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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Petržalka

k o n š t a t u j e, 

že predmetom rozš�renia n�jmu s� nebytov� priestory v objekte na Osusk�ho č. 8, kde m� 
žiadateľ už dlhodob� pren�jom na ostatn� priestory. Žiadateľ využ�va uveden�  priestory na 
prev�dzkovanie pracovno–socializačn�ho centra pre zdravotne ťažko postihnut�ch 
obyvateľov s komplexnou celoročnou starostlivosťou. Ďalšie priestory bude žiadateľ využ�vať
na skvalitnenie činnosti zariadenia a zv�šenia kapacity chr�nen�ch dieln�, ako aj poskytovanie 
soci�lnych služieb. Z uveden�ch d�vodov je rozš�renie n�jmu potrebn� posudzovať v zmysle 
� 9a odsek 9 p�sm. c) z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov
ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa.

Z uveden�ch d�vodov

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e

pren�jom ďalš�ch nebytov�ch priestorov v objekte na Osusk�ho ulici č. 8 o celkovej v�mere 
219 m2 pre žiadateľa Lepš� svet, n. o. na dobu do 31.12.2025 v s�lade s uznesen�m Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 105 zo dňa 30. 10. 2007, t.j. od 03. 07. 
2010 do 31. 12. 2025 v zmysle � 9 a, ods.9 p�sm.c) z�k. č.138/1991 Zb. o majetku obc� 
v znen� neskorš�ch predpisov ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa. Cena pren�jmu cel�ho 
predmetu n�jmu aj po jeho rozš�ren� zost�va 0,03 €/rok v s�lade s uznesen�m Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 105 zo dňa 30. 10. 2007.

N�jomca je povinn� do 30 dn� od doručenia uznesenia miestneho zastupiteľstva uzatvoriť 
n�jomn� zmluvu. V pr�pade, že n�jomca v tejto lehote neuzatvor� n�jomn� zmluvu, toto 
uznesenie str�ca platnosť.
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D�vodov� spr�va 

Spoločnosť Lepš� svet, n. o. si podala žiadosť o rozš�renie pren�jmu nebytov�ch 
priestorov v objekte na Osusk�ho č. 8. Priestory v uvedenom objekte v celkovej v�mere
830,84 m2 m� prenajat� od roku 2005. Prev�dzkuje v nich pracovno-socializačn� centrum pre 
zdravotne ťažko postihnut�ch obyvateľov s komplexnou celoročnou starostlivosťou pre 44
klientov. Uznesen�m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 105 zo 
dňa 30.10.2007 bola doba n�jmu stanoven� na dobu 20 rokov, t. j. do 31.12.2025, cena n�jmu 
na 0,03 €/rok za cel� predmet n�jmu.

V objekte m� tiež prenajat� nebytov� priestory  firma Duo fit, s.r.o. Bratislava 
v celkovej v�mere 219 m2 do 30.9.2012, ktor� s� využ�van� na prev�dzkovanie fitnescentra, 
posilňovne, aerobicu, sol�ria, minibaru na �čely občerstvenia z�kazn�kov a poskytovanie 
relaxačn�ch mas�ž�. N�jomn� za uveden� priestor predstavovalo čiastku 1 383,39 € ročne. 
S�časťou objektu je aj služobn� byt, ktor� už�va rodina Ing. Michala Sopka.

Mestsk� časť Bratislava-Petržalka odk�pila tento objekt v roku 2005 od 
Bratislavsk�ho samospr�vneho kraja za �čelom zabezpečovania soci�lno-zdravotn�ch aktiv�t 
pre občanov s ťažk�m zdravotn�m postihnut�m. Po postupnom ukončen� n�jmov, ktor� pri 
k�pe objektu prešli na našu mestsk� časť ako z�v�zky, boli tieto priestory prenajat� 
neziskovej organiz�cii Lepš� svet, n.o. Jedn�m z t�chto z�v�zkov bola aj n�jomn� zmluva 
s firmou Duo fit, s.r.o.

