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Ví zia a ciele 

 

OZ ATHÉ NA je dobrovoľný m zdruz ení m rodic ov detí  so zdravotný m postihnutí m, 

dospelý ch ľudí  so zdravotný m postihnutí m a ľudí , ktorí  ich podporuju  s cieľom 

presadzovať vs estranný  rozvoj zdravotne postihnutý ch oso b, vra tane ich ďals ieho 

uplatnenia. 

Jednou z hlavný ch u loh zdruz enia je presadzovať mýs lienký Dohovoru OSN o pra vach 

oso b so zdravotný m postihnutí m. Cieľom je komplexný  rozvoj a na sledna  integra cia 

detí , mla dez e a dospelý ch so zdravotný m postihnutí m do z ivota v komunite. 

Nevýhnutna  je aj podpora rodí n so zdravotne postihnutý m dieťaťom v komunite. 

STRUČNÝ PREHĽAD  

OZ ATHÉ NA je od 4.1.2007 zriaďovateľom Denne ho detske ho staciona ru DÉDÉSO. 

V  zmýsle § 38 Za kona c .448/2008 Z.z. o socia lných sluz ba ch poskýtuje ambulantne  

socia lne sluz bý fýzický m osoba m, ktore  su  v nepriaznivej socia lnej situa cii z do vodu 

zdravotne ho postihnutia. Pri registra cii sluz ieb boli nas ou cieľovou skupinou 

neplnolete  osobý, v roku 2015 sme vs ak tu to cieľovu  skupinu rozs í rili na osobý do 30 

rokov veku.  

Pri poskýtovaní  socia lných sluz ieb sa opierame o skutoc nosť, z e kaz dý  jedinec ma  

potencia l rozví jať sa, pokiaľ su  mu poskýtnute  vhodne  podnetý a kaz dý  jedinec je 

schopný  komunika cie a je moz ne  s ní m komunikovať, pokiaľ je zvolený  vhodný  spo sob. 

POHĽAD DOPREDU 

Ak pricha dza na svet dieťa urc itý m spo sobom handicapovane , bude svoje schopnosti 

rozví jať pomalý alebo ak bude ponechane  bez podporý, nebude sa rozví jať vo bec. 

Rodina, do ktorej sa take to dieťa narodí  potrebuje komplexnu , multidisciplina rnu 

a c asto celoz ivotnu  podporu. Poskýtovanie sluz ieb v prirodzenom prostredí  rodiný je 

vs ak zatiaľ v nas om regio ne nedostupne . Komplexný  prí stup, ktorý  zabezpec í  vc asne  

zdravotne , s pecia lno pedagogicke , psýchologicke  a socia lne sluz bý tere nnou 

a ambulantnou formou chceme v najbliz s om období  zabezpec iť tak , abý sa ta to sluz bý 

stala dostupna  pre vs etký ch, ktorí  ju potrebuju . 

Nemenej do lez ita  v nas ej komunite je aj podpora mladý ch dospelý ch so zdravotný m 

postihnutí m, ktorí  su  na n u poc as z ivota odka zaní  v ro znej miere. Kontinua lne 
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poskýtovanie podporý s cieľom dosiahnutia c o najmens ej za vislosti na pomoci druhej 

osobý im umoz ní  udrz ať a rozví jať ich schopnosti. Poc as roka sme sa na dobrovoľný ch 

aktivita ch streta vali so skupinou mladý ch ľudí  s menta lným znevý hodnení m, mapovali 

sme ich potrebý a schopnosti. Ak chceme zabra niť prehlbovaniu ich socia lnej izola cie  

a vtiahnuť ich do z ivota v komunite, je zriadenie podporovane ho bý vania 

nevýhnutnosťou.  

Dosiahnuť pre c loveka so zdravotný m postihnutí m celoz ivotnu  podporu, za su c asne ho 

zotrvania v prirodzenom prostredí  rodiný, je moz ne  len multisektorový m prí stupom. 

Nas ou ví ziou je poskýtovanie taký chto sluz ieb v s irs ej komunite, prostrední ctvom 

rozvoja socia lných sluz ieb a zriadenia Denne ho centra pre ľudí  so zdravotný m 

postihnutí m, v ktorom budu  poskýtovane  ambulantne  a tere nne socia lne sluz bý 

vc asnej intervencie, ako aj sluz ieb podporý pre ľudí  so zdravotný m postihnutí m 

v dospelosti. 

