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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. Združenie prešlo od svojho založenia v r.2000 

vývojom a postupne svoje ciele vyprofilovalo najmä v oblasti sociálnych služieb.  

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.  

Od 1.9.2016 poskytujeme túto službu včasnej intervencie v ambulantnej aj terénnej forme. Ak 

vychádzame s predpokladov, opierajúc sa o ďalšie zdroje, podiel detí so zdravotným postihnutím 

a rizikovým vývinom na zdravej populácii zodpovedá 3,5 %, je počet rodín, ktoré sa k službe dostali  

veľmi nízky. Rok  2019, aj vďaka zodpovednému prístupu Banskobystrického samosprávneho kraja 

a jeho  podpore  bol v našej organizácii rokom rozvoja v personálnej aj materiálnej oblasti.  Máme 

nádej, že budúci rok bude služba včasne intervencie miestne dostupnejšou pre ešte viac rodín.  

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 

predsedníčka  OZ ATHÉNA 
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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 schopností a možností, poskytovať sociálnu službu na odbornej 

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

zameraný prístup, ktorý sa prelína s princípmi bazálnej stimulácie.  Opierame sa 

o skutočnosť, že každý má potenciál rozvíjať sa, pokiaľ sú mu poskytnuté vhodné podnety 

a každý 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 

poskytujúce sociálnu službu v Zmysle §38 Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách  

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

bola registrovaná 4.januára 2007 a je poskytovaná ambulantnou formou, v čase od 7.00 hod 

do 15.30 hod. Rozsah poskytovanej služby pre prijímateľa je individuálne dohodnutý v Zmluve 

o poskytovaní sociálnej služby.  

K hlavným cieľom poskytovaných služieb 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.  
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Prijímatelia sociálnej služby – klienti 

Kapacita zariadenia zostáva nezmenená – 15 klientov. OZ ATHÉNA malo k 1.1.2019 

uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby so 14 klientami. Počet obsadených miest 

sa počas roka nezmenil.  Všetci klienti sú zaradení do stupňa VI. odkázanosti fyzickej osoby 

na pomoc inej fyzickej osoby. Klientom sú poskytované odborné, obslužné a záujmové 

činnosti.  

Prehľad prijímateľov podľa veku a zdravotného znevýhodnenia k 31.12.2019 

11 autizmus, mentálne postihnutie 

14 viacnásobné 

14 mentálne 

20 autizmus, mentálne 

20 viacnásobné 

9 viacnásobné 

8 viacnásobné 

7 viacnásobné 

12 viacnásobné 

7 viacnásobné 

8 viacnásobné 

5 autizmus, mentálne 

5 viacnásobné 
Ukončené poskytovanie služieb počas roka 

6 mentálne 

Nový klient počas roka  

9 viacnásobné 

Individuálne činnosti  

Klientom sa sociálna služba individuálne plánuje. Na plánovaní sa spolupodieľa  vzhľadom 

k možnostiam klient – jeho zákonný zástupca, ktorý sa zúčastňuje na plánovacej schôdzke.  

Metódy práce a ciele individuálnych plánov vychádzajú z mapovania potrieb a posúdenia  

miery potrebnej podpory klientov. Výsledkom je individuálny týždenný plán konkrétnych 

aktivít a činností pre každé klienta. Individuálne plány sa vyhodnocujú a aktualizujú 2 x ročne. 

Pri činnostiach zohľadňujeme u klientov potrebu: 

 stimulácie, aktivity 

 poriadku, štruktúry a princípu 

 otvorenej budúcnosti 
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S cieľom zabezpečiť dobrú kvalitu života  pre osoby s ťažkým kombinovaným postihnutím 

a zabezpečiť im prístup k želaným aktivitám využívame plán účasti a skúsenosti.  

Podmienky na vzdelávanie školopovinných klientov utvárame v spolupráci so  Špeciálnou 

základnou školou v Hnúšti, ktorá má v priestoroch zariadenia alokovanú triedu. Vzdelávanie 

je zabezpečované podľa Individuálnych vzdelávacích plánov špeciálnou pedagogičkou 

a asistentkou. 

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 

využívanie voľného času, nakupovanie, 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.  

Záujmové činnosti sú zamerané podporu záujmov, udržanie a rozvoj schopností a zručností. 

