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VÍZIA A CIELE  

 

OZ ATHÉNA je dobrovoľným združením rodičov detí so zdravotným postihnutím, dospelých ľudí so 

zdravotným postihnutím a ľudí, ktorí ich podporujú s cieľom presadzovať všestranný rozvoj zdravotne 

postihnutých osôb, vrátane ich ďalšieho uplatnenia.  

Jednou z hlavných úloh združenia je presadzovať myšlienky Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím. Cieľom je komplexný rozvoj a následná integrácia detí, mládeže a 

dospelých so zdravotným postihnutím do života v komunite. Za nevyhnutnú považujeme aj podporu 

rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom . 

OZ ATHÉNA je od 4.1.2007 je poskytovateľom ambulantnej formy sociálnej služby domov sociálnych 

služieb v Dennom detskom stacionári DEDESO. Pôvodnou cieľovou skupinou boli neplnoleté fyzické 

osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. V roku 2015 sme cieľovú skupinu zmenili na deti a 

dospelých vo veku do 30 rokov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. V júni 2016 sme 

požiadali o zápis novej sociálnej služby včasná intervencia do Registra poskytovateľov sociálnych 

služieb BBSK. Od 1.9.2016 poskytujeme túto službu v ambulantnej aj terénnej forme. Stabilizácia 

tejto služby po personálnej aj materiálnej je pre nás veľmi dôležitá.  

Dosiahnuť v poskytovaní sociálnych služieb pre človeka so znevýhodnením celoživotnú, primeranú 

mieru podpory, za súčasného zotrvania v prirodzenom prostredí rodiny je našou víziou na najbližšie 

roky. Poskytovanie takýchto služieb v širšej komunite pre osoby so znevýhodnením od narodenia, 

počas dospelosti aj v seniorskom veku, tak, aby mali možnosť udržať a rozvíjať svoje schopnosti, žiť 

bežným životom je pre nás veľkou výzvou.  

 

Mgr. Katarína Moncoľová 
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SPRÁVA O ČINNOSTI  

 

Pri poskytovaní sociálnych služieb je pre nás samozrejmosťou prihliadať na individuálne potreby 

klientov, poskytovať služby na základe ich požiadaviek, vychádzať z ich silných stránok, 

aktivizovať ich podľa ich schopností a možností , poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni, 

spolupracovať s rodinou klienta , obcou a komunitou. Pri práci využívame na človeka zameraný 

prístup. Vytvárame priestor pre ľudí , ktorí z rôznych dôvodov potrebujú v živote rôznu mieru 

podpory. Opierame sa o skutočnosť, že každý jedinec ma potenciál rozvíjať sa, pokiaľ sú mu 

poskytnuté vhodné podnety a každý jedinec je schopný komunikácie a je možné s ním 

komunikovať, pokiaľ je zvolený vhodný spôsob.  

 

DENNÝ DETSKÝ STACIONÁR DEDESO 

Denný detský stacionár DEDESO je nízko kapacitné zariadenie komunitného charakteru, služby sú 

poskytované ambulantnou formou v čase od 7.00 hod. – 15.30 hod. V Dennom detskom stacionári 

DEDESO sa poskytuje sociálna služba v zmysle §38 Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

deťom a dospelým vo veku do 30 rokov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby od 4.1.2007.  

K hlavným cieľom poskytovaných služieb v Dennom detskom stacionári DEDESO patrí podpora 

sociálneho začlenenia. Pri jeho napĺňaní sa riadime princípmi:  

o Žiť v normálnom prostredí – byť začlenený v komunite a bežne sa vyskytovať na miestach, kde 

sa vyskytujú ostatní ľudia bez postihnutia.  

o Mať možnosť voľby a kontroly nad svojim životom – aktívne zisťujeme preferencie, priania a 

potreby aj u klientov, ktorí nekomunikujú bežným spôsobom.  

o Učiť sa rásť – rozvíjanie a podpora zachovania vlastných kompetencií pri vykonávaní 

funkčných a zmysluplných činností tak, aby bol klient maximálne samostatný a čo najmenej 

závislý na sociálnej službe.  

o Byť rešpektovaný, mať pozitívnu sociálnu rolu – život v bežnom prostredí umožňuje ľuďom s 

postihnutím zastávať bežné role.  

o Mať možnosť nadväzovať a rozvíjať zmysluplné vzťahy – s inými osobami ako sú zamestnanci 

a blízka rodina.  