Mgr. Katarí na Moncoľova  

vedu ca Denne ho detske ho staciona ru DÉDÉSO 

12. aprí la 2016 
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Spra va o c innosti 

K hlavný m cieľom poskýtovaný ch sluz ieb v Dennom detskom staciona ri DÉDÉSO patrí  

podpora socia lneho zac lenenia. Pri jeho napl n aní  sa riadime princí pmi: 

 Žiť v normálnom prostredí – býť zac lenený  v komunite a bez ne sa výskýtovať na 

miestach, kde sa výskýtuju  ostatní  ľudia bez postihnutia. 

 Mať možnosť voľby a kontroly nad svojim životom – aktí vne zisťujeme 

preferencie, priania a potrebý aj u klientov, ktorí  nekomunikuju  bez ný m 

spo sobom. 

 Učiť sa rásť – rozví janie a podpora zachovania vlastný ch kompetencií  pri 

výkona vaní  funkc ný ch a zmýsluplný ch c inností  tak, abý bol klient maxima lne 

samostatný  a c o najmenej za vislý  na socia lnej sluz be. 

 Byť rešpektovaný, mať pozitívnu sociálnu rolu – z ivot v bez nom prostredí  

umoz n uje ľuďom s postihnutí m zasta vať bez ne  role. 

 Mať možnosť nadväzovať a rozvíjať zmysluplné vzťahy – s iný mi osobami ako su  

zamestnanci a blí zka rodina 

Pri poskýtovaní  socia lných sluz ieb je pre na s samozrejmosťou prihliadať na 

individua lne potrebý klientov, poskýtovať sluz bý na za klade ich poz iadaviek, 

výcha dzať z ich silný ch stra nok, aktivizovať ich podľa ich schopností  a moz ností , 

poskýtovať socia lnu sluz bu na odbornej u rovni, spolupracovať s rodinou klienta , 

obcou a komunitou. Pri pra ci pouz í vame prí stup zameraný  na c loveka. 

 

PRIJÍMATELIA – KLIENTI 

Kapacita zariadenia je 15 klientov. OZ ATHÉ NA malo k 1.1.2015 uzatvorenu  Zmluvu 

o poskýtovaní  socia lnej sluz bý s 10 klientami. Ich vek sa pohýboval od 5 do 16 rokov.  

K 31.10.2015 bolo ukonc ene  poskýtovanie sluz ieb jedne mu klientovi z do vodu zmený 

býdliska. Vs etci prijí matelia su  zaradení  do VI. stupn a odka zanosti fýzickej osobý na 

pomoc inej fýzickej osobý.  

Klientom sa socia lne sluz bý poskýtuju  na za klade ich individua lných pla nov. Cha peme 

ich ako uz itoc ne  pre nich , tak aj pre zamestnancov. Ujasn uju  na m rozsah, na pln  

a priebeh sluz bý a tý m zabezpec uju  cielenu  podporu.  
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Prehľad prijímateľov podľa veku a zdravotného postihnutia v roku 2015 
7 autizmus 
10 kombinovane  (menta lne, telesne ) 
10 menta lne 
10 menta lne 
13 kombinovane  (telesne , rec ove ) 
15 menta lne 
16 autizmus 
16 kombinovane  (telesne , menta lne) 
5 menta lne, vrodene  vý vojove  vadý 

Ukonc ene  poskýtovanie sluz ieb k 31.10.2015 
15 menta lne 

 

Podmienky na vzdelávanie klientov s povinnou školskou dochádzkou vytvárame 

v spolupráci so Špeciálnou základnou školou v Hnúšti, ktorá má v priestoroch DEDESA 

alokovanú triedu. Počas školského roka sa podľa Individuálnych vzdelávacích plánov 

vzdelávali  klienti v A , B a  C variante. Jedna klientka sa vzdeláva v Základnej škole 

Klokočova. 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 pedagogicko psychologických služieb pri Špeciálnej základnej škole v Hnúšti. 

