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 1  Základné informácie 

 
Názov zariadenia: Zdruţ enie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne 
Adresa: Priateľstva 2, 945 01 Komárno 
Druh poskytovania služieb: DSS pre deti a dospelých 
Forma poskytovania služieb: ambulantná 
IČO: 35613441  
Štatutárny zástupca:  Ing. Peter Múčka – predseda ZPMP  
 Ing. Gabriel Tóth – štatutárny zástupca pre hospodárenie a finančnú politiku 
 
Tel.č.: 035/7702594; 0911/153 875 
E-mail: zpmpkn@stonline.sk 
Web: http://www.sk.zpmpkn.sk/ 
 
 Zdruţ enie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne (ďalej len „ZPMP KN) 
bolo zaloţ ené 1. júla 1998 ako občianske zdruţ enie na podnet rodičov a iných obetavých ľudí ako 
člen Zdruţ enia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím SR. ZPMP KN je občianske zdruţ enie 
zaloţ ené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o zdruţ ení občanov, v znení zákona č. 300/1990 Zb. a 
zákona SNR č. 62/1993, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o zdruţ ení občanov v znení 
neskorších predpisov. ZPMP KN je právnickou osobou s právnou subjektivitou. V súčasnosti je 
zariadenie vlastníkom budovy so sídlom na ulici Priateľstva. 
 
 Zdruţ enie s pomocou miestnych, samosprávnych a štátnych orgánov zriadilo v tom istom 
roku Domov sociálnych sluţie b (ďalej len „DSS“) pre mentálne postihnuté deti a dospelých, so 
zameraním na zvýšenú odbornú starostlivosť a dohľad nad ťaţ ko mentálne a telesne postihnutými 
občanmi. Domov  s ambulantnou formou pobytu bol zriadený ako neštátne zariadenie poskytujúce 
sociálne sluţ by ľuďom s mentálnym postihnutím. Výsledkami svojho  hospodárenia je napojený na 
rozpočet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Hospodári podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju 
činnosť môţ e prijímať finančné a vecné dary. Organizačne sa zariadenie člení na úseky: úsek 
sociálnej rehabilitácie, úsek pracovnej terapie, úsek ekonomický; technický a prevádzkový úsek. 
 
 Základným poslaním práce v DSS je zamerať sa na zmysluplné ţ itie a trávenie voľného času 
našich prijímateľov sociálnych sluţ ieb, zvyšovanie kvality ich ţ ivota, čo najviac im pribliţ ovať  
ţ ivot v prirodzených podmienkach. Ponúkame pre im mnoţ stvo činností a aktivít. Prijímatelia majú 
moţ nosť sa realizovať v rámci sociálnej rehabilitácie a pracovať v ergoterapeutických dielňach, 
tráviť svoj voľný čas prostredníctvom záujmových krúţ kov. Majú tieţ  vytvorené podmienky pre 
šport a relaxačné aktivity.  



4 
 

 



5 
 

 2  Poslanie zariadenia a ciele 

 
 Základným poslaním je zamerať sa na neustále zvyšovanie kvality ţ ivota znevýhodnených 
mladých ľudí v komunitnom spôsobe ţ ivota, v prirodzených podmienkach, zmysluplné vyplnenie 
ich voľného času s nácvikom ich zručností a to všetko s dôrazom na priateľskú atmosféru a 
prostredie. 
 
Dlhodobý (hlavný) cieľ 
 
 Našim hlavným cieľom je vybudovanie takého domova, kde budú vytvorené špecifické 
zodpovedajúce podmienky prispôsobené potrebám všetkých prijímateľov sociálnych sluţ ieb. 
Zamerať sa na hľadanie moţ ností, ako trvale uspokojiť potreby našich klientov a ich rodín, 
prostredníctvom zriadenia komunitnej a inovatívnej celoročnej pobytovej formy poskytovania 
sociálnych sluţ ieb.  
 
Krátkodobé (čiastkové) ciele 
 Plánom Zdruţ enia a DSS je trvalé zlepšovanie ambulantných sociálnych sluţ ieb.  
 