 

PRIJÍMATELIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY - KLIENTI 

Kapacita zariadenia je 15 prijímateľov. OZ ATHÉNA malo k 1.1.2017 uzatvorenú Zmluvu o 

poskytovaní sociálnej služby s 13 klientami. Počas roka bola uzatvorená zmluva s jedným novým 

klientom a zároveň s jedným klientom bolo ukončené poskytovanie sociálnej služby. K 31.12.2017 tak 

počet prijímateľov zostal rovnaký. Všetci klienti sú zaradení do VI. stupňa odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby. 
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Prehľad prijímateľov podľa veku a zdravotného znevýhodnenia k 31.12.2017 

9 autizmus, mentálne postihnutie 

12 kombinované  

12 mentálne 

15 telesné 

18 autizmus, mentálne 

18 kombinované 

7 mentálne, vrodené vývojové vady 

6 kombinované 

5 kombinované 

4 mentálne  

10 kombinované 

5 kombinované 

6 kombinované 

Ukončené poskytovanie služieb počas roka 

12 mentálne 

Klientom sa sociálne služby poskytujú na základe ich individuálnych plánov. Chápeme ich ako 

užitočné pre nich, tak aj pre personál. Ujasňujú nám rozsah, náplň a priebeh služby a tým zabezpečujú 

cielenú podporu.  

Podmienky na vzdelávanie školopovinných klientov utvárame v spolupráci so Špeciálnou základnou 

školou v Hnúšti, ktorá má v priestoroch zariadenia alokovanú triedu. Počas školského roka sa podľa 

Individuálnych vzdelávacích plánov vzdelávali klienti, ktorí sú zároveň žiakmi školy vo variantoch A, 

B a C. Jedna klientka sa vzdeláva v Základnej škole Klokočova 741 v Hnúšti. Na základe Dohody, ktorú 

máme uzatvorenú so školou, ju po vyučovaní vyzdvihne poverený zamestnanec DEDESA.  

Svoje služby pre klientov DEDESA 1 x týždenne poskytujú aj odborní zamestnanci Centra špeciálno 

pedagogického psychologických služieb pri Špeciálnej základnej škole v Hnúšti. 

PRIAMA PRÁCA S KLIENTOM 

V rámci vykonávania odborných, obslužných a ďalších činností pri práci s klientom využívame metódy 

komplexnej rehabilitácie – pedagogickú, liečebnú a sociálnu. Tento model umožňuje deťom so 

zdravotným postihnutím plnohodnotný život a určuje jeho schopnosti a kapacitu v neskoršom živote.  

Individuálne činnosti  

Pri realizácii všetkých činností vychádzame z individuálnych programov. Individuálne plánovanie je 

pre nás proces, ktorého centrom je náš klient. Metódy práce sú vyberané na základe mapovania 

potrieb a situácie klienta, zhodnotenia a monitoringu potrebnej podpory a odporúčania psychológa, 

špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga, logopéda a fyzioterapeuta. Pri činnostiach 

zohľadňujeme u klientov potrebu:  
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• stimulácie, aktivity  

• poriadku, štruktúry a princípu  

• otvorenej budúcnosti  

Záujmové činnosti sú zamerané na rozvoj schopností a zručností. Využívame Informačné a 

komunikačné technológie - na prácu s počítačom máme veľmi dobre vybavený počítačový kútik. Prácu 

s PC umožňujú kompenzačné pomôcky – veľkoplošné klávesnice, myšky, dotykový monitor. 

Počítačové programy sú zamerané na rozvoj koncentrácie, pozornosti, percepcie. Na nadviazanie 

kontaktu a podporu aktivizácie klientov využívame princípy Bazálnej stimulácie – koncept Bazálnej 

stimulácie podporuje percepciu, lokomóciu a komunikáciu. Využívame pôsobenie na senzorické 

systémy cielenou stimuláciou zohľadňujúcou biografiu klienta. V multisenzorickej miestnosti 

využívame základné prvky bazálnej stimulácie - somatickú, vestibulárnu a vibračnú stimuláciu, prvky 

nadstavbové - zrakovú, čuchovú, chuťovú, sluchovú a hmatovú stimuláciu. Multisenzorickú miestnosť 

využívame podľa potreby klienta aj na relaxáciu. V roku 2016 sme doplnili materiálne vybavenie 

snoezelen miestnosti o niekoľko pomôcok na zrakovú, hmatovú a telesnú stimuláciu. 