 

ZAMESTNANCI 

V roku 2015 sa poc et ani s truktu ra zamestnancov nemenil. Na trvalý  pracovný  pomer 

a plný  u va zok pracovalo v DÉDÉSÉ 5 zamestnancov v zloz ení  – socia lný pracovní k, 2 

socia lne pedagogic ký, fýzioterapeut a opatrovateľka.  Fýzioterapeut je za roven  

vedu cim zariadenia. Na jedne ho zamestnanca tak priemerne výcha dzaju  2 klienti. 

V elokovanej triede S ZS , zriadenej v DÉDÉSÉ pracuje poc as s kolske ho roka 

zamestnanec s kolý -  s pecia lný pedago g s asistentom. Poc as roka výkona vala v DÉDÉSÉ 

jedna ucha dzac ka o zamestnanie aktivac ne  pra ce formou dobrovoľní ckej sluz bý. 

Éxterne spolupracujeme s logopedic kou, ktora  indikuje logopedicke  cvic enia u klientov 

s narus enou komunikac nou schopnosťou.   
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VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 

Vzdela vanie zamestnancov sa realizuje podľa pla nu ďals ieho vzdela vania a zvýs ovania 

kvalifika cie konkre tneho zamestnanca a aj podľa aktua lnej ponuký s cieľom výtva rať 

podmienký na podieľanie sa zamestnancov na napl n aní  potrieb klientov. 

V roku 2015 sa zamestnanci zu c astnili nasledovný ch vzdela vaní : 

Fyzioterapeut, vedúca zariadenia: 

- S pecifika  pra ce v multisenzorickom prostredí  – Snoezelen v praxi 

- Intuití vne rodic ovstvo, jeho poruchý a moz nosti prevencie a intervencie 

- Integratí vna pra ca s motiva ciou a zmenou v komplexný ch sýste moch , rodina ch 

a pa roch 

Sociálny pedagóg: 

- S pecifika  pra ce v multisenzorickom prostredí  – Snoezelen v praxi 

- Intuití vne rodic ovstvo, jeho poruchý a moz nosti prevencie a intervencie 

- Psýchoterapia, socioterapia a dieťa 

Traja zamestnanci sa zu c astnili odbornej konferencie  - Individua lne pla novanie, 

aktiviza cia prijí mateľa a komunitne  sluz bý pre vs etký ch. Koordina tor dobrovoľní kov sa 

poc as roka zu c astnil dvoch semina rov v Centre dobrovoľní ctva. 

V DÉDÉSÉ sa realizovala jedna skupinova  superví zia zamestnancov a individua lna 

superví zia vedu cej zariadenia. Vedu ca zariadenia sa zu c astnila aj superví zneho 

ví kendove ho stretnutia realizovane ho v Coachingplus. Mať zabezpec enu  superví ziu 

poklada me zodpovedne , profesiona lne a eticke . 

 

DOBROVOĽNÍCI 

OZ ATHÉ NA ma  dvoch zamestnancov, ktorí  absolvovali akreditovane  vzdela vanie 

manaz ment dobrovoľní kov a dobrovoľní c ok. Ma me výpracovaný  dobrovoľní cký 

program, ktorý  slu z i k napl n aniu nas ich cieľov, potrieb klientov a umoz n uje: 

 Výuz í vať dlhodobu  spolupra cu dobrovoľní kov a platený ch zamestnancov 

na ro zných projektoch a u loha ch, ktore  sa v DÉDÉSÉ realizuju  

 Osobnejs í  kontakt s klientom pri poskýtovaní  sluz ieb 
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Na web stra nke www.dedeso.sk su  informa cie o moz nosti dobrovoľní ctva v nas ej 

organiza cii. V prí pade za ujmu, ma  potencia lný dobrovoľní k moz nosť stiahnuť, 

výplniť a poslať elektronický dotazní k. Pred zac iatkom spolupra ce je 

s dobrovoľní kom urobený  u vodný  pohovor. S dobrovoľní kom je uzatvorena  Zmluva 

v zmýsle §51 Obc ianskeho za konní ka. Dobrovoľní k su c asne podpisuje etický  ko dex 

dobrovoľní ka a za sadu mlc anlivosti. V roku 2015 pravidelne výkona val dobrovoľní cku 

c innosť administra tor nas e webstra nký aj  1 x tý z denne mladý  dospelý  so ZP, ktorý  

spreva dzal nas u klientku na precha dzkach v meste. Cieľom bolo umoz niť klientke 

nadviazať vzťah mimo prí buzný ch, z iju cich v spoloc nej doma cnosti a zamestnancov 

zariadenia. V septembri dos lo k ukonc eniu spolupra ce z do vodu zmený býdliska 

dobrovoľní ka. 