V oblasti sociálnych služieb 
 

 Udržanie a ďalší rozvoj kvality sociálnych služieb, vychádzajúci z potrieb prijímateľa. 
 Dosiahnuť čo najlepšie výsledky v štandardoch kvality. 
 Pokračovať v zapájaní prijímateľov sociálnych služieb do činností v rámci  poskytovaných 

sociálnych služieb, učiť ich osvojovať si a udržiavať pracovné návyky a tým zvyšovať kvalitu 
ich života. 

 Pokračovať v ďalšej realizácii odstraňovania bariér medzi majoritnou spoločnosťou a 
prijímateľmi sociálnej služby.   
Realizácia: Napĺňať ţ ivot našich klientov rôznymi sociálno - integračnými aktivitami. 
Budeme pokračovať v projektoch s Regionálnym osvetovým strediskom a realizáciou 
mesačných workshopov pripravovaných našimi klientmi pre širokú verejnosť. Medzi 
tradície  patrí uţ  aj účasť na akciách organizovaných ZŠ Rozmarínovou a tieţ  účasť na 
rôznych podujatiach. Výroba letákov a propagačného materiálu, aktualizácia webovej 
stránky.  

 Zvýšiť mieru rozhodovania a samostatnosti prijímateľov v zariadení. Zabezpečiť 
individuálny prístup k prijímateľom, poskytovať služby na základe ich požiadaviek a 
preferencií a podporovať ich v nezávislom živote, v začlenení do spoločnosti, vo využívaní  
všetkých dostupných komunitných služieb. Vykonávať ďalšie nové činnosti, čo možno najviac 
samostatne, dať im možnosť skúsiť, čo by im išlo, v čom by sa mohli v budúcnosti ešte 
realizovať. 

 
V oblasti personálneho zabezpečenia 
 
 Nakoľko kvalita poskytovaných sociálnych sluţ ieb záleţ í aj od podpory a vzdelávania 
zamestnancov, tejto oblasti sme venovali tieţ  pozornosť.  

 Zamestnanci pracujúci priamo s prijímateľmi, pravidelne prechádzajú supervíziou.  
Realizácia: Supervízne stretnutie prebehlo v decembri. 

 Zariadenie má spracovaný systém celoživotného vzdelávania a postupne ho aj napĺňa 
Realizácia: Účasť zamestnancov na vzdelávacích aktivitách – podľa aktuálnosti tematiky. 
Vďaka týmto moţ nostiam sú zamestnanci motivovaní vykonávať svoju prácu ešte 
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dôslednejšie a efektívnejšie, čo zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálnych sluţ ieb. 
 
V ekonomickej a materiálnej oblasti  
 

 Zvýšenie komfortu a kvality jednotlivých priestorov domova a celková úprava záhrady 
a areálu zariadenia. 
Realizácia: podľa finančných moţ ností. Úprava kvetinových záhonov. Vysadenie  jahôd a 
byliniek. Plán novej maľovky do hornej spoločenskej miestnosti zostáva, nakoľko minulý 
rok nebol zrealizovaný. 
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 3  Štruktúra prijímateľov sociálnych 
služieb  

 
 Za rok 2018 sme zaevidovali v DSS dve ţ iadosti na poskytovanie sociálnych sluţ ieb v 
našom zariadení a jednu ţ iadosť o zaradenie do „registra ţ iadateľov“.  Počet prijímateľov sa rozšíril 
o 1 mladého muţ a, v súčasnosti je nás teda 20. 
 
 Štruktúra prijímateľov DSS a ZPB podľa pohlavia k 31.12.2018 
 
Prijímatelia DSS spolu:  20 
Z toho Ţeny 5 

Muţ i 15 
 
 
Veková štruktúra prijímateľov DSS k 31.12.2018 
 
Veková skladba prijímateľov DSS 
Do 29 rokov 7 
Od 30 do 39 rokov 9 
Od 40 do 59 rokov 4 
Od 60 do dôchod. veku 0 
 
 
Štruktúra prijímateľov DSS podľa stupňa odkázanosti k 31.12.2018 
 
Prijímatelia DSS 
Stupeň odkázanosti VI. 20 - 100% 
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 4  Poskytovanie sociálnych služieb 

 
 DSS poskytuje komplex sluţ ieb pre občanov so zdravotným znevýhodnením, počnúc 
zabezpečením základných potrieb, cez potreby bezpečia, autonómie, a sebarealizácie. Všetky 
aktivity smerujú k získaniu najvyššej moţ nej samostatnosti. 
 
