšou odmenou je však pozitívna spätná väzba od rodičov, 
ktorým sme dokázali pomôcť. Mama Michaela o nás povedala: „V priebehu pár rokov 
spolupráce a podpory som mala príležitosť uvedomiť si, že v Platforme som získala 
oči, ktoré sa na svet dívajú veľmi podobnou optikou ako ja, uši, ktoré ma dokážu 
vypočuť, ústa, ktoré dokážu jasne sformulovať moje potreby a advokáta, ktorý 
kultivovane a rešpektujúcim spôsobom dokáže prezentovať potreby rodín detí so 
zdravotným znevýhodnením.“  
 Uvedomujeme si akú náročnú situáciu žijú rodiny detí so znevýhodnením 
a veríme, že aj našich 215 aktivít v roku 2021 posunulo životy rodín o kúsok k lepšiemu.  

V januári 2021 sme ukončili projekt Spájanie je cesta aj cieľ, ktorý nám pomohol 
sa profesionalizovať sa na konci roka 2021 máme už 10 členov tímu. Cestu sem nám 
do veľkej miery od založenia v roku 2016 prekopala naša spoluzakladateľka Janka 
Lowinski, ktorá bola do septembra 2021 štatutárkou a za jej úsilie a nasadenie jej patrí 
veľká vďaka.  

Sme hrdí na dokončenie historicky prvého vzdelávania laických poradcov 
z radov rodičov detí so zdravotným znevýhodnením v SR a otvorenie druhého behu 
vzdelávania pre ďalších 14 rodičov. Zároveň sa Platforma rodí stala relevantným 
partnerom pre rezorty školstva a sociálnych vecí. 
 Špeciálnou a rozsahom a obsahom jedinečnou iniciatívou bolo zahájenie 
kampane v prospech detí so zdravotným znevýhodnením - #VidímToPodstatné 
v decembri 2021 v pro-bono spolupráci s agentúrou dotcom advertising.   

Bez podpory partnerov by sme sa však nikam neposunuli, pretože profesionálne  
a kontinuálne výkony si vyžadujú i kontinuálne financovanie. Ďakujeme, všetkým 
donorom, spolupracovníkom a všetkým členom tímu, že ste s nami nositeľmi 
zmeny.  

 
      

V Bratislave, 6.apríla 2022 
  
 
      Monika Fričová, štatutárka 



  

 
PLATFORMA RODÍN DETÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 

 

Platforma rodín je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Vznikla v roku 

2014 ako občianska iniciatíva a formálne existuje od septembra roku 2016. Naším poslaním 

je podpora rodín detí so zdravotným znevýhodnením a obhajovanie ich práv. 

 

LOGO 

                                                               
NAŠA VÍZIA 

NAŠA MISIA 

SPÁJANIE JE CESTA – SPOLOČNÝ ŽIVOT CIEĽ 
 
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením  je občianske združenie s 
celoslovenskou pôsobnosťou. Pôvodne vzniklo ako neformálna občianska iniciatíva rodičov 
detí so zdravotným znevýhodnením v roku 2014, formálne bolo zaregistrované v roku 

Naše logo predstavuje trojlístok, ktorý bežne nájdete na lúke. Ani rodiny detí so 
zdravotným znevýhodnením nechcú byť výnimočné či ojedinelé. Chcú byť ako bežný 
trojlístok. Chcú, aby ich deti mali možnosť chodiť aj do bežných škôlok a škôl a aby sa 
rodičia mohli vrátiť do práce s vedomím, že ich dieťa má zabezpečenú potrebnú 
starostlivosť. Netúžia po štvorlístku ako symbole výnimočného šťastia. Postačí im 
trojlístok, ktorý predstavuje normálny život. 
 
 

VŠETKY RODINY DETÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM SÚ REŠPEKTOVANÉ A ŽIJÚ 
PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT V SPOLOČNOSTI 
 

Našou misiou je podporovať rodiny detí s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením, 
tlmočiť ich potreby a presadzovať ich práva v spoločnosti. 
Veríme, že spájanie je cesta a spoločný život cieľ! 
 

https://www.platformarodin.sk/


  

2016.Hlavnou činnosťou organizácie je podpora rodín detí so zdravotným znevýhodnením  - 
#RodičiaRodičom, tlmočenie ich potrieb a presadzovanie a obhajovanie ich práv - 
#PresadzovaniePráv&Potrieb. 