Nakoľko o využ�vanie služieb poskytovan�ch neziskovou organiz�ciou Lepš� svet je 
st�le v�čš� z�ujem, rozhodla sa spoločnosť rokovať so z�stupcami firmy Duo fit, s.r.o., 
Bratislava o predčasnom ukončen� ich n�jomnej zmluvy s cieľom rozš�renia predmetu n�jmu 
o priestory, ktor� s� využ�van� firmou Duo fit, s.r.o., za �čelom rozš�renia poskytovania 
služieb telesne a ment�lne postihnut�m občanom.

Na z�klade vyššie uvedenej dohody n�jomcov požiadala firma Duo fit, s.r.o.
Bratislava mestsk� časť Bratislava-Petržalka o ukončenie n�jmu dohodou zmluvn�ch str�n 
v zmysle n�jomnej zmluvy č. 1/2/2006 bez uvedenia d�tumu ukončenia. Po upozornen� bol 
dňa 5. 5. 2010 pri osobnej n�všteve tento d�tum doplnen� konateľkou spoločnosti na term�n 
do 31. 5. 2010.

Po ukončen� n�jmu firmou Duo fit, s.r.o. Bratislava spoločnosť Lepš� svet, n.o.
odk�pila od firmy Duo fit, s.r.o. zariadenie fitnescentra. Cieľom pren�jmu ďalš�ch 
nebytov�ch priestorov je zlepšenie a rozš�renie poskytovan�ch služieb nielen telesne 
a ment�lne postihnut�m obyvateľom, ale tiež poskytovanie soci�lnych služieb a komplexnej 
rehabilit�cie klientom s ťažk�m zdravotn�m postihnut�m. Uveden� priestory a ich vybavenie 
bude sl�žiť na realiz�ciu špeci�lnej a liečebnej telesnej v�chovy ako aj podporn�ho materi�lu 
na športov� rehabilit�ciu a fyzioterapiu, ako je sveteln� terapia, tepeln� terapia a pod.

Na z�klade druhu poskytovan�ch služieb v rozš�renom nebytovom priestore v objekte 
na Osusk�ho ulici č. 8 navrhujeme, aby predmet n�jmu uveden� v N�jomnej zmluve č. 08 –
05 – 2008 zo dňa 25.1.2008 a jej dodatku č. 1 zo dňa 10.11.2008, bol rozš�ren� o v�meru 
nebytov�ch priestorov o rozlohe 219 m2 formou dodatku č. 2. S�časne navrhujeme, aby  bola 
zachovan� doterajšia v�ška n�jomn�ho, t. j. 0,03 €/rok za cel� predmet n�jmu a doba n�jmu 
do 31.12.2025.
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Z uveden�ch d�vodov je rozš�renie n�jmu nebytov�ch priestorov možn� posudzovať 
v zmysle � 9a odsek 9 p�sm. c) z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch 
predpisov ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa.

Materi�l bol prerokovan� v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 18. 
5. 2010, bolo prijat� uznesenie č. 549, v ktorom bolo uložen� prednostovi M� doplniť 
materi�l o projekt využitia ďalš�ch priestorov pre Lepš� svet, n. o.

Materi�l bol prerokovan� v komisii finančnej a v komisii spr�vy miestneho majetku 
a miestnych podnikov. Stanovisk� komisi� priklad�me.

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 17.5.2010

Pr�tomn�: : Mgr. Belohorec,  Ing. Han�k,  Ing. Vermeš,  MUDr. Janota PhD.,CSc,  
Ing. Kocka,  Mgr. Bakerov�-Drag�ňov�         
Nepr�tomn�: Ing. Weissensteiner, Ing. Plšek

K bodu : 
Žiadosť o rozš�renie rozlohy nebytov�ch priestorov pre Lepš� svet n.o

Stanovisko:
Finančn� komisia odpor�ča rozš�renie pren�jmu v pr�pade, že je tento priestor voľn�.