 V súčasnosti zabezpečujeme sluţ by 22 klientom s rôznym stupňom mentálneho postihnutia. 
Klienti zariadenia sú rozdelení do 5 malých skupín, v rámci ktorých vykonávajú celodenné aktivity. 
Koncepcia zariadenia je zameraná na rehabilitáciu  na základe realizácie individuálnych plánov 
klientov. 
 
 Zákon o sociálnych sluţ bách ustanovuje konkrétne sluţ by a podmienky, podľa ktorých naše 
zariadenie postupuje. 
 
V súlade s § 38 zákona o sociálnych sluţ bách v DSS poskytujeme prijímateľom sociálnych sluţ ieb:  

 pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 
 sociálnu rehabilitáciu; 

 
Okrem vyššie uvedeného zabezpečujeme pre prijímateľov sociálnych sluţ ieb: 

 pracovnú terapiu, 
  záujmovú činnosť. 

 

 4.1  Sociálna rehabilitácia 

 Medzi najdôleţ itejšie úlohy patrí aktivizácia prijímateľov sociálnych sluţ ieb pre nich 
najoptimálnejším spôsobom. Za týmto účelom v zariadení poskytujeme širokú škálu podporných 
terapií, záujmových činností a voľnočasových aktivít, aby kaţ dý prijímateľ mal moţ nosť vybrať si 
tú činnosť, ktorá najviac vyhovuje jeho záujmom, záľubám a zároveň aj zdravotnému stavu. 
Aktivizácia prijímateľov je zámerná a cielená, nakoľko vedie k udrţ aniu alebo aj k zvyšovaniu 
doteraz získaných schopností, zručností, prípadne napomáha k zlepšovaniu celkového fyzického aj 
psychického zdravia prijímateľov.  
 

 4.2  Pracovná terapia 

 Prostredníctvom pracovnej terapie sa snaţ íme dosiahnuť maximálnu samostatnosť a 
nezávislosť klientov v domácom, pracovnom prostredí. 
 Naše zariadenie vytvára pre prijímateľov sociálnej sluţ by moţ nosť pracovnej činnosti so 
zameraním na 5 okruhov: krajčírska dielňa; tkáčska dielňa; keramická dielňa s pecou na 
vypaľovanie;  kreatívna dielňa;  strojárska dielňa. Pracovnú terapiu vedú 3 ergoterapeuti. 
 Práca v krajčírskej dielni zahŕňala predovšetkým vyšívanie, strihanie molitanu a prípravu 
ďalšieho materiálu na šitie a samozrejme samotné šitie na šijacích strojoch. Tkáčska dielňa s tromi 
krosnami sa medzi klientmi teší tieţ  veľkej obľube. V stolárskej dielni prijímatelia pod odborným 
vedením ergoterapeuta vyrábali rôzne predmety z dreva, najmä hračky, drevené dekorácie, ale aj 
úţ itkové predmety, okrem toho upratovali areál zariadenia, hrabali lístie, v zime odpratávali sneh. 
Ateliérová práca s hlinou rozvíja fantáziu, zručnosti a experimentovanie, pestovanie estetického 
cítenia, rozvoj jemnej motoriky. Kaţ dý klient pracuje s hlinou podľa svojich schopností (od 
štipkania hliny aţ  po výrobu finálnych výrobkov). 



9 
 

 