 
Hlavné programy podpory: 
 

  #RodičiaRodičom 
• individuálne telefonické a e-mailové laické poradenstvo 
• sieť laických poradcov a ich vzdelávanie 
• informačný portál o právach detí so zdravotným znevýhodnením 
• vzory žiadosti a odvolaní 
• aplikácia Sociálna kalkulačka- nárok na peňažné príspevky 
• vzdelávania pre rodičov a odborníkov 

Od roku 2017 sme podporili niekoľko tisíc rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. 
Najčastejšie sa rodičia stretávajú s problémami v oblasti vzdelávania, kompenzačných 
príspevkov alebo zdravotnej starostlivosti. Pomáhame rodičom zorientovať sa pri 
uplatňovaní práv na úradoch. Ponúkame im oporu, prípadne podnet posúvame 
kompetentným. Na základe informácií z podnetov, ktoré s nami rodičia takto zdieľajú 
určujeme priority smerovania našej činnosti v oblasti presadzovania práv a potrieb. 
 
#PresadzovaniePráv&Potrieb 

• zber podnetov od rodín 
• tlmočenie podnetov kompetentným 
• kampane na prehĺbenie porozumenia verejnosti 
• vzdelávanie odborníkov 

Advokačnou činnosťou prispievame k zlepšeniu podmienok a postavenia detí so 
zdravotným znevýhodnením, k zvýšeniu kvality ich života, k lepšej vymožiteľnosti  ich práv 
napr. : v oblasti dostupnosti a kvality poskytovania sociálnych služieb a kompenzácií, 
dostupnosti ich vzdelávania , ale aj k prevencii toho, aby sa rodiny detí so zdravotným 
znevýhodnením neprepadli cez okraj chudoby. Pri presadzovaní práv a potrieb sa aktívne 
spájame s odbornými aj mimovládnymi organizáciami, ktoré zastupujú osoby so 
zdravotným znevýhodnením.  
Od roku 2017 Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením zastupovala rodiny na  
rôznych advokačných aktivitách , na ktorých tlmočila potreby a presadzovala práva 
všetkých detí so zdravotným znevýhodnením.  

 
 
 



  

 
NAŠE CIELE 

1. Zlepšiť informovanosť rodín a odborníkov 

Snažíme sa rozhodovacím orgánom (ministerstvám, verejnej správe, poslancom 
NRSR) priblížiť situáciu v rodinách, aby mohli presadiť také zmeny v zákonoch a výkone 
verejnej správy, ktoré by život rodín detí so zdravotným znevýhodnením uľahčili. Chceme 
byť ich partnerom na priame vyjadrovanie sa k tomu, čo žijeme dnes a ako chceme žiť. 

2. Presadzovať zmeny v systéme 

Snažíme sa presadzovať zmeny v systéme, aby rodičia nemuseli hľadať sociálne 
zázemie pre svoje dieťa v zahraničí, či zostávať „nútene“ doma a nahrádzať svojmu dieťaťu 
zdravotné, terapeutické aj vzdelávacie potreby. 

3. Vrátiť sa späť do spoločnosti a žiť nezávislý život 

Potrebou detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín je ich začlenenie do 
spoločnosti. Toto je možné v prípade, ak dostane dieťa so ZZ a jeho rodina podporu včas, ak 
bude zdravotné znevýhodnenie dieťaťa kompenzované formou pomôcok, tímom 
odborníkov a podpornými službami. 

 

 

 
 



  

NÁŠ TÍM 
 

 
 
Monika Fričová 
#RodičiaRodičom, štatutárka 
Monika je jednou zo zakladajúcich členiek Platformy rodín. V komunite ľudí so zdravotným 
znevýhodnením sa pohybuje od roku 1994. V Platforme rodín koordinuje sieť laických 
poradcov, vzdelávania rodičov a presadzuje práva detí so zdravotným znevýhodnením 
v oblasti včasnej intervencie. Je laickou poradkyňou.  
Monika.fricova@platformarodin.sk 
0910 127 867 
 
Zuzana Suchová 
#PresadzovaniePotrieb, štatutárka   
Zuzka sa venuje najmä presadzovaniu potrieb a práv rodín detí so zdravotným 
znevýhodnením. Vyhodnocuje podnety od rodín a na ich základe smerujeme našu činnosť 
v rokovaniach s ministerstvami, poslancami a príslušnými úradmi efektívnejšie. 
V spolupráci s tímom Platformy rodín pripravuje návrhy na úpravu právnych predpisov, 
ktorých cieľom je zlepšiť život detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín. 
 