Tréning sociálnych zručností pomáha klientom prekonať problémy pri vykonávaní bežných denných 

činností. Je zaradený denne do reálnych situácií a aktivít dňa - tréning obliekania, nácvik používania 

kompenzačných pomôcok, nácvik zvládania činností osobnej hygieny a samostatného jedenia a pitia. 

Cieľom nie je len uspokojivé zvládanie sebaobsluhy, ale aj produktivity a voľného času 

(zamestnávanie pre klienta zmysluplnou činnosťou), pokiaľ sú prínosom pre klienta. Všetky činnosti 

sa vykonávajú s cielenou podporou, s využitím potenciálu klienta tak, aby mohol vykonávať         

činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie jeho sociálnych rolí a zapojenie do plnohodnotného 

života.  

Rozvoj komunikácie - Na rozvoj komunikačných schopností využívame aj PC programy Altík, FONO 1 

a 2 s možnosťou rozširovania slovnej zásoby, rozvoja fonematického sluchu a asociácií. Na tvorbu 

komunikačných kartičiek u autistov a u klientov s narušenou komunikačnou schopnosťou používame 

PC program Boardmaker. Umožňuje nám využívať podporné a náhradné formy komunikácie, 

štruktúrované prostredie a metodiku štruktúrovaného učenia. 

REALIZOVANÉ PROJEKTY  V DEDESE 

Nadácia SPP podporila v roku 2017 individuálny plán našej 

klientky Veroniky. Veronika je veľmi vnímavá, má však 

obmedzenú komunikačnú schopnosť. Vzhľadom na 

obmedzenú motoriku horných končatín nedokáže aktívne 

používať počítač ani s alternatívnou veľkoplošnou myšou na 

kliknutie. Vďaka podpore tohto projektu môžeme s Veronikou 

pracovať na počítači pomocou očnej navigácie Tobii PCEye 

Explore, ktorá slúži na jeho bezdotykové ovládanie.  Nadácia 

podporila projekt sumou 1 500 €. 
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Nadácia EPH podporila projekt Priestor pre individuálne 

aktivity – priestor pre mňa. Umožnilo nám to  vytvoriť priestor 

pre individuálne aktivity a zakúpiť pomôcky na stimuláciou 

detí. Aj naša stará podlaha v herni bola vymenená za 

novú. Podpora umožnila  zakúpiť stolový počítač 

s veľkoplošnou dotykovou obrazovkou ktorý vedia používať 

aj  deti s obmedzenými fyzickými schopnosťami. Deti si 

užívajú aj stimuláciu v závesnom hojdacom kresle. Nadácia 

podporila projekt sumou 3 000 €. 

 

 

Nadácia Volkswagen podporila v grantovom programe 

Vzdelaním k integrácii  projekt OZ ATHÉNA „Alternatívna 

komunikácia s deťmi s ťažkým zdravotným 

postihnutím“. Klienti  DEDESA majú možnosť aj 

v bežnej  komunikácii využívať pomôcky na  alternatívnu 

komunikáciu. Môžu sa samostatnejšie rozhodovať, dokážu 

prejaviť súhlas, príp. nesúhlas a okolie ľahšie porozumie ich 

želaniam. Nadácia podporila projekt sumou 1 915 €. 

 

 

Počas roka sa zapájame do kampaní, 

ktoré upozorňujú na potreby detí so 

zdravotným postihnutím. V roku 2017 to 

bol 21.marec – svetový deň Dawnovho 

syndrómu, 2. apríl – Svetový deň 

povedomia o autizme, 20. november – 

Svetový deň,  ktorý pripomína prijatie 

Dohovoru o právach dieťaťa 4.ročník - 

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť . 

Počas adventných dní v meste Hnúšťa 

sme predávali výrobky detí na 

vianočných trhoch. Do kampaní 

zapájame aj miestnu komunitu.  