Využívame Informačné a komunikačné technológie – prácu s PC umožňujú kompenzačné 

pomôcky – veľkoplošné klávesnice, myšky, dotykový monitor. Počítačové programy sú 

zamerané na rozvoj koncentrácie, pozornosti, percepcie. Počítač môžu využívať aj klienti 

s obmedzenou pohybovou schopnosťou pomocou očnej navigácie, ktorá umožňuje 

bezdotykové ovládanie počítača. Klienti si môžu sami vybrať video, ktoré sa im páči a chcú si 

prehrať.   Počas dňa majú možnosť vybrať si činnosť podľa vlastného výberu.  

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.  

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 2019 sme doplnili materiálne vybavenie snoezelen 

miestnosti o niekoľko pomôcok na zrakovú, hmatovú a telesnú stimuláciu. 
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Realizované projekty v DEDESE 

Varím, varíš, varíme - projekt podporený Nadáciou EPH  

Priestory, v ktorých sídlime, boli postavené pred takmer 40 rokmi. Postupne prechádzajú 

úpravami a rekonštrukciou. Vďaka podpore Nadácie EPH sme zrekonštruovali kuchynku 

a sprístupnili ju tak aj klientom s obmedzenou pohybovou schopnosťou. Realizácia projektu 

podporená sumou 2 500 Eur  umožnila : 

 Vytvoriť priestor na nácvik bežných denných činností. 

 Umožniť deťom s postihnutím trénovať zručnosti sebaobsluhy. 

 Podporiť zníženie odkázanosti na pomoc inej osoby pri činnostiach sebaobsluhy. 

 

Zamestnanci v Dennom detskom stacionári DEDESO 

Počas roka nastala výmena na 2 pozíciách. K 31.12.2019 pracovalo v zariadení na TPP 8 

zamestnancov. Na 1 zamestnanca pripadá 2,15 prijímateľov. 

pozícia  úväzok 

špeciálny výchovný pracovník 1,75 

sociálny pedagóg 0,5 

opatrovateľka 1,5 

pomocná vychovávateľka 1 

upratovačka 0,5 

vedúca zariadenia 0,5 

SPOLU 6,5 
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Vzdelávanie zamestnancov  

Vzdelávanie zamestnancov sa realizuje podľa plánu ďalšieho vzdelávania a zvyšovania 

kvalifikácie zamestnanca a aj podľa aktuálnej ponuky a potreby s cieľom vytvárať 

podmienky na rozvoj zamestnancov a podieľanie sa zamestnancov na napĺňaní potrieb 

klientov.  Kurzy a semináre, ktorých sa počas roka zamestnanci zúčastnili: 

 Individuálne plánovanie jednoducho, zrozumiteľne a prakticky – e-learning, jeden 

novoprijatý zamestnanec 

 Bazálna stimulácia – základný modul 3 zamestnanci 

 Bazálna stimulácia – nadstavbový modul 1 zamestnanec 

 Základy leadershipu v sociálnych službách  

 Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľom v národnom projekte 

Kvalita sociálnych služieb 

 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 

jednorazových spoločných aktivitách ako Vianočné trhy, varenie kapustnice a pod 

 

Včasná intervencia 

Služby včasnej intervencie je poskytovaná rodine, ktorej dieťa vo veku od 0 do 7 rokov  má 

rizikový vývin alebo zdravotné znevýhodnenie. 

Poradkyne pracujú s rodinou primárne v jej prirodzenom prostredí (doma) a to v regiónoch 

okresov Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár a Revúca. Poradkyne navštevujú 
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rodinu vo frekvencii zvyčajne 1 mesačne. V prípade, že si to situácia rodiny vyžaduje interval 

medzi návštevami prispôsobíme potrebám rodiny, prípadne poskytujeme služby 

ambulantnou formou. Komplex služieb, ktorý zahŕňa rôzne možnosti pomoci a podpory 

orientované na rodinu zahŕňa:  

 podporu kompetencií rodičov  

 podporu vývinu dieťaťa a jeho participáciu na bežných denných činnostiach 

 stretávanie sa rodín v podporných skupinách 

 požičiavanie hračiek a pomôcok na stimuláciu vývinu 

 príprava rodiny na vstup do predškolského a školského prostredia 

 podporu rodiny vo vzťahu k širšiemu sociálnemu prostrediu  

Návštevy v rodine reagujú na potreby rodiny a dieťaťa ktoré sú formulované  

v individuálnom pláne podpory rodiny. Tento plán tvorí rodina s podporou kľúčového poradcu 

rodiny. Individuálny plán je cestou k naplneniu potrieb rodiny a je tvorený na dobu 6 mesiacov. 