Marek Smižanský 
koordinátor kampaní, projektový manažér  
Po skúsenostiach v oblasti plánovania mediálnych kampaní a v reklamnej produkcii sa  
venuje tvorbe a realizácii kampaní s cieľom väčšieho zviditeľnenia osôb so zdravotným 
znevýhodnením a ich práv. Je kontaktnou osobou Platformy rodín pre médiá.  Po 

 

mailto:Monika.fricova@platformarodin.sk


  

diagnostikovaní onkologického ochorenia syna Maximka sa stal predsedom OZ Spoločnosť 
Williamsovho syndrómu. 

Jana Belková 
koordinátor projektov 
Zástupkyňa rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením podporujúca ďalšie. Má na 
starosti koordináciu projektov, účtovno-ekonomickú a právnu agendu, v budúcnosti 
plánuje rozšíriť pôsobenie o poradenstvo v oblasti kompenzácií a v laickom poradenstve.  

Tatiana Bednáriková 
členka výkonného výboru, laická poradkyňa 
Táňa rozdeľuje poštu z nášho mail-boxu info@platformarodin.sk – je to teda prvá osoba, 
s ktorou prídete do kontaktu, keď nám pošlete e-mail. Z pracovných činností sa najviac 
zapája v oblasti získavania nových zdrojov/fundraisingu a zodpovedá za registráciu nových 
členov. Jej obľúbenou témou je dostupnosť zdravotníckych/kompenzačných pomôcok 
a nárok na ne. Táňa je mamou dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.  
 
Jana Lowinski 
členka výkonného výboru 
Rodičovská aktivistka. Iniciovala a spoluzakladala Asociáciu poskytovateľov a 
podporovateľov včasnej intervencie v SR. Je aktívna v Koalícií za spoločné vzdelávanie. 
Realizuje sa v oblasti: dostupná včasná intervencia, kvalita vzdelávania detí so ZZ, jednotný 
systém podpory pre rodiny detí so ZZ, včasná príprava na budúci nezávislý život dieťaťa so 
zdravotným znevýhodnením. 
 
Alexandra Mikulec 
členka výkonného výboru 
Problematikou zdravotne znevýhodnených ľudí sa zaoberá od narodenia svojej prvej dcéry, 
teda od roku 2010. Vďaka jej zriedkavému genetickému ochoreniu založila občianske 
združenie CDKL5 Slovakia. Je jednou zo zakladajúcich členiek Platformy rodín. Pre deti 
zamestnancov a dobrovoľníkov Platformy rodín zabezpečuje v Dennom centre Gardenia 
dennú starostlivosť a terapeutickú podporu. 
 
Mária Tomaško  
členka výkonného výboru 
V roku 2014 bola iniciátorkou spísania dokumentu Potreby rodín detí so zdravotným 
znevýhodnením. Vedie denné centrum Baobab. V Platforme rodín sa dobrovoľnícky venuje 
téme sociálnych služieb. 
 
Ľudmila Belinová 

mailto:info@platformarodin.sk


  

lektorka 
Ľudka je jednou zo zakladajúcich členiek Platformy rodín, kde spolu s tímom presadzuje 
práva detí so zdravotným znevýhodnením hlavne v oblasti vzdelávania, kompenzácií, a v 
poslednom období aj v oblasti sociálnych služieb. Je dobrovoľníčkou v rámci poradenstva 
rodičom a jej srdcovou aktivitou je vzdelávanie rodičov spolu s odborníkmi v oblasti 
presadzovania svojich práv či práv ich detí a informácie o zákonoch na webovej stránke 
www.platformarodin.sk, aby rodičia vedeli, že nie sú na svojej ceste životom so zdravotne 
znevýhodneným dieťaťom sami. 

Viera Kondelová 
operátorka INKLUlinky  - tel. číslo: 0948 991 444 
Vierka sa venuje telefonickému laickému poradenstvu na linke podpory INKLUlinka a s tým 
súvisiacej   e-mailovej komunikácii. Zapisuje podnety z Inklulinky do evidencie podnetov. Jej 
životnou výzvou je aktívne sa podieľať na budovaní inkluzívnej spoločnosti.  
 
Katarína Slosarčíková 
administrátorka sociálnych sietí, laická poradkyňa 
Katka spravuje Instagram účet platforma_rodin a dobrovoľnícky nám pomáha 
s administratívou. 
 