Hlasovanie:
Pr�tomn� : 5 Za           : 3     Zdržal sa : 1     Proti        : 1
Uznesenie nebolo schv�len�

V Bratislave 17.5.2010                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za spr�vnosť: Ing. Luk�ček

V�pis uznesenia
zo zasadnutia komisie spr�vy miestneho majetku a miestnych podnikov konan�ho 

dňa 12. 05.  2010

Pr�tomn� : Ing. Peter Hrdlička, Ing. Mgr. Michal Radosa, Mariana Sabadošov�, Bc.Dimitrij 
Doktorov, Ing. Martin Korec
Nepr�tomn�: Mgr. Anton Šmotl�k

K bodu 2
Žiadosť o rozš�renie rozlohy nebytov�ch priestorov v objekte na Osusk�ho ul.  č. 8  
žiadateľa Lepš� svet, neziskov� organiz�cia
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Uznesenie:
Komisia odpor�ča schv�liť rozš�renie predmetu pren�jmu až od 1.1.2011, t.j. po ukončen� 
roka. Podmienkou, ktor� mus� byť zahrnut� v zmluve je z�v�zok, že priestor nebude sl�žiť na 
komerčn� �čely ale iba na prev�dzkovanie pracovno-socializačn�ho centra pre zdravotne 
ťažko postihnut�ch obyvateľov a poskytovanie soci�lnych služieb. 

Hlasovanie: za:            5                        proti:        0 zdržal sa:  0

V Bratislave, 12. 05. 2010

Za spr�vnosť v�pisu :
Ing. J�n Kubička, v.r.

Ing. Peter Hrdlička, v. r.
predseda komisie
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Žiadosť o rozš�renie pren�jmu nebytov�ch 
priestorov

N�zov projektu
Rozš�renie pren�jmu nebytov�ch priestorov zariadenia PSC Lepš� svet 
n.o. z d�vodu každoročn�ho n�rastu počtu klientov a nutnosti odborn�ch
riešen� všetk�ch zložiek komplexnej habilit�cie, ktor� už nieje možn� 
realizovať dostatočne kvalitne v s�častne prenajat�ch priestoroch, ktor� 
s� už na cel� rozsah našich aktiv�t nedostatočn�.

1. Inform�cie o žiadateľovi

1.1. Identifik�cia žiadateľa

N�zov žiadateľa Lepš� svet, n.o.

Pr�vna forma Neziskov� organiz�cia

IČO 36 077 194

Adresa (ulica, č�slo) Osusk�ho 8

PSČ 851 03 Mesto /Obec Bratislava - Petržalka

Okres Bratislava V Kraj Bratislavsk�

Č�slo telef�nu 02-63810942 Č�slo faxu

E-mailov� adresa riaditel@lepsisvet.org web str�nka www.lepsisvet.org
Meno, priezvisko a titul 
štatut�rneho z�stupcu Dušan Mikulec, PaedDr.

1.2.Bankov� spojenie 
Č�slo �čtu a k�d 
banky 0177043436/0900

1.3. Osoba zodpovedn� za projekt
Meno, priezvisko, titul a funkcia 
v organiz�cii žiadateľa Dušan Mikulec, PaedDr., riaditeľ Lepš� svet, n.o.

Pracovisko, osoby zodpovednej 
za projekt, ak nie je 
zamestnancom žiadateľa
Adresa pracoviska
Č�slo 
telef�nu/faxu

