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I.    IDENTIFIKÁCIA  OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA 

 

Občianske zdruţenie je nepolitické, dobrovoľné, záujmové zdruţenie občanov pôsobiace na   

území Slovenskej republiky. 

STRIEBORNÝ VLAS o.z. je nezisková organizácia, ktorá vznikla registráciou Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-55178 dňom 21. 12. 2018   v zmysle 

schválených stanov.   

Našim cieľom je skvalitňovať sluţby  osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

so zameraním na ľudské princípy s ochranou ľudských práv a základných slobôd.  

Poslaním zdruţenia je podpora a rozvoj humanizmu prostredníctvom  spoločenských             

a   kultúrnych aktivít. Eliminovať bariéry a zlepšovať integráciu prijímateľov sociálnej sluţby 

do komunity a spoločnosti informačnou a publikačnou prezentáciou. 

Sídlo občianskeho združenia: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych sluţieb mesta 

Liptovský Mikuláš, Palúčanská 219, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA   

 

1.    V januári 2019 bolo Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona 

č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb,  podnikateľov a orgánov verejnej moci 

a o zmene a doplnené niektorých zákonov pridelené identifikačné  číslo (IČO) 52 101 762. 

2.     Otvorenie firemného účtu k 06.05.2019 s vkladom 50,00 €.  

3.   Registrácia 12. novembra 2019  (poplatok notárovi 76,13 €) – príjemca podielov 2% 

zaplatenej dane  z príjmov fyzických a právnických osôb.  

4.    Výroba pečiatky  -  adresa a IČO  zo 04.12.2019   (19,99 €).  

Od svojho vzniku  OZ Strieborný vlas pomohlo finančne, materiálne ale aj pomocou 

ľudských zdrojov k realizácii viacero aktivít smerujúcich k napĺňaniu stanovených  cieľov.   

Občianske zdruţenie zakúpilo z darovaných finančných prostriedkov  spotrebný materiál, čím 

boli  vytvorené priaznivé podmienky pre záujmovú a aktivačno-terapeutickú činnosť, kde 

cieľom bolo udrţať jemnú motoriku, precvičovať pamäť ale hlavne sa socializovať 

a udrţiavať duševné zdravie. Samospráva prijímateľov sociálnej sluţby v zariadení na 

pravidelných komunitných sedeniach aktívne spolupracovala s občianskym zdruţením a  

vyjadrovala svoje názory a postrehy.  

Aktívne sa rozvíjala  spolupráca so študentmi Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši, 

so školami a škôlkami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš a súkromnou 

Základnou školou Felix. Spoluprácu neodmietli ani seniori z klubu Palúdzka a folklórne 

súbory. Prijímatelia malými darčekmi vlastnoručne vyrobenými na terapiách obdarovávali 

návštevníkov zariadenia na spoločenských aktivitách.  

Zo zakúpených lízaniek si vyrobili seniori lienky, motýle aj vianočné stromčeky. Odovzdali 

ich ako poďakovanie za program deťom z MŠ a ZŠ Demänová, deťom  z MŠ Ţirafka pridali 

aj mandarinky. S veselým programom vystúpili aj deti z MŠ Lobelka.   

Ďakujeme pani riaditeľkám a učiteľkám za krásnu prípravu a namáhavú prácu s deťmi. 

So zámerom porozprávať prijímateľom sociálnej sluţby v zariadení  o vzniku Európskej 

únie  a jej pomoci  pre Slovensku republiku prišli študenti Obchodnej akadémie v Liptovskom 

Mikuláši.  Otázky padali z jednej aj druhej strany a navzájom sa dopĺňali. Študenti neprišli s 

prázdnymi rukami a doniesli výborné šišky, ktoré seniori s chuťou zjedli a spoločne si aj 

zanôtili.   

Pri príleţitosti Dňa učiteľov boli seniori pozvaní  na návštevu  študentov OA LM, ktorí nás 

vrelo privítali  koláčikom a kávou. Ukázali svoju modernú počítačovú triedu aj tabuľu, 

pomôcky, ktoré naši seniori na školách nemali. Prezradili ako si robia ťaháky. Stretnutie bolo 

veľmi príjemné, seniori počúvali o modernizácii školy a študenti zase nasávali, ako sa kedysi 

učilo. 