ZAMESTNANCI DEDESA 

Vzhľadom na navýšenie počtu klientov oproti predchádzajúcemu roku bolo potrebné aj zvýšenie 

počtu zamestnancov. Počas roka nastúpili do pracovného pomeru traja zamestnanci. Jedna 

pracovníčka začala materskú dovolenku. K 31.12.2017 v DEDESE pracovalo na TPP 8 zamestnancov 

– fyzioterapeut 1,5 úväzok, sociálny pedagóg 2 úväzky, opatrovateľka 1 úväzok,   špeciálny 

výchovný pracovník – 1 úväzok, sociálno – výchovný pracovník 1 úväzok, upratovačka 1 úväzok, 

vedúca zariadenia 0,5 úväzok.  
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VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 

Vzdelávanie zamestnancov sa realizuje podľa plánu ďalšieho vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie 

zamestnanca a aj podľa aktuálnej ponuky s cieľom vytvárať podmienky na rozvoj zamestnancov a 

podieľanie sa zamestnancov na napĺňaní potrieb klientov. Novoprijatí zamestnanci sa zúčastnili 

vzdelávania e-learning formou: 

 Individuálne  plánovanie jednoducho, zrozumiteľne a prakticky 

Ďalší zamestnanci zúčastnili vzdelávania: 

 Terapia problémového správania  u ľudí s mentálnym postihnutím a autizmom 

 Ergoterapia vo včasnej starostlivosti o dieťa s rizikovým vývinom 

V roku 2018 sme zorganizovali vzdelávanie pre rodičov a odborníkov , ktorého sa zúčastnili aj všetci 

naši zamestnanci: 

 Podpora rozvoja reči u detí s ťažkým zdravotným postihnutím 

V DEDESE sa uskutočnila jedna skupinová a jedna individuálna supervízia .  

DOBROVOĽNÍCTVO 

OZ ATHÉNA má dvoch zamestnancov, ktorí absolvovali akreditované vzdelávanie Manažment 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Máme vypracovaný dobrovoľnícky program, ktorý slúži k napĺňaniu 

našich cieľov a potrieb klientov.  

Na web stránke www.dedeso.sk sú informácie o možnosti dobrovoľníctva v našej organizácii. V 

prípade záujmu, má potenciálny dobrovoľník možnosť stiahnuť, vyplniť a poslať elektronicky 

dotazník. Pred začiatkom spolupráce je s dobrovoľníkom urobený úvodný pohovor. S 

dobrovoľníkom je uzatvorená Zmluva v zmysle §51 Občianskeho zákonníka. Dobrovoľník súčasne 

podpisuje etický kódex dobrovoľníka a zásadu mlčanlivosti.  

Vzhľadom na prevádzkový čas od 7.00 – 15.30 hod. je pravidelná dobrovoľnícka činnosť študentov a 

pracujúcich obmedzená. Pomoc dobrovoľníkov využívame najmä pri jednorázových spoločných 

aktivitách ako Vianočné trhy, varenie kapustnice apod. 

10.VÝROČIE  DENNÉHO DETSKÉHO STACIONÁRU –  DEDESO 

Tento rok uplynulo 10 rokov od začiatku poskytovania sociálnych služieb pre deti so zdravotným 

postihnutím v Dennom detskom stacionári DEDESO. Spojili sme to s kampaňou Dňa krivých 
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zrkadiel. Na spoločnom stretnutí, ktoré sme zorganizovali v priestoroch záhrady mestskej knižnice 

nás prišli povzbudiť naši podporovatelia a svojim vystúpením deti s folklórneho súboru zrkadielko 

a tanečného odboru ZUŠ v Hnúšti. spomínalo. 