E-mailov� 
adresa



9

2. Podrobn� opis projektu

2.1 �čel projektu  
Stručn� popis s�časnej situ�cie, konkr�tneho stavu a probl�mu, ktor� sa m� projektom 
vyriešiť. Stručne sa pop�še anal�za probl�mov a vonkajš�ch faktorov, ktor� m�žu ovplyvniť 
realiz�ciu projektu. 
�čelom tohto projektu je prenajatie nebytov�ch priestorov, ktor� s� s�časťou 
nami už�vanej budovy na Osusk�ho ulici č�slo 8. Pre dohodu zo s�časn�m 
n�jomcom je nevyhnutn� odk�penie ich komplexn�ho invent�ru, ča sa však 
neprieči našim potreb�m, pretože v zariaden� kvalitn� a kompexne vybaven� 
časť na športov� rehabilit�ciu ch�ba a v terajšom obdob� využ�van� priestory na 
t�to činnosť, by sme mohli použiť na ďalšie nevyhnutn� aktivity n�šho 
zariadenie pre ktor� sa len ťažko hľad� priestor a riešime to neust�lim 
sťahovan�m potrebn�ch pom�cok a invent�ru a multifunkčn�m využ�van�m 
niektor�ch miestnost� (tr�vium, špeci�lna TV, pohybov� kr�žky a aktivity, sa 
realizuj� teraz tak že sa t�le sklad� a pripravuje všetko na zmenen� činnosť 
v r�mci miestnot�, čo nieje optim�lne, nič� sa invent�r, ako aj str�ca čas, ktor� by 
mohol byť v prospech klientov zariadenia lepšie využit�. Priestory o ktor�ch 
pren�jom t�mto projektom usiľujeme s� vybaven� kvalitn�m športov�m 