Po tomto čase rodina s poradkyňou individuálny plán vyhodnotia, naplnenie potrieb rodiny 

vymedzia a formulujú nové výzvy. 

Projekt AGORA 

V roku 2019 bola naša organizácia vybraná ako jeden z troch poskytovateľov na Slovensku do 

projektu AGORA, ktorý realizuje Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej 

intervencie. Je to inovatívna pilotná iniciatíva piatich štátov strednej a východnej Európy – 

Maďarsko, Slovensko, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko, nastavená na zvládnutie aktuálnych 

výziev v implementácii stratégie rozvoja systému včasnej intervencie pre deti so 

znevýhodnením. Náš tím dostal možnosť získať informácie v rámci tréningu, podkladové 

materiály a odborné poradenstvo na zavedenie postupov, ktoré sa aktuálne pri práci s 

rodinami využívajú v krajinách s najrozvinutejšími komplexnejšími systémami včasnej 

intervencie. Tieto postupy sú zamerané na umožnenie rodine zaradiť sa čo najviac do 

bežného života a podporiť rodiny vo využívaní vlastných kapacít a možností svojho okolia na 

zaradenie sa do komunity. Sústreďuje sa predovšetkým na potenciál a priority rodiny, na 

motiváciu dieťaťa cez predmety, ktoré obľubuje a s ktorými sa bežne stretáva. Podpora 

vývinu sa s podporou poradcu včasnej intervencie realizuje aj pri každodenných rutinách 

rodiny ako napr. raňajky, prezliekanie a pod.  
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Zamestnanci včasnej intervencie 

Tím služby včasnej intervencie tvoria odborníci rôzneho a rodiny sú pre nich partnerom. 

odborník  úväzok 

špeciálny pedagóg  1,5 

sociálny pedagóg  0,5 

fyzioterapeut 0,5 

sociálny pracovník DPČ 

Vzdelávanie zamestnancov 

Dve poradkyne ukončili akreditované vzdelávanie „ Odborné činnosti zamerané na včasnú 

podporu dieťaťa s ohrozeným vývinom“, ktoré realizuje Asociácia poskytovateľov 

a podporovateľov včasnej intervencie. 

Počas roka sa poradkyne zúčastnili odborných seminárov: 

 Efektívny pomáhajúci rozhovor 

 Krízová intervencia 

Prijímatelia sociálnej služby  

Počet rodín, ktoré boli dlhodobo sprevádzané sa kontinuálne zvyšuje. S niekoľkým rodinami 

bolo ukončené poskytovanie služby, niektoré potrebovali len jednorazovú konzultácia 

a zasieťovanie.  

Počet rodín k 1.1.2019 21 

Počet rodín k 31.12.2019 28 

Počet jednorazových konzultácií  4 

Vyšší počet rodín sa prejavil aj vo vyššom počte hodín poskytovanej služby. 

Počet hodín poskytovania služby, z toho 4 026 

stretnutia v rodinách  871 

stretnutia ambulantne  33 

stretnutia s rodinou inde 22 

cesta, záznam, príprava stretnutia 1 127 

emailová a telefonická konzultácia  27 

práca s inštitúciami 42 

odborná porada  71 
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iná práca  93 

skupinové aktivity 107 

aktivity mimo rodín 1 633 

 

 Realizované projekty vo včasnej intervencii 

 

Okrem projektu Agora, ktorého je náš tím 

súčasťou sme realizovali projekt podporený 

Nadáciou pre deti Slovenska z verejnej 

zbierky Hodina deťom. V marci ukončený 

projekt „Spolu je nám lepšie“ Nadácia pre 

deti Slovenska  podporila včasnú 

intervenciu v poradí štvrtým nadväzujúcim 

projektom „Podpora v pohybe“. Vďaka jeho 

realizácii kontinuálne pokračujeme 

v stretávaní rodičov v podporných 

skupinách, posilňujeme ich rodičovské 

kompetencie a predchádzame syndrómu vyhorenia. Tento projekt umožní rodičom zúčastniť 

sa aj na kurze Kinestetická mobilizácia, ktorý povedie odborná poradkyňa Mgr. Hana 

Nedělková. Modul 1. a 2. rodičov naučil využiť pohybové schopnosti k aktívnej podpore 

imobilných detí pri ich pohybe, namiesto zdvíhania a prenášania. Pomôžu si tak pri bežných 

denných aktivitách a zredukujú bolesti z fyzického preťaženia.  