 
 



  

SPRÁVA O ČINNOSTI PLATFORMY RODÍN DETÍ 
SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 

ZA ROK 2021 

 
Aktivity Platformy rodín  v roku 2021 v číslach 

Stretnutia rodičov 63 

Rokovanie 38 

Vzdelávanie, školenie 30 

Pracovná skupina 24 

Medializácia, kampaň 17 

Konferencia, seminár, workshop 13 

Pripomienkové konanie 10 

Iné- interné záležitosti organizácie 10 

Písomné stanovisko, stanovisko 6 

Webinár  3 

Posun podnetov 1 

Spolu 215 

 

 
Z NAŠICH AKTIVÍT V ROKU 2021 VYBERÁME: 

 
Projekt „Spájanie je cesta aj cieľ“ 

(1.september 2019 – 28.február 2021)  

V januári 2021 sme ukončili projekt Spájanie je cesta a cieľ. Platforma rodín mala stabilný 
tím 4 zamestnancov na čiastočné úväzky a financovanie zabezpečené na 4 ďalšie 
mesiace, pričom boli podané žiadosti na ďalšie financovanie organizácie v rozsahu cca. 
200 000 Eur.  
Projektom sme zabezpečili nastavenie základných procesov v organizácii, strategické 
plánovanie na 5 rokov a do roka 2021 sme vstupovali s dohodnutými cieľmi na rok 2021.  
 

 



  

Projekt „Spájanie je cesta aj cieľ“. Projekt je podporený z 

programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného 

mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je 

Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou 

nadáciou.   

 

Projekt „Inklulinka“ 

(1. február 2020 – 31.január 2021) 

Platforma rodín na základe dopytu rodičov detí so zdravotným znevýhodnením aktívne 

pokračovala v poradenstvo pre rodičov prostredníctvom mailov na 

inklulinka@platformarodin.sk a vo vedení telefonickej poradne INKLUlinka.    

Telefonická poradňa bola dostupná utorky od 12,00 do 16,00 hod.  a v piatky  od 9,00 do 

13,00 hod.   

INKLUlinka od svojho vzniku do 31.12.2021 vybavila:  

 

 

 

 

 

Vznik projektu „INKLUlinka“ podporila a na jeho realizácii sa podieľa 

Nadácia pre deti Slovenska v rámci programu Kto chýba? 

 
Sieť laického poradenstva  
2017 - 2021 
Vo februári 2021 sme skončili vzdelávanie 13 laických poradkýň pre rodičov detí so 
zdravotným znevýhodnením, ktoré radia rodičom na základe ich vlastnej skúsenosti. S nimi 
a ich domovskými organizáciami sme podpísali memorandá o spolupráci. Mená a 
kontakty na laické poradkyne sú zverejnené na www.platformarodin.sk. 

309 e-mailov od 01. 04. 
2020 (začiatok Inklulinky)

348 telefonátov od 01.09. 
2020 (začiatok tel. 

Inklulinky) 158 podnetov = 158 
začatých príbehov

mailto:inklulinka@platformarodin.sk
http://www.platformarodin.sk/


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zároveň sme v októbri 2021 začali vzdelávanie druhého behu laických poradcov. 
Vzdelávanie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský 
inštitút mládeže a nadáciou Pomoc druhému. 
 
Pripomienkovanie Národné programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 
postihnutím na roky 2021 – 2030  
Február 2021 
Pripomienkovali sme Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 
postihnutím na roky 2021 – 2030. Je to dokument, ktorý vytyčuje kroky, ktorými sa Slovensko 
posunie k plneniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 
 
Prieskum o začleňovaní detí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti 
Február 2021 
Platforma rodín na základe spätnej väzby od rodičov detí so zdravotným znevýhodnením 
dlhodobo vníma značné vylúčenie detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodinných 
príslušníkov zo spoločnosti.  
Pre získanie širšieho obrazu o tom, ktoré aktivity sú prístupnejšie a ktoré menej sme 
realizovali elektronický zber dát. Zaujímali nás aj návrhy respondentov, čo by mohlo 
pomôcť k začleneniu detí so zdravotným znevýhodnením. 
Zároveň za významné pozastavenie stoja informácie, že až 53% detí so zdravotným 
znevýhodnením nemá príležitosť športu v športovom klube, 48% detí so zdravotným 
znevýhodnením nemá možnosť navštevovať školský klub – družinu a 43% detí nemá 
možnosť navštevovať krúžky v škole. 
 

Webináre o právach detí so zdravotným znevýhodnením  
Pripravili sme pre rodičov detí so zdravotným znevýhodním  



  

• webinár na tému VZDELÁVANIE detí so zdravotným znevýhodnením - prednášala 
Ing. Ľudmila Belinová 

• webinár o SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH - prednášala Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. 
 