 

  

VČASNÁ INTERVENCIA  

 

Po roku prípravy a registrácie novej služby včasná intervencia sa nám podarilo túto službu v roku 2018  

stabilizovať službu po personálnej a materiálnej stránke. Počas roka sa vyvíjal systém práce a kreoval 

sa  tím. Zamestnanci si doplnili vzdelanie, dotácia na rozvoj sociálnej služby od Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny nám umožnila zakúpiť osobné motorové vozidlo na vykonávanie terénnej 

formy služby, ktorá predstavuje 95 % poskytovaných intervencií. Tím odborníkov pracuje s rodinou 

prevažne v jej prirodzenom prostredí (doma) a to v regiónoch okresov Rimavská Sobota, Lučenec, 

Veľký Krtíš, Poltár a Revúca. V prípade potreby poskytujeme služby ambulantnou formou v 

priestoroch DEDESA v čase 15,30 – 18.00 hod. Ide o komplex služieb, ktorý zahŕňa rôzne možnosti 

pomoci a podpory orientované na rodinu a dieťa vo veku od 0 do 7 rokov ktorého vývin je ohrozený z 

dôvodu zdravotného postihnutia.  

Táto pomoc zahŕňa:  

 podporu rodiny formou psychologického, špeciálno-pedagogického, sociálno-

pedagogického a sociálno-právneho poradenstva  

 komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa – psychomotorický vývin, vývin komunikácie, vývin 

motoriky, úprava prostredia, pomoc pri výbere kompenzačných a zdravotníckych pomôcok, 

zapožičiavanie hračiek , pomôcok a literatúry,  

 podporu rodiny vo vzťahu k širšiemu sociálnemu prostrediu – sprostredkovanie kontaktov 

na odborníkov a odborné pracoviská, pomoc pri výbere predškolského/školského zariadenia, 

integrácii, vedenie podporných skupín  

ZAMESTNANCI VČASNEJ INTERVENCIE 

Zamestnanci v zložení, fyzioterapeut, sociálny pedagóg, psychológ a špeciálny pedagóg pracovali len 

na základe Dohody o pracovnej činnosti. Veľký význam sme kládli aj tento rok na medializáciu služby, 

nakoľko sa stretávame s tým, že ani odborníci ani laici nemajú informácie o možnostiach využitia tejto 

služby. Osobne sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s neonatologickým oddelením nemocnice 

v Rimavskej Sobote a lekárkou odbornej ambulancie pre rizikových novorodencov. 

VZDELÁVANIE ZANESTNANCOV 

Služby včasnej intervencie je na Slovensku službou, ktorá má len krátku históriu.  Na začiatku roka 

ešte neexistovali štandardy pre službu, zamestnanci  cítili potrebu doplniť si vzdelanie v tejto 

oblasti. Dvaja pracovníci tímu počas roka absolvovali kurz Poradca včasnej intervencie, ktorý 

organizovala Nadácia Socia v spolupráci s Asociáciou poskytovateľov a podporovateľov služby 

včasnej intervencie.  
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Vzdelanie si doplnili aj absolvovaním kurzov: 

 Efektívny pomáhajúci rozhovor 

 Ergoterapia vo včasnej starostlivosti o dieťa s rizikovým vývinom 

 Familienvrett – rodinná doska 

PRIJÍMATELIA SLUŽBY VČASNEJ INTERVENCIE  

Služby včasnej intervencie je jedinečná v tom, že klientom je celá rodiny, ktorá má dieťa 

s ohrozeným vývinom. Na začiatku roka bola služby poskytovaná 6 rodinám. K 31.12.2017 sa počet 

prijímateľov, rodín, ktorým bola poskytovaná služby  zvýšil na 10.  

REALIZOVANÉ PROJEKTY SLUŽBY VČASNEJ INTERVENCIE 

Naštartovať projekt včasnej intervencie nám 

pomohla Nadácia pre deti Slovenska 

podporou v grantom programe Hodina deťom. 

Projekt Včasná intervencia bol zameraný na 

vzdelávanie pracovníkov tímu a medializáciu 

služby. Trval do 31.3.2018. Na tento projekt 

sme nadviazali ďalším Nie sme v tom sami , 

ktorý sa začal realizovať v auguste. Jeho 

cieľom bolo vzdelávanie rodičov a ich podpora 

v skupinách. Zámerom projektu bolo umožniť 

rodičom detí so zdravotným postihnutím 

v podpornej skupine vzájomne zdieľať 

skúsenosti a pocity s inými rodičmi, ktorí 

prežívajú pravdepodobne rovnaké situácie. 