 

Finančná správa 

Služby poskytované OZ ATHÉNA sú zabezpečované viaczdrojovo. Finančný príspevok MPSVaR 

SR, samosprávnych krajov a poplatok od prijímateľov sú počas roka podľa možností dopĺňané 

príjmom z podielu 2%, grantami a sponzorskými darmi. 

Denný detský stacionár DEDESO 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo žiadosť na finančný príspevok na 

poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a 

§ 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rok 2019, ktorý  bol účelovo určený na 
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pokrytie časti nákladov na mzdy a odvody zamestnancov. Príspevok na 1 miesto na 

deň  Dennom detskom stacionári DEDESO bol podľa štruktúry prijímateľov ku dňu podania 

žiadosti vypočítaný vo výške 14,89920 €.  Spolu na rok predstavoval sumu 55 872 €. Príspevok 

sa poskytuje podľa formy sociálnej služby, štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa 

odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a počtu miest v zariadení zapísaného v registri 

poskytovateľov sociálnych služieb v konkrétnom zariadení sociálnych služieb. Nevyčerpaný 

príspevok sa  z dôvodu neuzatvorenia zmluvy, neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby viac 

ako 20 po sebe nasledujúcich dní a z dôvodu poskytovania sociálnej služby v rozsahu menšom 

ako 80 hodín vracia na základe štvrťročného zúčtovania. 

 

Finančný príspevok MPSVaR SR na rok spolu 55 872 

Zúčtovanie 1. štvrťrok  2 205,08 

Zúčtovanie 2.štvrťrok 1 266,43 

Zúčtovanie 3. štvrťrok 4 484,66 

Zúčtovanie 4. štvrťrok 1 847,50 

Spolu vrátený príspevok  9 803,67 

Disponibilný zdroj príspevku MPSVaR 46 068,33 

Najvýznamnejším zdrojom pre Denný detský stacionár DEDESO je Banskobystrický 

samosprávny kraj, ktorý si objednal sociálne služby v zariadení  Denný detský stacionár 

DEDESO pre 14 občanov  (3 830,41 € na 1 prijímateľa / 1 rok). Na základe zmluvy o poskytnutí 

finančného príspevku v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. poskytol na rok 2019 finančný 

príspevok na prevádzku vo výške 53 626 € na bežné výdavky súvisiace s poskytovaním 

sociálnych služieb. S jednou prijímateľkou bolo ukončené poskytovanie sociálnych služieb 

k 31.8.2019 a z tohto dôvodu bol po zúčtovaní za rok 2019 samosprávnemu kraju vrátený 

finančný príspevok vo výške 1 281 €. 

K 1.9.2019 sme začali poskytovať na základe objednávky Košickým samosprávnym krajom 

službu pre jednu prijímateľku. Zmluvou o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku s 

KSK na obdobie od 1.9.2019 do 31.12.2019 bol určený príspevok vo výške 1 186,76 na 1 fyzickú 

osobu. Poukázaný príspevok, ako výsledok konečného zúčtovania k 31.12.2019 bol nakoniec 

vo výške 593,76 €.   

Úhrada prijímateľov za poskytované sociálne služby predstavuje spolu sumu  4 240 €.   
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Ekonomicky oprávnené náklady v Dennom detskom stacionári DEDESO 

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

mesiac za rok 2019 v Dennom detskom stacionári predstavujú sumu 645,32 €.   Priemerná  

mesačná zaplatená úhrada na 1 klienta a 1 mesiac je 25,23 €. 

Včasná intervencia 

Banskobystrický samosprávny kraj poskytol finančný príspevok  v zmysle § 81 pís. h )bod 1 

zákona č.448/2008 na rok 2019 v celkovej výške 52 400 € ( 13,10 € na hodinu poskytovanej 

služby v prepočte 4 000 hodín ročne).  

Rodiny, ktoré nie sú v mysle platného cenníka oslobodené od príspevku na ekonomicky 

oprávnené náklady počas roka prispeli v úhrne 540 €. 