 4.3  Záujmová činnosť 

 Arteterapiu sme aplikovali predovšetkým u tých prijímateľov, ktorý majú afinitu ku 
kresleniu alebo maľovaniu. Hlavným zámerom arteterapie bolo aktivizovať prijímateľov, odstrániť 
pasivitu a zároveň umoţ niť im vyjadriť ich pocity, nálady a tak odbúrať nepokoj, hnev či smútok. V 
rámci muzikoterapie sa prijímatelia venovali najmä tancu a spevu, ale aj hre na jednoduchých 
hudobných nástrojoch, nacvičovali rôzne spevácke a tanečné čísla, s ktorými sa potom prezentovali 
pri rôznych príleţ itostiach. Dramatoterapia – pracuje s divadelnými prostriedkami vrátane 
nastolenia fikcie a primárne hrania iných postáv (rolové hry). Pomáha rozvíjať komunikáciu, 
tvorivosť, empatiu a fantáziu. Klienti sa veľmi potešili aj novinke, biblioterapii. Prijímatelia si 
mohli vypoţ ičať knihu alebo časopis na čítanie, príp. len na prezeranie obrázkov. Spoločné čítanie 
vyvoláva pocit blízkosti a príleţ itosť k dôverným rozhovorom. Často sa vyuţ íva technika 
nedokončených príbehov, kde klient môţ e pokračovať a hodnotiť aký význam by malo pre hrdinu 
dané riešenie alebo iné, ktoré sa navrhne. Do biblioterapie patrí aj písanie listov, odkazov, básní, 
denníkov, ţ ivotopisov, poviedok, rozprávok, scenárov. 
 
 Na zmysluplné vyuţ itie voľného času slúţ ila aj prevádzka PC, kde mohli pracovať s 
počítačom, prepisovať texty, prípadne pracovať s internetom. Fitness miestnosť vybavená 
fitloptami, stacionárnym bicyklom či steperom, ale tieţ  pingpongovým stolom bola vyuţ ívaná 
prevaţ ne v zimných mesiacoch. V letných mesiacoch sme uprednostňovali pohyb na čerstvom 
vzduchu. Za týmto účelom sme vyuţ ívali areál zariadenia, kde sú vytvorené podmienky pre loptové 
hry – futbal, basketbal. 
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 5  Programy ZPMP KN počas roka 
 
 V tejto časti prinášame pohľad na akcie, ktorými sme prešli počas roka 2018. Prijímateľom 
DSS sme okrem vyššie uvedených terapií a aktivít poskytli aj iné moţ nosti trávenia voľného času.  
 
 V priebehu roka sme zorganizovali niekoľko kultúrnych a spoločenských podujatí a ponúkli 
aj moţ nosti vyţ itia na rôznych akciách. 
 
Január   
 kaţ dý štvrtok Tréningy Capoeiry. 
  Počas mesiaca príprava na fašiangový karneval 
Február   
 12.02.2018 Tvorivé dielne s ROS – Vypaľovanie do dreva. 
 13.02.2018 Fašiangová diskotéka v karnevalových maskách 

spojená s pohostením a občerstvením.  
 kaţ dý štvrtok Tréningy Capoeiry. 
Marec   
  V priebehu mesiaca príprava výrobkov na 

dobročinný veľkonočný trh. 
 12.03.2018 Veľkonočné trhy v MPSVR SR 
 21.03.2018 Veľkonočné trhy v Slovenskej sporiteľni. 
 kaţ dý štvrtok Tréningy Capoeiry. 
Apríl   
 10.04.2018 Tvorivé dielne s ROS – Textilné farbenie. 
   
  V priebehu mesiaca príprava kultúrneho programu 

na Deň matiek. 
 kaţ dý štvrtok Tréningy Capoeiry. 
 24.04.2018 Účasť na CINEAMA 2018 – prehliadka 

neprofesionálnej filmovej tvorby 
Máj   
 10.05.2018 Oslava - Deň matiek 
Jún   
 01.06.2018 „Športový deň spojený s grilovaním – privítanie 

leta.“ 
 08.06.2018 Kultúrny deň v ZSS Oázis Balvany 
 12.06.2018 „Deň krivých zrkadiel v Nitre“ spojený s 

prezentáciou výrobkov a krátkym tanečným 
programom našich prijímateľov soc. sluţ ieb. 
Cestou naspäť - výlet do Palárikova. 
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 13.06.2018 Tvorivé dielne s ROS – Naša priateľka kamera 
 15.06.2018 Koncert speváckych zborov na počesť Dňa krivých 

zrkadiel. 
 kaţ dý štvrtok Tréningy Capoeiry. 
Júl   
 12.07.2018 Letná akcia – „Graffity spájajú“ v spolupráci s ROS 

a ZŠ pohraničná, Komárno 
   
  V priebehu mesiaca vychádzky v okolí – na 

zmrzlinu, kofolu, aktivity v areáli zariadenia - 
spojené so športovými aktivitami a kreatívnymi 
dielňami. 