 

PODNETY OD RODIČOV ZOZBIERANÉ V ROKU 2021 

V priebehu roka 2021 sme prostredníctvom siete laických poradcov a počas vzdelávaní 
rodičov a v cielenom zbere podnetov zozbierali 212 podnetov od rodín detí so zdravotným 
znevýhodnením. Podnety sme rozdelili do kategórií:  
KATEGÓRIA PODNETU 2021 
Vzdelávanie 43 
Príspevky 64 
Zdravotná starostlivosť 25 
Včasná intervencia 25 
Iné 8 
Inkluzívne aktivity a informovanosť 
o nich 21 
Finančná situácia 4 
Porozumenie s verejnosťou 9 
Bezbariérovosť 2 
Opatrovateľská a odľahčovacia 
služba 4 
Pomôcky 7 
SPOLU 212 

 

 

Vzdelávanie; 43

Príspevky; 64

Zdravotná starostlivosť; 
25

Včasná intervencia; 25

Iné; 8

Inklúzivné aktivity a 
informovanosť o nich; 21

Finančná situácia; 4

Diskriminácia; 0

Porozumenie s 
verejnosťou; 9

Bariérovosť; 2

Opatrovateľská a 
odľahčovacia služba; 4

Pomôcky; 7 DSS; 0

Podnety Platformy rodín 2021



  

 

 

 

MY V MÉDIÁCH V ROKU 2021 

 

TV JOJ – NOVINY o 12:00 

02. marec 2021 
O úrovni začleňovania detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti 
hovorila  dnes v NOVINÁCH o 12:00 na TV JOJ naša Janka Lowinski.  

 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/1423423?fbclid=IwAR2dnLK-POYNv4JnkCtxLwuXrvkw6EfV54_gHK_WPQeLVin3ZwUgJVCCDf8


  

TV MARKÍZA – Televízne noviny  

30. september 2021 
Príspevok k zmene zákona o kompenzáciach pre ZŤP na TV Markiza v Televíznych novinách 
(videoreportáž od 14:50min.) aj s vyjadrením našej Moniky Fričovej a Mareka Smižanského. 
https://videoarchiv.markiza.sk/.../epizoda/55434-30-9-2021 
 
TV JOJ – Ranné NOVINY 

3.december 2021 
Pri príležitosti medzinárodného dňa ľudí so zdravotným znevýhodnením naša Zuzka 
Suchová, ktorá vedie našu INKLULINKU predstavila projekty Platformy rodín v ranných 
Novinách TV JOJ vrátane projektu Laických poradcov, kde beží už 2.beh a tiež dlhodobo 
pripravovanú mediálnu kampaň pre širokú verejnosť , ktorú čoskoro odštartujeme. 

 

#VidímToPodstatné – prvá mediálna kampaň Platformy rodín 

december 2021 – február 2022 
 
20. december 2021 
Pani prezidentka Zuzana Čaputová podporila kampaň #VidímToPodstatné na sociálnych 
sieťach Facebook a Instagram.  
 
Kampaň mala predovšetkým zvýrazniť fakt, že všetky deti môžu mať rovnakú šancu uspieť, 
ale my ako spoločnosť ich musíme vidieť. Musíme sa naučiť vnímať ich nesporný 
potenciál.  

Súčasťou kampane boli: 

• 48 sekundový hraný videospot na kanále YouTube s vyše 200 tiíc zhliadnutiami, TV 
verzia spotu v dlžke 30 sekúnd na TV staniciach JOJ, PLUS, WAU,(30 dní od 20.12.21-do 
20.01.2022) RTVS :1, :2, :3 14 dní v druhej polovici januára 22) 

• Citylight kampaň na 170ks po celom Slovensku so všetkými troma vizuálmi, ktorá 
začala 21.decembra 2021 a v roku 2022 aj v sieti screenboardov Boomerang 
smartmedia vo fitnescentrách, kinách a kaviarňach a puboch po celkom Slovensku. 