 

Ako dobrovoľní ci pravidelne spolupracuju  

s nas ou organiza ciou aj zamestnanci a z iaci 

Za kladnej s kolý Klokoc ova v Hnu s ti. Pred 

Vianocami v spolupra ci s mestom Hnu s ťa 

organizuju  charitatí vne podujatie Nie si sa m.  

V septembri sme sa zapojili do Tý z dn a 

dobrovoľní ctva dn om otvorený ch dverí  pre 

s tudentov stredný ch s ko l. Nas e pozvanie 

prijali s tudenti Gýmna zia Mateja Hrebendu 

a Strednej odbornej s kolý v Hnu s ti. Vzhľadom na preva dzkový  c as od 7.00 – 15.30 je 

pravidelna  dobrovoľní cka c innosť s tudentov obmedzena  pre s tudentov a pracuju cich.  

 

 

PRIAMA PRÁCA S KLIENTOM 

V ra mci výkona vania odborný ch, obsluz ný ch a ďals í ch c inností  pri pra ci s klientom 

výuz í vame meto dý komplexnej rehabilita cie – pedagogicku , liec ebnu  a socia lnu. Tento 

model umoz n uje deťom so zdravotný m postihnutí m plnohodnotný  z ivot a urc uje jeho 

schopnosti a kapacitu v neskors om z ivote.  

Individuálne činnosti 

Pri realiza cii vs etký ch c inností  výcha dzame z individua lných programov. Individua lne 

pla novanie je pre na s proces, ktore ho centrom je na s  klient. Meto dý pra ce su  výberane  

na za klade mapovania potrieb a situa cie klienta, zhodnotenia a monitoringu potrebnej 

podporý a odporu c ania psýcholo ga, s pecia lneho pedago ga, socia lneho pedago ga, 

logope da a fýzioterapeuta. Pri c innostiach zohľadn ujeme u klientov potrebu: 



      OZ ATHÉNA - DEDESO 

Strana 7 

• stimula cie, aktivitý 

• poriadku, s truktu rý a princí pu 

• otvorenej budu cnosti 

Za ujmove  c innosti su  zamerane  na rozvoj schopností  a zruc ností . Výuz í vame 

Informačné a komunikačné technológie - na pra cu s poc í tac om ma me veľmi dobre 

výbavený  poc í tac ový  ku tik. Pra cu s PC umoz n uju  kompenzac ne  pomo cký – 

veľkoplos ne  kla vesnice, mýs ký, dotýkový  monitor. Poc í tac ove  programý su  zamerane  

na rozvoj koncentra cie, pozornosti, percepcie. Na komunika ciu výuz í vame 

komunika torý. V tomto roku sme vďaka podpore IP na s ho prijí mateľa v programe 

OPORA mohli zac ať v ra mci IKT výuz í vať iPad. Okrem rozvoja komunika cie je v 

dnes nej dobe veľký  vý ber aplika cií , ktore  su  zamerane  na rozvoj  komunika cie, 

motoriký, ale aj pozna vací ch schopností  a sebaobsluhý.  

Na nadviazanie kontaktu a podporu aktiviza cie klientov výuz í vame princí pý Bazálnej 

stimulácie – koncept Baza lnej stimula cie podporuje percepciu, lokomo ciu a 

komunika ciu.  Výuz í vame po sobenie na senzoricke  sýste mý cielenou stimula ciou 

zohľadn uju cou biografiu klienta. V multisenzorickej miestnosti výuz í vame za kladne  

prvký baza lnej stimula cie - somaticku , vestibula rnu a vibrac nu  stimula ciu, prvký 

nadstavbove  - zrakovu , c uchovu , chuťovu , sluchovu  a  hmatovu  stimula ciu. 