V rámci skupiny sa im poskytoval  pocit 

bezpečia a prijatia. Cieľom projektu bolo 

vytvoriť tri podporné skupiny pre rodičov 

v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec a Revúca, ktoré 

budú vzájomne zasieťované. Počas projektu mali možnosť 

rodičia zúčastniť sa  aj semináru Dotyková terapia. Na 

tomto projekte sme spolupracovali s Materským centrom 

Gombíkovo a IN Network Slovakia. Nadácia podporila 

projekt sumou 1 950 €. 

Nadácia Volkswagen v grantovom programe S nadáciou 

v pohybe podporila našu organizáciu zapožičaním auta 

Volkswagen UP Na obdobie 6 mesiacov. Veľmi nám to 

pomohlo v preklenutí obdobia, kedy sme ešte nevlastnili 

vlastné motorové vozidlo. Auto sme využívali prioritne na 

zabezpečenie terénnej formy služby. 
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FINANČNÁ SPRÁVA  

Najvýznamnejším zdrojom je Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý si objednal sociálne služby 

v zariadení  Denný detský stacionár DEDESO pre 13 občanov a ( 491,25 € na 1 klienta / 1 mesiac ) na 

základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. poskytol na rok 

2017 finančný príspevok vo výške 76 635 € na bežné výdavky súvisiace s poskytovaním sociálnych 

služieb. Úhrada klientov za poskytované sociálne služby predstavuje spolu sumu 4 973 €.   

Banskobystrický samosprávny kraj poskytol finančný príspevok  v celkovej výške 9 810 € ( 8,175 € na 

hodinu poskytovanej služby v prepočte 1200 hodín). Vzhľadom na to, že sa so službou len začínalo 

a počas roka postupne pribúdal počet rodín, ktorým bola služba poskytovaná,  bolo v roku 2017 

poskytnutých 950 hodín služby včasnej intervencie. Po zúčtovaní príspevku sme  na účet BBSK vrátili 

v zmysle zmluvy  2 047,84 € ( 250 hodín ). Príspevok klientov na EON služby včasnej intervencie bol  

350 €.  

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ  NÁKLADY  

V  zmysle zákona 448/2008 Z.z  podľa §72 ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta /1 mesiac za 

rok 2017 v Dennom detskom stacionári predstavujú sumu  619 €.    

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady pri poskytovaní služby včasná intervencia za 

predchádzajúci  rok 2017 boli  na 15,53 Eur/1 hodinu poskytovanej služby 

 

FINANČNÉ VÝKAZY  

 

 

VÝNOSY 

DSS 

dedeso 

Včasná 

interve

ncia 

Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Klienti sociálne služby 4973 350  5323 

Príspevok BBSK 76635 7762  84397 

Príspevok od Mesta Hnúšťa  1200  1200 

Dotácia UPSVaR 4587   4587 

2% dane 3391   3391 

Finančné a vecné dary ostatné právnické a 

fyzické osoby 

10016 3755  13771 

Iné výnosy 265 800  1065 

Výnosy – rozpustenie VBO do výšky ročných 

odpisov Hmotného majetku obstaraného z darov 

a dotácií 

659 563  1222 

SPOLU : 100 526 14 430  114 

956 
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NÁKLADY : DSS 

dedeso 

Včasná 

interve

ncia 

Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Materiál záujmová činnosť kompenzačné 

pomôcky 

2906 594  3500 

Kancelársky materiál 734 124  858 

Hygienický a čistiaci materiál 280   280 

DHM 1920 38  1958 

Ostatný spotrebný materiál 674 1997  2671 

Opravy (budova, auto) 2535   2535 

Cestovné náklady 191 1244  1435 

Telefón, internet, domény 255 512  767 

Kurzy, školenia 549 930  1479 

Účtovné služby, administratívne práce 1068 571  1639 

Auditorské služby 252 252  504 

Pracovná zdravotná služba 105   105 

Prenájom priestorov 4775 775  5550 

Ostatné služby 2855 1015  3870 

Mzdové náklady 56046 4600  60646 

Odvody do poisťovní zamestnávateľ 19697 1560  21257 

Sociálne náklady : - tvorba SF 281 9  290 

- povinný príspevok na stravu zamestnancom 1335   1335 

- pracovné oblečenie 522   522 

- nemoc 390   390 

Poistné 88 52  140 

Bankové poplatky 256 124  380 

Ostatné poplatky 142 66  208 

Členské príspevky 20   20 

Odpisy 680 679  1359 

Ostatné náklady 544 851  1395 

SPOLU : 99 100 15 993  115 

093 

Hospodársky výsledok 1 426 -1 563  -137 
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PREHĽAD  PRÍJMOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV ZA ROK 2017 (V CELÝCH EURÁCH)  