• Kampaň v online priestore na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1124/1414182
https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/55434-30-9-2021?fbclid=IwAR2WjSSWRqa_ywMs6y06-BTJon12n6pLt-VNi9E5eVk2-EOVgxT8sLZhml4
https://dennikn.sk/1988941/chce-studovat-za-chovatela-ale-nas-skolsky-zakon-mu-to-neumoznuje-len-preto-ze-ma-mentalne-znevyhodnenie/?fbclid=IwAR1Vyh6RYFT3Qnfh-UvSAwBH2LrSvSSHCdB8EMD1hpiaLvAPNM_sbTCk8uk


  

• Printová kampaň v spolupráci s vydavateľstvom News&Media Holding (Plus7dní, 
Plus1deň, Život, Nový čas pre ženy, Šarm, Zdravie) vrátane PR článkov s príbehmi 
našich členov a v tituloch vydavateľstva ORBIS IN, Mama a JA a ich detských titulov 
Včielka, Adamko a Slniečko, a v regionálnych novinách Slovenská Brána v roku 2022. 

• Rozhlasová kampaň v rádiu Jemné a na podcastoch SME v roku 2022  

Viac informácií o mediálnych vystúpeniach Platformy rodín je zverejnených na: 
https://www.platformarodin.sk/clanky/my-v-mediach/  

https://www.platformarodin.sk/clanky/my-v-mediach/


  

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ PLATFORMY RODÍN DETÍ 
SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 

ZA ROK 2021 
 
Výkazy účtovnej uzávierky Platformy rodín rok 2021 
 
Súvaha 
     
Aktíva  

Krátkodobé pohľadávky                                                                                                1  765 Eur 
Finančné účty a ceniny – pokladňa, ceniny, banka                  46 384 Eur                             
Aktíva celkom                                       48 149 Eur 

Pasíva  

Záväzky dodávatelia                                   2 787 Eur 
Ostatné priame dane                                        34 Eur  
Výnosy bud. obdobia – 2% z dane                                  3 128 Eur 
Výsledok hospodárenia 2020 – zisk                                13 394 Eur 
Záväzok zo sociálneho Fondu                                      480 Eur 
Pasíva celkom                                                       19 823 Eur
   
Hospodársky výsledok (zisk) celkom                                           28 326 Eur 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Výkaz ziskov a strát 
         
Náklady  

Spotreba materiálu                                      962 Eur 

Cestovné náklady                                       127 Eur 

Náklady na reprezentáciu                                      368 Eur 

Ostatné služby                                            37 315 Eur 

Mzdové náklady                                            35 491 Eur 

Zákonné poistenie                                             12 137 Eur 

Zákonné sociálne náklady                                     1 104 Eur 

Iné ostatné náklady                                                                                                        7 Eur 

Náklady spolu                                                                   87 511 Eur 

 

Výnosy  

Aktivácia dobrovoľníckych služieb                        1 525 Eur 

Iné ostatné výnosy                                  23 155 Eur 

Prijaté príspevky od iných organizácií                                          51 049 Eur 

Príspevky z podielu zaplatenej dane                      2 488  Eur 

Príspevok z ACF                                          37 620  Eur 

Výnosy spolu                                                     115 837 Eur

    

ROZDIEL (zisk)                                            28 326 Eur 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Granty/dotácie : 
 
Active Citizens Fund (Nadácia Ekopolis)                                               15 244,94 Eur 

Dotácia MŠVVaŠ SR v spolupráci s IUVENTA                                      19 900,00 Eur 

Dotácia MK                       4 000,00 Eur 

Nadačný fond PWC v Nadácii Pontis                 3  050,00 Eur 

Nadačný fond Srdce pre deti v Nadácii Pontis                                                         4 000,00 Eur 

Nadácia pre deti Slovenska                                                            21 955,00 Eur 

Nadácia VÚB                                                  5 000,00 Eur 

Nadácia Pomoc druhému                                                                      18 060,00 Eur 

SK.NIC                      6 377,78 Eur 

Dary: 
   
Plzeňský Prazdroj Slovensko                                               12  000,00 Eur 

Ľudia ľuďom                                                      165,00 Eur 

Centrum pre filantropiu                            96,10 Eur    

MSG Life                                   500,00 Eur 

Copexus                                         1 000,00 Eur

           

Podiel 2% z dane: 

Prijaté v roku 2021                                                                      2  010,52 Eur 

Nezúčtované z roku 2019                                  3 127,56 Eur 

Zúčtované v roku 2021                     2 010,52 Eur

  

 
 
 
 
 
 



  

NAŠA VĎAKA PATRÍ PARTNEROM PLATFORMY RODÍN V ROKU 2021 
 

 
 
 
 
 
 

Ďakujeme za podporu a spoluprácu 
 
 
 
V Bratislave, 6. apríl 2022                                                      

    
    
                                           Ing. Monika Fričová, štatutárka   