1.4. Stručn� opis činnosti žiadateľa
Pop�še sa hlavn� zameranie činnosti organiz�cie, s�časn� person�lny a ekonomick� stav 
organiz�cie.
Vyšš� �zemn� celok a obec poskytuj� inform�cie o organiz�cii, ktor� m� byť predmetom 
financovania, a ktor� je v ich zriaďovateľskej p�sobnosti.
PSC Lepš� svet, n.o. je zariaden�m, ktor� poskytuje modern� soci�lne služby v s�časnom 
obdob� už pre 44 klientov so stredn�m a ťažk�m stupňom ment�lneho postihnutia, 
v mnoh�ch pr�padoch viacn�sobn�ho postihnutia s prim�rnym ment�lnym postihnut�m.
V obdob� keď sme sa presťahovali z našich p�vodn�ch priastorov na Švabinsk�ho ulici do 
priestorov na Osusk�ho ulici naše zariadenie poskytovalo svoje denn� soci�lne služby len 
pre 18 klientov, v s�častnosti n�me skoro polovicu klientov (16) v pobytov�ch služb�ch 
a z toho 4 nejťažšie zvl�dnuteľn�ch v celoročnom DSS v budove na Osusk�ho ulici. Naša 
organiz�cia poskytuje v zmysle z�kona č. 448/2008 Z.z. svoje soci�lne služby klientom 
v zariaden� podporovan�ho b�vania, v rehabilitačnom stredisku  a v domove soci�lnych 
služieb ambulantnou a rezidu�lnou formou – celoročne. Navyše našim klientom a ich 
rodin�m poskytujeme z�kladn� a špecializovan� soci�lne, zdravotn�,
špeci�lnopedagogick�, psychologick� a ďalšie poradenstvo a mnoho nadštandartn�ch 
a doplnkov�ch aktiv�t, ktor�ch cieľom je čo najvyšš� možn� stupeň dosiahnut�ho rozvoja 
našich klientov a s n�m s�visiaca čo najvyššia možn� miera integr�cie až inkl�zie t�chto 
ľud� do života bežnej v�čšinovej spoločnosti. Keďže mnoh� naši klienti potrebuj� čo 
najindividu�lnejš� pr�stup pri zabezpečovan� svojich špeci�lnych potrieb, je nevyhnutn� 
zamestn�vať v našej organiz�cii čo najvyšš� počet odborn�kov, ale aj dostatočn� počet 
pomocn�ch pracovn�kov a zamestnancov podporn�ho t�mu. Na r�zne formy pracovn�ch 
�v�zkov zariadenie zamestn�va 25  zamestnancov a do činnosti je zapojen� množstvo 
dobrovoľn�kov. Centrum �zko svoju činnosť kooperuje aj s rodinami našich klientov, ale 
aj s ďalš�mi ľuďmi, ako napr. s osobn�mi asistentami našich klientov,... Iba pri celkovej 
kooper�cii všetk�ch zainteresovan�ch je možn� udržať za n�zke dot�cie, ktor� naše 
zariadenie m�, celkov� chod našich služieb, ktor� aj napriek všetk�mu vykazuj� 
množstvo pozit�vnych, kvalitat�vnych aj kvantitat�vnych posunov. Lepš� svet aj navzdory 
nevysok�m pr�jmom, ktor� poch�dzaj� z dot�cii Bratislavsk�ho samospr�vneho kraja
/BSK/, relat�vne n�zkych pr�spevkov spolu�časti od klientov, ktor� vzhľadom na 
celoživotnosť spolufinancovania služieb pre t�chto ľud� nem�že presiahnuť n�zky pr�jem 
s nevyhnutn�m zostatkom na prežite t�chto ľud� v r�mci svojich rod�n, ktor� s� častokr�t 
soci�lne a ekonomicky v ťažkej situ�cii a ďaš�ch najm� alternat�vnych finančn�ch 
zdrojov: granty, sponzorsk� dary, pr�jem z 2% z dan�, Lepš� svet, n.o. si za 7 rokov svojej 
existencie vybudoval dobr� odborn� reput�ciu a d�veru z hľadiska stability kvalitne 
vykazovanej činnosti, ktor� realizuje a skvalitňuje v prospech svojich klientov aj 
naďalej.
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materi�lom, posilňovac�mi strojmi, zrkadlovou telocvičňou s ozvučen�m, 
špeci�lnymi cvičebn�mi pom�ckami na realiz�ciu špeci�lnej a liečebnej telesnej 
v�chovy ako aj podporn�ho materi�lu na športov� rehabilit�ciu a fyzioterapiu: 
sveteln� terapia, tepeln� terapia,... V s�časnom obdob� sa v našom zariaden� 
v r�mci komplexnej rehabilit�cie realizuje prim�rne pracovn� rehabilit�cia 
a ergoterapia, ale samozrejme z hľadiska komplexnosti pr�stupu je pre n�s 
d�ležit� aj zdravotno-liečebn� rehabilit�cia, soci�lna rehabilit�cia ako aj 
v�chovno-vzdel�vacia- špeci�lnoedukačn� rehabilit�cia. U klientov s ment�lnym 
postihnut�m, kde je prim�rne poškodenie CNS, je veľmi d�ležit� neust�le 
zabezpečovať dostatočne siln� a v�razn� stimuly, ktor� zabezpečuj� mierny 
