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Nezisková organizácia CPS DOKORÁN (ďalej aj ako „Nezisková organizácia“) bola
právoplatne zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Bratislave – odbor všeobecnej vnútornej
správy dňa 16.10.2012 pod číslom OVVS – 19074/390/2012, ktoré nadobudlo platnosť dňa
16.10.2012 v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Nezisková
organizácia bola založená na dobu neurčitú.
Zakladateľom Neziskovej organizácie je COOP PRODUKT SLOVENSKO (ďalej len
„CPS“), Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava.
Druh všeobecne prospešných služieb Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN:
Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti:
- ochrany ľudských práv a základných slobôd,
- tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom
zvýšenia vedomostnej úrovne a zručností formou:
- organizovania besied, stretnutí, školení, kurzov, seminárov, osvetových podujatí, výstav
a prezentácií, organizovaním kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných
služieb so zameraním na informačné služby formou:
- analýz, rozborov, prieskumov, realizáciou a spracovaním projektov, poskytovaním
informácii a konzultácií a informačné služby prostredníctvom internetu.
Správna rada dňa 12.04.2014 prerokovala a jednohlasne schválila Výročnú správu za rok
2013.
Orgány Neziskovej organizácie:
Správna rada - je najvyšším orgánom
Riaditeľ
- je štatutárnym orgánom
Revízor
- je kontrolným orgánom
Členovia Správnej rady:
Ing. Iveta Chmelová
Ing. František Čekel
p. Jozef Cichý
Riaditeľ Neziskovej organizácie:
Mgr. Monika Zatkalíková
Revízor:
Mgr. Anna Ostružiarová.
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1. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2013
V roku 2013 sa činnosť Neziskovej organizácie zamerala hlavne na:
Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti:
- ochrany ľudských práv a základných slobôd,
- tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom
zvýšenia vedomostnej úrovne a zručností formou:
- organizovania besied, stretnutí, osvetových podujatí, výstav a prezentácií,
a ďalších služieb v oblasti výskumu, vývoja formou:
- analýz, rozborov, prieskumov a poskytovaním informácii a konzultácií.
Účelom Neziskovej organizácie je:
1) Reagovať na dopady novelizácií zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti (ZoSZ),
spolupracovať so štátnymi orgánmi na pri novelizáciách ZoSZ, upozorňovať na problémy
v aplikačnej praxi
2) Pomoc a poradenstvo pre záujemcov v oblasti zriaďovania chránených dielní a chránených
pracovísk (CHD/CHP), poskytovanie poradenstva pre CHD/CHP v medziach zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a s tým súvisiacimi ustanoveniami zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce
3) Zvyšovať informovanosť o možnosti využitia náhradného plnenia
4) Pomáhať zdravotne postihnutým občanom v orientovaní sa v oblasti legislatívy, týkajúcej
sa základných práv a základných slobôd upravujúcich oblasť pracovnoprávnych vzťahov
5) Pomáhať k integrovaniu sa zdravotne postihnutých občanov do pracovného života
6) Organizovanie konferencií a seminárov v oblasti legislatívy pre zamestnávateľov
a zamestnancov so zdravotným postihnutím
7) Prieskumná činnosť v oblasti zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
Realizované činnosti v roku 2013:
1. Pripomienkovanie vládneho návrhu zákona, ktorým sa menil a doplnil zákon
č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“) je pre
chránené dielne a chránené pracoviská bytostne dôležitý, nakoľko priamo ovplyvňuje
podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (ďalej aj „OZP“) a stanovuje
zákonné podmienky pre poskytovanie príspevkov pre zamestnávateľov. Bez poskytnutých
príspevkov na podporu zamestnávania OZP by bolo nereálne až utopické zabezpečiť právo na
zamestnanie OZP v podmienkach trhovej ekonomiky, nakoľko náklady na ich prácu sú
z pohľadu zamestnávateľa oveľa vyššie ako pri zamestnávaní občanov bez zdravotného
postihnutia.
3