 

 

P R Í JM Y   podľa zdrojov 

DSS 

dedeso 

Včasná 

interven

cia 

Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Úhrady klientov za poskytnuté sociálne služby 4973 350  5323 

Príspevok BBSK 76635 7762  84397 

Príspevok – Mesto Hnúšťa  1200  1200 

Dotácia UPSVaR 4587   4587 

Finančné dary právnické osoby 8145 3115  11260 

Finančné dary fyzické osoby 1871 640  2511 

Príjem z 2% dane 3391   3391 

SPOLU : 99 602 13 067  112 669 

PREHĽAD VÝDAVKOV V ČLENENÍ PODĽA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE  (V CELÝCH 

EURÁCH)  

 

V Ý D A V K Y 

DSS 

dedeso 

Včasná 

interven

cia 

Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania 56046 4600  60646 

Poistné a príspevky zamestnávateľa 19697 1560  21257 

Cestovné výdavky 191 1244  1435 

Energia, voda a komunikácie z toho : 359 531  890 

Poštovné a telekomunikačné služby 359 531  890 

Materiál z toho : 6473 2794  9267 

Interiérové vybavenie 1151   1151 

Výpočtová technika 769   769 

Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia a náradie  38  38 

Všeobecný materiál (kancelárske, čistiace, 

záujmová činnosť …) 

 

3920 

 

718 

  

4638 

Ostatné 633 2038  2671 

Rutinná a štandardná údržba 2535   2535 

Nájomné za nájom budov 4775 775  5550 

Služby z toho : 4619 2750  7369 

Školenia, kurzy, semináre, porady ... 549 930  1479 

Všeobecné služby – dodávateľským spôsobom 4070 1820  5890 

Poplatky a odvody 131   131 

Poistné 88 52  140 



13 

Ostatné 739 124  863 

Bežné transféry z toho :     

Na nemocenské dávky 390   390 

Členské príspevky 20   20 

Iné náklady :     

Zákonné sociálne náklady (tvorba SF, 

stravovanie zamestnancov, pracovné oblečenie, 

ostatné) 

2243 861  3104 

Správne poplatky 11 66  77 

Pokuty 60   60 

Odpisy DM 680 679  1359 

SPOLU : 99 057 16 036  115 093 

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV  

 

 Stav k 1.1.2017 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2017 

Majetok 10 984 10860 0 21 844 

Oprávky 10 304 1359 0 11 663 

Zostatková 

hodnota 

680 - - 10 181 

 

Druh záväzku Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 

(nájomné) 

2536 3800 

Záväzky do lehoty splatnosti so 

zostatkovou dobou splatnosti do 

jedného roka 

 

157 

 

4029 

Krátkodobé záväzky spolu 2693 7829 

Záväzky zo sociálneho fondu 607 472 

Záväzky so zostatkovou dobou 

splatnosti od jedného do piatich 

rokov vrátane 

  

Záväzky so zostatkovou dobou 

splatnosti viac ako päť rokov 

  

Dlhodobé záväzky spolu 607 472 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky 

spolu 

3 300 8 301 
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POČIATOČNÝ STAV A  KONEČNÝ ZOSTATOK  

 

PS pokladňa k 1.1.2017 …........................ 191,87 Eur 

PS bankové účty k 1.1.2017 …................. 2 118,82 Eur 

KZ pokladňa k 31. 12. 2017 …................. 39,58 Eur 

KZ bankové účty k 31.12.201 …............  1 051,13 Eur 
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 POĎAKOVANIE  

 

OZ ATHÉNA ďakuje všetkým, ktorí nám počas roka 

pomáhali, dôverovali, podporovali nás, 

 s ktorými sme spolupracovali, či už ako partnermi, 

spolupracovníkmi alebo dobrovoľníkmi 
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA  
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