rozvoj, ale hlavne prevenciu regresu už nadobudnut�ch n�vykov, schopnost� 
a zručnost� u t�chto klientov ako špecifickej skupiny. Čo je však veľk�m 
probl�mom u dospelej klientely so stredn�m a ťažk�m stupňom ment�lneho
postihnutia, je veľk� predispoz�cia z hľadiska diagn�z, ktor� t�to klienti maj� 
k priberaniu, ktor� pri neriešen� m�že nadobudn�ť kafastrof�lne rozmery 
prejavuj�ce sa na zhoršen� celkov�ho stavu tak�chto klientov. Preto je veľmi 
d�ležit� t�to situ�ciu aj v našom zariaden� začať riešiť v oveľa v�čšom rozmedz� 
ako tomu bolo do tohto obdobia. Vplyvom nedostatočn�ho pohybu totižto 
zač�naj� aj u našich klientov vznikať mnoh� z�važn� metabolick� ochorenia, 
ktor� sme v minulosti nemuseli riešiť. Ide tu najm� o zimn� obdobie, kedy 
z hľadiska zhoršenej mobility našich klientov nem�žeme realizovať dostatočn� 
množstvo aktiv�t mimo budovy zariadenia. Preto sme sa rozhodli požiadať MČ 
Bratislava - Petržalka t�mto projektom o rozš�renie pren�jmu nebytov�ch 
priestorov o priestory na Osusk�ho ul. č. 8, ktor� už�valo fitnescentrum DUO FIT.
S�časn� priestory telocvične zariadenia Lepš� svet, n.o. nemaj� kapacitu na
vybavenie na efekt�vne redukčn� a športovo-rehabilitačn� aktivity pre našich 
klientov, ktor� s� n�sledne len m�lo motivovan� k spr�vnej pohybovej činnosti, 
ktor� aj z hľadiska sympt�mov svojich diagn�z potrebuj� riešiť pr�ve športovou 
rehabilit�ciou a fyzioterapiou / Downov syndrom – hypot�nia, zl� koordin�cia 
pohybov, probl�my v jemnej aj hrubej motorike, stavy post-DMO, org�nov� 
deform�cie, malform�cie či aber�cie, sťažen� aj z�kladn� bežn� pohybov� 
aktivity, narušen� celkov� koordin�cia ako aj aktivity s�visiace s využ�van�m 
jemnej aj hrubej motoriky,.../. Pre n�s ako pre zariadenie, ktor� m� v�ziu 
celoživotnej a kvalitnej starostlivosti o svojich klientov ako aj cel� ich rodiny, 
ktor� s� vplyvom jednotlivca s ment�lnym postihnut�m, o ktor�ho sa od 
narodenia po cel� život staraj�, taktiež svoj�m sp�sobom postihnut�, zabezpečiť 
čo najkvalitnejšiu starostlivosť, ale aj čo najvyšš� možn� stupeň rozvoja 
integr�cie. Preto je pri riešen� situ�cii s�visiacich so zhoršovan�m zdravotn�ho 
stavu vplyvom obezity d�ležit�, vyriešiť t�to situ�ciu kvalitn�m a modern�m 
vybudovan�m traktu športovej rehabilit�cie a liečebnej telesnej v�chovy v r�mci 
n�šho zariadenia, ktor� bude motivovať našich klientov ako aj odborn�kov ku 
kvalitnejšim a efekt�vnejšim aktivit�m smeruj�cim k riešeniu udržania dobrej 
fyzickej pohody a stavu zdravia prostredn�ctvom športov�ch a pohybov�ch 
aktiv�t a p�sobenia fyzioterapie na t�to ohrozen� a marginalizovan� skupinu 
os�b. 
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2.2 Cieľ projektu 
Definuje sa hlavn� cieľ a čiastkov� ciele projektu (čo sa m� projektom dosiahnuť, formy a 
met�dy riešenia).
1. Hlavn�m cieľom projektu je riešenie nedostatočnej veľkosti zariadenia 
k s�časn�mu počtu klientov, pre ktor�ch nieje v s�častn�ch podmienkach 
jednoduch� zabezpečiť cel� komplex rehabilitačn�ch aktiv�t.
2. Riešenie zhoršuj�ceho sa zdravotn�ho stavu našich dospel�ch klientov so 
stredn�m a ťažk�m stupňom ment�lneho postihnutia vplyvom zhoršuj�cej sa 
nadv�hy a obezity, ktor� u tejto klientely vznik� v d�sledku jej postihnutia, ale aj 
pohybov�ch obmedzen�, ktor� s n�m s�visia.
3. Vybudovanie kvalitn�ho špeci�lno-telov�chovn�ho a liečebno-telov�chovn�ho 
traktu v r�mci n�šho zariadenia.
4. Využitie priestoru v r�mci budovy zariadenia na skvalitnenie činnosti v r�mci 
komplexnej rehabilit�cie v prospech našich klientov, efekt�vny sp�sob 
pritiahnutia rodinn�ch pr�slušn�kov do akt�vnej �časti na činnostiach zariadenia –
realizovanie v�kendov�ch spoločn�ch rodinn�ch cvičen� v r�mci komunitn�ho 
centra n�šho zariadenia.
5. Dobudovanie a skvalitnenie materi�lov�ho a priestorov�ho vybavenia budovy 
n�šho zariadenia soci�lnych služieb.