V pripomienkovom a rozporovom konaní sme sa sústredili na ôsmu časť zákona, ktorá
sa venuje podpore zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Novelou sa mala
prehodnotiť obligatórnosť (právna nárokovateľnosť) nástrojov tak, aby nedochádzalo k ich
vysokej nákladovosti a zneužívaniu. Aj vďaka našim pripomienkam sa podarilo odstrániť
mnohé likvidačné navrhované ustanovenia na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny. Rozporového konania sme sa zúčastnili v spolupráci s Republikovou úniou
zamestnávateľov. Body, ktoré ostali sporné sme prezentovali následne na Úrade vlády SR na
zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady. Žiaľ tieto sporné body, na ktorých Ministerstvo
trvalo sa po nadobudnutí účinnosti novely od 1.5.2013 ukazujú naozaj ako likvidačné,
nakoľko mnohé chránené dielne hlásia ukončenie svojej činnosti.
2. Pripomienkovanie návrhu nového znenia Nariadenia Komisie č. 1998/2006
o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis,
Nezisková organizácia sa aktívne zúčastnila pripomienkového konania k návrhu nového
znenia Nariadenia Komisie č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de
minimis, ktoré bolo v platnosti do 31.12.2013. Pre poskytnutie pomoci v zmysle schémy de
minimis sa sledujú obdobia 3 fiškálnych rokov, pričom strop je stanovený na 200 000,- Eur.
Práve tento strop je pre mnohé chránené dielne, osobitne pre výrobné družstvá invalidov
nízky a po jeho dosiahnutí, si mnohé subjekty nebudú môcť nárokovať ani jeden z príspevkov
určených na podporu zamestnávania OZP.
Nezisková organizácia CPS DOKORÁN sa podieľala na zaslaní pripomienok ohľadom
zvýšenia stropu na 500 000 EUR na všetky kompetentné orgány a podarilo sa, aby požiadavka
na zvýšenie stropu bola akceptovaná MPSVaR ako aj MF SR a následne bola zaslaná
Európskej komisii. Taktiež požiadavka na zvýšenie stropu spolu s odôvodnením bola zaslaná
v rámci verejných konzultácií priamo na adresu Európskej komisii. Žiaľ, v Európskej komisii
zvýšenie stropu neschválili a ponechali strop vo výške 200 000,- Eur.
3. Prezentácia Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN
Nezisková organizácia CPS DOKORÁN sa zúčastnila viacerých podujatí, ktoré boli
zamerané na zdravotne postihnutých občanov. Na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR (MPSVaR) zavítali v dňoch 9. – 10. decembra 2013 neziskové organizácie,
chránené dielne a chránené pracoviská z celého Slovenska. Medzi vystavovateľmi
samozrejme nechýbala ani naša Nezisková organizácia, ktorá prezentovala nielen svoju
činnosť, ale zároveň aj krásnu ručnú prácu občanov so zdravotným postihnutím (OZP) z
chránenej dielne vo výrobnom družstve Okrasa Čadca, ako aj ďalšie výrobky z chránených
dielní našich členov. Návštevníci boli očarení krásou vianočných ozdôb a dokonca viacerí
zamestnanci MPSVaR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny prejavili záujem o bližšie
zoznámenie sa s chránenou dielňou, ako aj ďalšími chránenými dielňami našich členov,
ktorých výrobky sme prezentovali.
Nadviazanie osobného kontaktu, spoznávanie problémov chránených dielní, ale aj problémov
ostatných zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú OZP a nemajú zriadené chránené dielne
a samozrejme aj spoznávanie problémov samotných OZP považujeme za jednu z kľúčových
úloh pri skvalitňovaní legislatívy vo vzťahu k zvyšovaniu zamestnávania OZP. Veríme, že sa
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tak podarí naplniť aj hlavnú filozofiu Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím –
„Nič o nás, bez nás“.
Nezisková organizácia nadviazala spoluprácu so Základnou organizáciou telesne postihnutých
a na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.decembra 2013 aktívne prezentovala svoju činnosť.
Prítomných členov sme informovali o úlohách, poslaní a víziách Neziskovej organizácie,
ktoré jej vyplývajú zo Štatútu a zároveň sme predstavili výrobné družstvá, ktoré sa venujú
problematike zamestnávania OZP. Poskytli sme základné informácie k zákonu o službách
zamestnanosti (príspevky, náhradné plnenie, problémy aplikačnej praxe a pod). Následne sme
odprezentovali prácu OZP pracujúcich na chránených dielňach a chránených pracoviskách
(výrobné družstvá DOZA, OKRASA, ZDRUŽENA, OTTO MONT, NOVID, VELIX ).
Mnohí zúčastnení prejavili o výrobky záujem a samozrejme sa na nás obrátili aj s rôznymi
konkrétnymi problémami, ktoré sme následne riešili.
4. Odborné podujatia
Nakoľko si Nezisková organizácia uvedomuje význam legislatívnej činnosti, prijala pozvanie
na viaceré odborné podujatia, ktoré môžu v blízkej budúcnosti výrazne ovplyvniť pracovné
postavenie občanov so zdravotným postihnutím a ich zamestnávateľov.
Nezisková organizácia sa dňa 28. novembra 2013 zúčastnila prvého pracovného stretnutia aj
s účasťou zástupcov z MPSVaR, kde p. Keith Martin z organizácie CEO EPIC Austrália
odprezentoval návrh implementácie austrálskeho modelu zamestnávania OZP do právneho
systému SR. Supported Wage System (v preklade systém podporovanej mzdy) je proces,
ktorý umožňuje zamestnávateľom v Austrálii vyplácať mzdu na základe produktivity OZP.
Na základe porovnania práce OZP s priemerným zamestnancom bez zdravotného postihnutia
sa určí miera produktivity práce OZP vyjadrená v percentách a stanoví sa reálna cena práce
OZP (napr. 40% zo mzdy priemerného zamestnanca), pričom samozrejme musí byť
garantovaná minimálna mzda. Nakoľko však v SR pracuje stále veľa zamestnancov aj bez
zdravotného postihnutia za minimálnu mzdu, považujeme tento systém za ťažko
aplikovateľný, resp. parciálne uplatnenie by mohol nájsť vo veľkých, prevažne
medzinárodných spoločnostiach. V blízkej budúcnosti budú prebiehať ďalšie pracovné
stretnutia, na ktorých budeme samozrejme poukazovať na slabé miesta tohto systému.
Privítali sme aj pozvanie pani dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity prof. JUDr.
Heleny Barancovej, DrSc. na konferenciu s medzinárodnou účasťou pod záštitou štátneho
tajomníka MPSVaR Ing. Jozefa Buriana s témou „Právne postavenie osôb so zdravotným
postihnutím a hodnotové smerovanie slovenskej spoločnosti“. Na konferencii sa zúčastnili aj
viacerí zamestnanci MPSVaR a prezentovali okrem iného aj zámery novely zákona o službách
zamestnanosti, pričom opakovane zdôrazňovali finančné dôvody tejto novely. Na konferencii
sme priamo poukázali aj na negatívne dopady novely zákona o službách zamestnanosti
v aplikačnej praxi.
Cieľom Neziskovej organizácie je byť pri zrode nových inštitútov v pracovnoprávnej oblasti
pre OZP a samozrejme taktiež pri novelizovaní zákona č. 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti v oblasti zamestnávania osôb zo zdravotným postihnutím. Po predchádzajúcich
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skúsenostiach s pripomienkovaním zákona považujeme za nevyhnutné urobiť analýzu zákona
o službách zamestnanosti s porovnaním súčasnej a predchádzajúcej právnej úpravy
a poukázať na utlmenie činností chránených dielní, prepúšťanie OZP či dokonca na zánik
chránených dielní. Veríme, že táto analýza bude dostatočným podkladom na hľadanie nových
inštitútov, ktoré výrazne podporia zamestnávanie OZP a samozrejme na novelizovanie
súčasných, nepriaznivých inštitútov (fakultatívnosť príspevkov, nejednotnosť pravidiel pri
posudzovaní nárokov, zníženie výšky finančnej podpory zo strany štátu, byrokracia,...).
5. Registrácia Neziskovej organizácii na poberanie 2% z dani z príjmov
V decembri sa naša Nezisková organizácia CPS DOKORÁN zaregistrovala ako poberateľ
2%, čím predpokladáme, že sa vytvorí priestor na finančnú podporu niektorých aktivít, najmä
so zameraním na náhradné plnenie a marketing. Aj týmito aktivitami sa podporí vytváranie
nových pracovných miest na chránených pracoviskách a chránených dielňach.