August   
 14. - 19.08.2018 Letný tábor v Kováčovej pri Štúrove. 
  V priebehu mesiaca vychádzky v okolí – na 

zmrzlinu, kofolu, aktivity v areáli zariadenia - 
spojené so športovými aktivitami a kreatívnymi 
dielňami. 

 27.08.2018 Tvorivé dielne s ROS – Batika na textil 
September   
   
 11.09.2018 Tvorivé dielne s ROS – Jesenná fotografia 
  V priebehu mesiaca príprava a nácvik tanečného 

programu na III. ročník projektu s ROS Komárno 
pod názvom „Týţ deň kultúry – Na ceste s nami...“ 

 27.09.2018 Jesenné dobré trhy“ v Slovenskej sporiteľni 
 kaţ dý štvrtok Tréningy Capoeiry. 
  Návšteva mestskej kniţ nice spojená s krátkym 

kultúrnym programom detí zo základných škôl 
nášho mesta 

  V priebehu mesiaca príprava a nácvik tanečného 
programu na III. ročník projektu s ROS Komárno 
pod názvom „Týţ deň kultúry – Na ceste s nami...“ 

Október   
 09.10.2018 Tvorivé dielne s ROS – Predvianočné tvorivé dielne 
  V priebehu mesiaca príprava a nácvik tanečného 

programu na III. ročník projektu s ROS Komárno 
pod názvom „Týţ deň kultúry – Na ceste s nami...“ 

 12.10.2018 „Jesenný deň zdravia“ v spolupráci s ZŠ 
Rozmarínová Komárno a ROS Komárno 
(workshopy) 
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 19.10.2018 Prezentácia výrobkov na Handmade trhoch v 
Nových Zámkoch 

 kaţ dý štvrtok Tréningy Capoeiry. 
November   
 05.11.2018 Týţ deň kultúry s ROS Komárno  -Video tvorba 

 06.11.2018 Týţ deň kultúry s ROS Komárno  - Pedig 

 07.11.2018 Týţ deň kultúry s ROS Komárno  - 
Figurálna tvorba s hlinou 

 08.11.2018 Týţ deň kultúry s ROS Komárno  - 
Netradične s bavlnou 

 09.11.2018 Slávnostné ukončenie projektu 3. ročníka -
 Týţ deň kultúry – Na ceste s nami... 
 Tanečné vystúpenie a výstava  

December   
 05.12.2018 Oslava sv. Mikuláša spojená s návštevou 

motorkárov z občianskeho zdruţ enia Children of 
Heaven z Komárna 
 

 06.12.2018 Vianočné trhy v Slovenskej sporiteľni 
 11.12.2018 Vianočné trhy na MPSVR SR 

 14.12.2018 Vianočné trhy organizované spoločnosťou AT&T  
Global Network Services 

  V priebehu mesiaca vianočná výzdoba priestorov 
zariadenia, príprava na vianočné sviatky, výroba 
vianočných pozdravov a dekorácií.  

 19.12.2018 Verejná zbierka - „Adventný koncert Harang 
csendül” 

 20.12.2018 Vianočný program pre rodičov, príbuzných a 
sympatizantov ZPMP v Komárne 

 

 5.1  Projekty 

 
Kreatívne bez bariér IV.  

Štvrtý rok sme mohli z iniciatívy Regionálneho osvetového strediska a vďaka finančnej podpore 
Mesta Komárno pokračovať v projekte Kreatívne bez bariér IV.  Opäť sme poskytli priestor na 
sebarealizáciu klientom nášho zdruţ enia a tieţ  verejnosti, na spoločné tvorenie formou tvorivých 
dielní. Týmto projektom chceme podporiť myšlienku inklúzie mentálne postihnutých ľudí medzi 
verejnosť. 
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V období od februára do októbra 2018 sme usporiadali 6 tvorivých dielní, na ktorých sme sa 
venovali rôznym témam. Tvorivé dielne sa konali v priestoroch Zdruţ enia na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím. V novembri sme pripravili v Dome Matice slovenskej v Komárne z 
celého projektu spoločnú výstavu, ktorá bola prístupná verejnosti. 
 