Ekonomicky oprávnené náklady vo včasnej intervencii 

Ekonomicky oprávnené náklady pri poskytovaní služby včasná intervencia za rok 2019 

predstavujú sumu 14,71 Eur/1 hodinu poskytovanej služby. 

Finančné výkazy 

 

VÝNOSY: 

Sociálne 

služby 

Včasná 

intervenc

ia 

Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Úhrada  - Klienti sociálne služby 4240 540  4780 

Príspevok BBSK 52345 52400  104745 

Príspevok KSK 578   578 

Dotácia MPSVaR 46068   46068 

Príspevok od Mesta Hnúšťa 1200   1200 

2% dane  2453  2453 

Finančné a vecné dary ostatné právnické a fyzické 

osoby 

3394 1144 54 4592 

Iné výnosy 5 3  8 

Výnosy – rozpustenie VBO do výšky ročných 

odpisov Hmotného majetku obstaraného z darov a 

dotácií 

584 2250  2834 

SPOLU : 108 414 58 790 54 167 258 
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NÁKLADY : 

Sociálne 

služby 

Včasná 

interven

cia 

Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Materiál záujmová činnosť kompenzačné pomôcky 1514 556  2070 

Kancelársky materiál 684  10 694 

Hygienický a čistiaci materiál 553   553 

DHM 3952 1028  4980 

Ostatný spotrebný materiál 2148 2596  4744 

Opravy (budova, auto) 2280 352  2632 

Cestovné náklady 229 169  398 

Telefón, internet, domény 297 840  1137 

Kurzy, školenia 323 1629  1952 

Účtovné služby, administratívne práce 1672 1221  2893 

Auditorské služby 312 312  624 

Pracovná zdravotná služba 255   255 

Prenájom priestorov 2230 2230  4460 

Ostatné služby 339 655 4 998 

Mzdové náklady 64765 32526  97291 

Odvody do poisťovní zamestnávateľ 22322 11492  33814 

Sociálne náklady : - tvorba SF 331 161  492 

- povinný príspevok na stravu zamestnancom 1761 240  2001 

- pracovné oblečenie 341   341 

- nemoc 433   433 

Poistné 134 387  521 

Bankové poplatky 430   430 

Ostatné poplatky 222 93  315 

Členské príspevky   40 40 

Odpisy 584 2715  3299 

Ostatné náklady 303 53   

SPOLU : 108 414 59 255 54 167 723 

Hospodársky výsledok 0 -465 0 -465 
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PREHĽAD PRÍJMOV v členení podľa zdrojov za rok 2019 (v celých eurách) 

 

P R Í JM Y   podľa zdrojov 

Sociálne 

služby 

Včasná 

interven

cia 

Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Úhrady klientov za poskytnuté sociálne služby 4240 540  4780 

Príspevok BBSK 52345 52400  104745 

Príspevok KSK 578   578 

Príspevok – Mesto Hnúšťa 1200   1200 

Dotácia MPSVaR 46068   46068 

Finančné dary právnické osoby 3394 1144 54 4592 

Príjem z 2% dane  2453  2453 

SPOLU : 107 825 56 537 54 164 416 

PREHĽAD VÝDAVKOV v členení podľa rozpočtovej klasifikácie  (v celých eurách)  

 

V Ý D A V K Y 

Sociálne 

služby 

Včasná 

interven

cia 

Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania 64765 32526  97291 

Poistné a príspevky zamestnávateľa 22322 11492  33814 

Cestovné výdavky 229 169  398 

Energia, voda a komunikácie z toho :     

Poštovné a telekomunikačné služby 353 860  1213 

Materiál z toho : 8851 4180 10 13041 

Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia a náradie 3952 1028  4980 

Všeobecný materiál (kancelárske, čistiace, 

záujmová činnosť …) 

3386 2596 10 5992 

Ostatné 1513 556  2069 

Rutinná a štandardná údržba 2280 352  2632 

Nájomné za nájom budov 2230 2230  4460 

Služby z toho : 2590 3798  6388 

Školenia, kurzy, semináre, porady ... 323 1629  1952 

Všeobecné služby – dodávateľským spôsobom 2267 2169  4436 
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Poplatky a odvody 131 78  209 