2. Ročná účtovná závierka (v Prílohe č. 1)
3. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
Vzhľadom na objem finančných prostriedkov nebolo potrebné ročnú účtovnú závierku
overovať audítorom.

4. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
A. Príjmy za rok 2013:
a) úroky
0,28 Eur
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Príjmy spolu
0,28 Eur
B. Výdavky za rok 2013:
a) na správu - poplatky
188,26 Eur
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Výdavky spolu
188,26 Eur
Zostatok k 31.12.2013
2 913,19 Eur
Nezisková organizácie vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov.

5. Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2013 (v Prílohe č. 2)
Nezisková organizácia neprijala dary ani príspevky.
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6. Stav a pohyb majetku a záväzkov
Nezisková organizácia nemá žiadny iný majetok, okrem finančných prostriedkov na účte
a v pokladnici k 31.12.2013 vo výške 2 913,19 Eur.
Nezisková organizácia neeviduje žiadne záväzky.

7. Zmeny a nové zloženie orgánov
V roku 2013 neboli uskutočnené žiadne zmeny a nedošlo ani k zmene v zložení orgánov.

8. Ďalšie údaje určené správnou radou
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

9. Stanovisko revízora
Bola vykonaná kontrola ročnej účtovnej závierky Neziskovej organizácie za rok 2013.
Účtovníctvo je vedené správne, ročná účtovná závierka obsahuje pravdivé údaje podľa
dokladov archivovaných v Neziskovej organizácii. Výročná správa za rok 2013 je v súlade
s činnosťou Neziskovej organizácie.
Mgr. Anna Ostružiarová

........................................................

Záver
Nezisková organizácia CPS DOKORÁN rozvíja aktivity, ktoré jej vyplývajú zo Štatútu
neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Spolupracuje na vytvorení
legislatívnych podmienok na národnej i európskej úrovni, ktoré sú nevyhnutným
predpokladom na podporu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím (OZP),
pripomienkuje novely zákonov, zúčastňuje sa rozporových konaní, čím prispieva k ochrane
základných ľudských práv OZP. Sleduje vývoj a robí prieskumy v oblasti zamestnávania
OZP. Upozorňuje na negatívne dopady platnej legislatívy, problémy aplikačnej praxe a
predkladá konkrétne návrhy na ich odstránenie.
Bratislava, 12. apríla 2014
Ing. Iveta Chmelová, predseda Správnej rady

........................................................

Mgr. Monika Zatkalíková, riaditeľ

........................................................

Mgr. Anna Ostružiarová, revízor

.........................................................
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