Multisenzoricku  miestnosť výuz í vame podľa  potrebý klienta  aj na relaxa ciu. V r.2015 

sme zrekons truovali nas u 

snoezelen miestnosť – farebne  

stený sme výmenili za biele, 

doplnili sme biele komponentý, 

bielý koberec, hviezdne nebo. Ta to 

neutra lne farba umoz n uje podľa 

potrieb klienta prispo sobiť 

prostredie na relaxa ciu alebo 

stimula ciu.  

 

Senzorická stimulácia v bielej  snoezelen 
miestnosti 

Tréning sociálnych zručností poma ha klientom prekonať proble mý pri výkona vaní  

bez ný ch denný ch c inností . Je zaradený  denne do rea lných situa cií  a aktiví t dn a -  

tre ning obliekania, na cvik pouz í vania kompenzac ný ch pomo cok, na cvik zvla dania 

c inností  osobnej hýgiený a samostatne ho jedenia a pitia. Cieľom  nie je len uspokojive  
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zvla danie sebaobsluhý, ale aj produktivitý a voľne ho c asu (zamestna vanie pre klienta 

zmýsluplnou c innosťou), pokiaľ su  prí nosom pre klienta. Vs etký c innosti sa výkona vaju  

s cielenou podporou, s výuz ití m potencia lu klienta tak, abý mohol výkona vať c innosti, 

ktore  su  nevýhnutne  pre naplnenie jeho socia lných rolí  a zapojenie do plnohodnotne ho 

z ivota. 

Rozvoj komunikácie - Na rozvoj komunikac ný ch schopností  výuz í vame aj PC programý 

Altí k, FONO 1 a 2 s moz nosťou rozs irovania slovnej za sobý, rozvoja fonematicke ho 

sluchu a asocia cií . Na tvorbu komunikac ný ch kartic iek u autistov a u  klientov s 

narus enou komunikac nou schopnosťou pouz í vame PC program Boardmaker. 

Umoz n uje na m výuz í vať podporne  a na hradne  formý komunika cie, s truktu rovane  

prostredie a metodiku s truktu rovane ho uc enia. 

 

SPOLOČNÉ AKTIVITY 

Počas roka využívame možnosti prezentovať potreby a schopnosti ľudí so zdravotným 

postihnutím v komunite. Zúčastnili sme sa Dní mesta Hnúšťa, kde sa predávali výrobky 

našich klientov a dobrovoľníkov. 2.apríl Deň povedomia o autizme sme privítali deti 

z materskej školy, ktorý v tento modrý deň priniesli pre nás veľké modré srdce, ktoré pre 

nás vyrobili. 

 Vystúpili sme s divadelným predstavením na programe Dňa matiek, ktoré organizovalo 

mestské kultúrne stredisko a zúčastnili sa ho školy z Hnúšte.   

V júni sme zorganizovali spoločné stretnutie rodičov, 

klientov, zamestnancov, priateľov DEDESA 

 

 

12.apríl deň povedomia o autizme 2guľáš party 
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a dobrovoľníkov ako aj mladých dospelých so zdravotným postihnutím. Spoločne sme si 

urobili piknik v záhrade, navarili guľáš. 

 V októbri sme sa zúčastnili súťaže vo 

varení kapustnice, ktorá sa konala 

v meste. Tím kuchárov vytvorili 

zamestnanci a rodičia klientov. Pred 

Vianocami pre nás už tradične 

Základná škola Klokočova a mesto 

Hnúšťa pripravili akciu Nie si sám: 

Predaj kapustnice a výrobkov našich 

klientov , dobrovoľníkov, punču 

a koláčov bol doplnený vianočným 

programom. Výťažok z akcie bol venovaný OZ ATHÉNA pre Denný detský stacionár DEDESO. 

Počas roka sa pravidelne stretávali v našom zariadení mladí dospelí so zdravotným 

postihnutím. Na stretnutiach sme spolu mapovali ich situáciu, hovorili o ich snoch, o tom, 

ako by chceli žiť. Zároveň sa zlepšovali v niektorých zručnostiach sebaobsluhy, pomáhali pri 

výrobe výrobkov j pri ich predaji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Strenutia mladých dospelých so ZP 



      OZ ATHÉNA - DEDESO 

Strana 10 

Jedného stretnutia sa na naše pozvanie zúčastnili aj zamestnanci DSS Slatinka, ktorí sa prišli 

podeliť o praktické skúsenosti z podporovaného bývania.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijali sme vý zvu Verejnej ochrankýne pra v k monitoringu bezbarie rovosti a zmapovali 

sme verejne  miesta v miestnej komunite, ktore  mo z u ľudia s obmedzenou mobilitou 

navs tevovať bez barie ra aj tie, ktore  su  sta le barie rove . Sme radi, z e to malo odozvu nie 

len u Verejnej ochrankýne pra v, ale aj v nas ej komunite. 