Tvorivé dielne vţ dy o 9:00 v ZPMP na Ul. priateľstva 2 v Komárne 
 
12. 2. 2018 – Vypaľovanie do dreva 
10. 4. 2018 – Textilné farbenie 
13. 6. 2018 – Naša priateľka kamera 
27. 8. 2018 – Batika na textil 
11. 9. 2018 – Jesenná fotografia 
9. 10. 2018 – Predvianočná TD 
9. 11. 2018 – Výstava – DMS v Komárne 
 
 

Už po tretíkrát Na ceste s nami... 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne s finančným prispením Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky aj v roku 2018 pripravilo pre našich mladých a kreatívnych ľudí zo Zdruţ enia na pomoc 
ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne 3. ročník projektu Týždeň kultúry – Na ceste 
s nami...  
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Počas celého týţ dňa sme im ponúkali zmysluplné a tvorivé vyuţ itie času. Vzájomnou výmenou 
poznatkov, skúseností a tvorivých techník medzi účastníkmi sme sa snaţ ili podporiť integráciu. 
 
Náš tvorivý týţ deň začal v pondelok 5. novembra tvorivou dielňou, na ktorej sme dali priestor práci 
s kamerou. Po malom zaškolení sme našim mladým zo zdruţ enia dali do rúk videokameru 
a spustilo sa nahrávanie. Pod pozorným okom lektora Zoltána Pézmána začal vznikať krátky 
dokument „Ako to vidíme my? - Deň s nami.“ Zrodil sa malý emotívny poklad, vďaka ktorému si 
diváci mohli pozrieť deň v domove sociálnych sluţ ieb očami jeho klientov. 
 
V utorok nám z Krajského osvetového strediska v Nitre prišla lektorka Ľudmila Struková 
porozprávať ako sa pracuje s pedigom a ukázať techniku pletenia košíkov z tohto materiálu. 
 
Streda sa niesla v duchu špinavých rúk a hliny. Tento deň si pod patronát zobral lektor Juraj Svitek, 
ktorý mladým ukázal ako na figurálnu tvorbu. Vznikli krásne zvieratká, tváre aj celé postavičky. 
 
Vo štvrtok sme síce uchopili do rúk bavlnu na štrikovanie, no trochu inak a netradične. Vyrábali sme 
dekoračné kľúčenky a ozdoby na kabelky. Z brmbolcov vznikli aj netradičné venčeky. 
 
Piatok, posledný deň, bol slávnostným ukončením projektu, počas ktorého vo vestibule Domu 
Matice slovenskej vznikla krásna výstava z fotografií, diel projektu a na javisku sa premietalo a 
tancovalo. Emotívny dokument a tanec boli vyvrcholením krásneho týţ dňa a záverom večera. Naši 
prijímatelia sociálnych sluţ ieb predviedli publiku to, čo ich baví asi najviac, tanec. No nebol to len 
obyčajný tanec, tento ich bol výnimočný, pretoţ e bol doplnený nádhernými básňami nášho klienta, 
Mareka Bachoreca. 
 
Vďaka nápadu choreografky Andy Hodekovej vytvoriť tieňový tanec, sa priamo pred očami 
divákov zmazali rozdiely medzi zdravými a hendikepovanými tanečníkmi. Slobodne ním vyjadrili 
svoje pocity, nápady a emócie bez trémy z obecenstva. Diváci mali moţ nosť vidieť emotívnu 
choreografiu skrytú pred očami prítomných za hodvábnym plátnom. 
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Za spoluprácu na tomto projekte ďakujeme: Regionálne osvetové stredisko v Komárne, 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Komárno, Dom 
Matice slovenskej v Komárne, Jókaiho divadlo, Univerzita J. Selyeho, Krajské osvetové stredisko 
v Nitre a vyššie uvedeným lektorom a v neposlednom rade, všetkým dobrovoľníkom. 
 
05.11.2018  - Video tvorba 

06.11.2018 - Pedig 

07.11.2018 - Figurálna tvorba s hlinou 

08.11.2018 - Netradične s bavlnou 

09.11.2018 - Slávnostné ukončenie projektu, výstava a tanečné predstavenie 

 



16 
 

 

 



17 
 

 6  Ročná účtovná uzávierka 
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 7  Obrazová príloha 
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