2.3 Cieľov� skupina projektu a od�vodnenie jej v�beru. Potreby cieľovej 
skupiny.
Uvedie sa konkr�tna cieľov� skupina a počet os�b, pre ktor� bude projekt realizovan�, 
uvedie sa charakteristika cieľovej skupiny a stručne sa od�vodn�, prečo bude projekt 
realizovan� pr�ve pre uveden� skupinu

V našom pr�pade sa jedn� o osoby s ťažk�m zdravotn�m postihnut�m /ŤZP/ a ide 
o ľud� so stredn�m a ťažk�m stupňom ment�lneho postihnutia. Zariadenie sa 
v s�časnom obdob� star� o 44 klientov s diagn�zami Downov syndrom, stavy 
post-DMO, autizmus,...Ide o dospel�ch ľud� vo veku od 19 do 51 rokov, ktor� by  
pri absencii svojho zdravotn�ho postihnutia, boli v obdob� akt�vneho pracovneho
veku plne zapojen� do života spoločnosti. Vplyvom svojho ťažk�ho zdravotn�ho 
postihnutia s� však odk�zan� na celodenn� starostlivosť a pomoc od intaktn�ho 
okolia. Preto je veľmi d�ležit� zabezpečiť im čo najkvalitnejšie aktivity, ktor� 
bud� podnecovať ich ďalšie napredovanie a rozvoj s cieľom čo najakt�vnejšej
particip�cie na živote bežnej v�čšinovej spoločnosti, čo nie je možn� pri 
zhoršuj�com sa zdravotnom stave vplyvom absencie špeci�lnych cvičen�, 
športovej rehabilit�cie, špeci�lnej a liečebnej telesnej v�chovy a fyzioterapi�, pre 
ktor� t�to klienti potrebuj� kvalitn� materi�lov� a priestorov� vybavenie.
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2.4 Udržateľnosť projektu
Stručne sa pop�šu aktivity
Kedže zariadenie PSC Lepš� svet osl�vilo 07.05.2010 svoje siedme v�ročie, počas 
ktor�ho neust�le dokazuje, že sa rad� medzi špičku odborn�ch zariaden� pre 
dospel�ch ľud� s ment�lnym postihnut�m v r�mci Slovenskej republiky, 
nepochybujeme, že aj naďalej budeme svoju činnosť v prospech klientov a ich 
rod�n skvalitňovať a podporovať. V r�mci špeci�lneho rehabilitačn�ho zariadenia
pre našich klientov pl�nujeme realizovať množstvo podujat� komunitn�ho 
charakteru s podporou rodinn�ch interakci� medzi rodinami našich klientov, ako 
aj interakci� našich odborn�kov s rodinn�mi pr�slušn�kmi našich klientov. Pri tejto 
aktivite p�jde o veľk� skvalitnenie materi�lov�ho vybavenia potrebn�ho pre 
rozvoj a udržanie schopnost�, n�vykov a zručnost� našej klientely. Do projektu sa 
v priebehu cel�ho obdobia pl�nuj� zap�jať odborn�ci, ktor� s našimi klientami 
pracuj� aj v s�časnom obdob�  v menej optim�lnych podmienkach. Ch�ba n�m 
špeci�lna zrkadlov� telocvičňa s odpruženou podlahou, ako aj množstvo strojov,
pr�strojov a zariaden� potrebn�ch pre skvalitnenie tejto profesion�lnej a odbornej 
činnosti s ľuďmi s ment�lnym postihnut�m, ktorej hlavn�m �čelom je prevencia 
chor�b a podpora udržania zdravia u tejto na ochorenia viac predisponovanej 
marginalizovanej skupiny obyvateľov a toto všetko sa v predmetn�ch priestoroch 
nach�dza a naše zariadenie si toto materi�lne vybavenie zak�pi od s�častn�ch 
n�jomcov z časti v�ťažku z 2% z dane, alebo pr�padn�ho grantu, ktor� bol podan� 
na viacer� inštit�cie.

Vyhl�senie štatut�rneho z�stupcu žiadateľa 

Vyhlasujem, že všetky �daje uveden� v tejto žiadosti s� pravdiv�, presn� a �pln�. 

V Bratislave dňa 08.06.2010

Podpis štatut�rneho z�stupcu žiadateľa
Dušan Mikulec, PaedDr.

Odtlačok pečiatky žiadateľa Meno, priezvisko a titul štatut�rneho 
z�stupcu žiadateľa