V dňoch 04.-05.04.2019 študenti Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši ponúkli 

pomoc pri úprave parku s altánkom a fontánou, ktorá slúţi na relax pre seniorov. Študenti 2. a 

3. ročníka spravili veľa práce, vyzametali altánok, vyčistili park od lístia, ktoré naloţili do 25 

vriec. Prijímatelia sociálnej sluţby boli veľmi spokojní a radi sa stretnú so študentmi aj pri 

spoločenských hrách.  

V jarných mesiacoch študenti OA v Liptovskom Mikuláši nelenili a opakovane  spravili 

nákupy na ţelanie pre seniorov.  Na oplátku sme sa odvďačili malou sladkosťou, stretnutie 

nebolo moţné z dôvodu vyhlásenej karantény  v zariadení.   

V čase sviatkov roka k nám zavítali seniorky  z  Klubu dôchodcov Palúdzka. Vypočuli sme si 

piesne a príbeh Jeţiša či vinšovačky. Seniorom odovzdali ikebanu a seniori si pre nich  

pripravili občerstvenie.  

Takúto spoluprácu medzi generáciami budeme podporovať a rozvíjať. Jej prínosom je vplyv 

na duševné zdravie človeka  a odovzdávanie tradícií.  

O darčeky na Mikuláša a Vianoce pre všetkých prijímateľov sociálnej sluţby (46 ks ) sa 

postaralo  zdruţenie Strieborný vlas.  Ďakujeme p. Ing. Čupkovi a p. Kaliskej, ktorí prispeli 

finančným darom. My tak  môţeme potešiť Vašich blízkych a skvalitňovať sluţby pre nich. 

 

 

Ďalšie fotografie z aktivít sú zverejnené na www.ddmlm.sk v sekcii Fotogaléria a Strieborný 

vlas.  

http://www.ddmlm.sk/


III.  FINANČNÁ SPRÁVA  

 

Na začiatku účtovného obdobia  k  01.01. 2019  zdruţenie nemalo ţiadne zásoby, 

pohľadávky, záväzky a úvery. Majetok občianskeho zdruţenia tvorili:  

- finančné  prostriedky v pokladni 

- finančný  prostriedky na firemnou účte v Prima banke.   

 

 

 

Počiatočný stav k 01.01. 2019  

Pokladňa:     81,00 €  

Spolu:           81,00 €  

 

Konečný stav k 31. 12. 2019  

Pokladňa:   261,83 €  

FÚ:             194,80 €  

Spolu:         456,63 €  

 

Prehľad príjmov  za rok 2019:  

Členský príspevok :     50,00 €  (zaloţenie účtu) 

Dary fyzických osôb: 700,00 €  

Príjmy OZ spolu:        750,00 € 

 
Prehľad výdavkov  za rok 2019:  

Účelové výdavky z pokladne: 319,17 €  

 

(Nákup : Vankúše  46 ks                   69,00 € 

    Reg. 2 %                            76,13 € 

    Servítky                                5,85 € 

    Obliečky na vankúše           57,96 €  

    Lízanky       2,78 € 

    Lízanky pre MŠ                  75,46 € 

    Pečiatka                               19,99 € 

    Občerstvenie                       12, 00 €)  

 

Účelové výdavky z firemného  účtu: 55,20 €   

 

(Poplatky za účet:  8x5,90 € =47,20 € 

Poplatky za potvrdenie a výber:  8,00 €) 

 

Výdavky OZ spolu: 374,37 €.  

 

Príjmy a výdaje  (finančné prostriedky pokladne a finančné prostriedky na firemnom účte )  sú 

evidované v peňaţnom denníku.   

 

 

 



III. ZÁMER OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA V ROKU 2020 

 

 technické, technologické a materiálne vybavenie pre potreby skvalitnenia ţivota 

prijímateľov sociálnej sluţby,   

 podporná činnosť, ţiadosť o dotáciu, prípadne grant, 

  edukácia a spolupráca s rodinou, priateľmi a príbuznými prijímateľov sociálnej sluţby,  

 vytváranie priaznivých podmienok pre duševné zdravie formou terapeutickej činnosti  

prijímateľov sociálnej sluţby podľa ich individuálnych potrieb, 

 modernizácia a estetizácia prostredia zariadenia (exteriér a interiér). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Mária Salaková  

V Liptovskom Mikuláši, dňa 22.03.2020 