Poistné 134 387  521 

Ostatné 948 53 4 1005 

Bežné transféry z toho : 433  40 473 

Na nemocenské dávky 433   433 

Členské príspevky   40 40 

Iné náklady : 3148 3130  6278 

Zákonné sociálne náklady (tvorba SF, stravovanie 

zamestnancov, pracovné oblečenie, ostatné) 

2433 401  2844 

Správne poplatky 91 14  105 

Pokuty 30   30 

Odpisy DM 584 2715  3299 

SPOLU : 108 414 59 255  167 723 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 Stav k 1.1.2019 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2019 

Majetok 24178   24178 

Oprávky 14622 3299  17921 

Zostatková 

hodnota 

9 556 3 299  6 257 

 

 

 

Druh záväzku Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti (nájomné)  1000 

Záväzky do lehoty splatnosti so 

zostatkovou dobou splatnosti do jedného 

roka 

939 283 

Krátkodobé záväzky spolu 939 1283 

Záväzky zo sociálneho fondu 204 772 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti   
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od jedného do piatich rokov vrátane 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 

viac ako päť rokov 

  

Dlhodobé záväzky spolu 204 772 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 1 143 2 055 

 

Počiatočný stav pokladňa k 1.1.2019 ..288,06 Eur 

Počiatočný stav bankové účty k 1.1.2019 …238,55 Eur 

Konečný zostatok pokladňa k 31. 12. 2019 …16,56 Eur 

Konečný zostatok bankové účty k 31.12.2019 …6795,06 Eur 

 

OZ ATHÉNA  

ďakuje všetkým, ktorí nám počas roka 2019 pomáhali,  

dôverovali nám a podporovali nás. 

 Ďakujeme všetkým spolupracovníkom, partnerom a dobrovoľníkom. 
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                              SPRÁVA NEZAVISLÉHO AUDÍTORA 

                  pre správnu radu občianskeho združenia ATHÉNA  
                                         k 31.12.2019    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   ATHÉNA občianske združenie 
                                Klokočova 741, 981 01 HNÚŠŤA       

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nezávislý štatutárny audítor: 
 
Ing. Katarína Karczagová 
980 21 Bátka č. 169 
Licencia SKAU: 469 
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                 SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA    
                    pre správnu radu občianskeho združenia  ATHÉNA Hnúšťa  
                                                                                                                                                                                                         

 
Názor 

 

Uskutočnila som audit účtovnej závierky občianskeho združenia   ATHÉNA v Hnúšti, 

ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 

k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad 

a účtovných metód. 

Podľa môjho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 

finančnej situácie občianskeho združenia ATHÉNA  k 31. decembru 2019 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). 

Základ pre názor    

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards 

on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od neziskovej organizácie  som nezávislá 

podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom 

audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit 

účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. 

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný 

základ pre môj nepodmienený názor. 
 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 

 

Štatutárny orgán občianskeho združenia je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky 

tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné 

kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje 

významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.  

 

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti 

občianskeho združenia nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností 

týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie 

predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve. 

  
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 

 

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 

významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, 

vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit 
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vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné 

nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby 

a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo 

v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe 

tejto účtovnej závierky.  

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností  podľa požiadaviek zákona č.  213/1997 

Z.z. o neziskových organizáciach v znení neskorších predpisov.   

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého 

auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam  profesionálny skepticizmus. Okrem toho:  

 Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v 

dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy 

reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na 

poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v 

dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže 

zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo 

obídenie internej kontroly.  

 Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla 

navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia 

názoru na efektívnosť interných kontrol občianskeho združenia. 

 Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť 

účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym 

orgánom. 

 Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 

nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov 

záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, 

ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť nadácie nepretržite pokračovať 

v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná 

upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke 

alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery 

vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy 

audítora.  

 Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií 

v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie 

a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 

 

 

 

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 
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Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa 

požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa 

nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.  

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s 

informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo 

významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som 

získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.  

Posúdila som, či výročná správa občianskeho združenia, ktorá obsahuje informácie, ktorých 

uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve. 

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru: 

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou 

závierkou za daný rok,  

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  som 

získala počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné 

nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy 

audítora.  V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.  

 

 

 

V Rimavskej Sobote, 7. júla 2020 

 

Ing. Katarína Karczagová 

č.licencie SKAU:  00469                                     
980 21 Bátka č. 169         

 

 

 

 

 