 

2Stretnutie s DSS Slatinka o podporovanom bývaní 

3monitoring bezbariérovosti. Dnes už 
neaktuálna fotka. 
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Financ ne  vý kazý 

  Správa o hospodárení OZ ATHÉNA za rok 2015 (v celých eurách) 
                   

VÝNOSY: 
Sociálne 

služby 

Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Klienti sociálne služby 3 560  3560 

Príspevok BBSK 50 985  50 985 

2% dane 3 902  3 902 

Finančné a vecné dary ostatné právnické a fyzické osoby 4 037  4 037 

Iné výnosy 1 866  1 866 

Výnosy – rozpustenie VBO do výšky ročných odpisov 

hmotného majetku obstaraného z darov a dotácii 1 309 

 

1309 

SPOLU: 65 659  65 659 

 

NÁKLADY:    
Materiál záujmová činnosť kompenzačné pomôcky 673  673 

Kancelársky materiál 473  473 

Hygienický a čistiaci materiál 156  156 

DHM (kompenzačné a rehabilitačné pomôcky , nájazdová 

rampa),     1 264 

 

1 264 

Ostatný spotrebný materiál 242  243 

Oprava PC, systémová údržba softweru 70  70 

Cestovné náklady 1 476  1 476 

Telefón, internet, poštovné, doména 674  674 

Kurzy, školenia 752  752 

Účtovné služby, administratívne práce 1 288  1 288 

Auditorské služby 370  370 

Pracovná zdravotná služba 258  258 

Prenájom priestorov 5 975  5 975 

Dovoz obedov klientom 198  198 

Ostatné služby 52  52 

Mzdové náklady 40 256  40 256 

Odvody do poisťovní zamestnávateľ 14 044  14 044 

Sociálne náklady: tvorba SF 197  197 

                              Povinný príspevok na stravu        

zamestnanom 1 399 

 

1 399 

                              Zdravotné prehliadky zamestnanci         21  21 

                               Nemoc           123  123 

Poistné 83  83 

Bankové poplatky 302  302 

Ostatné poplatky 31  31 

Členské príspevky 55  55 

Odpisy 1 323  1 323  

SPOLU: 71 755  71 755 

Hospodársky výsledok -6 096  -6 096 
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PS pokladňa k 1.1.2015.............................    34,40 EUR 

PS bankové účty k 1.1.2015.....................7 028,50 EUR 

KZ pokladňa k 31.12.2015........................  122,37 EUR 

KZ bankové účty k 31.12.2015.................1 149,07 EUR 

 

  

 

 

PREHĽAD PRÍJMOV v členení podľa zdrojov za rok 2015 (v celých eurách) 

     
            

Príjmy podľa zdrojov 
Sociálne 

služby 

Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Úhrady  klientov za poskytnuté sociálne služby 3 670  3 670 

Príspevok BBSK  50 985  50 985 

Finančné dary právnické osoby 2 050  2 050 

Finančné dary fyzické  osoby 1 987  1 987 

Príjem z 2% dane 3 902  3 902 

Spolu: 62 594  62 594 

 

Príspevok BBSK na rok 2015 bol zmluvne dohodnutý na výšku 51 850 EUR z dôvodu  neobsadeného miesta 

v mesiacoch november a december sa vracia 865,- EUR ( 51 850 – 865 = 50 985) 

 

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

 

Názov výdavku 
  Sociálne 

služby 

Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 38 449  38 449 

Poistné a príspevky zamestnávateľa 13 998  13 998 

Cestovné výdavky 1 592  1 592 

Energia voda a komunikácie z toho:    

Poštovné a telekomunikačné služby 642  642 

Materiál z toho:    

Interiérové vybavenie 255  255 

Výpočtová technika 12  12 

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a náradie 83  83 

Všeobecný materiál (kancelárske, čistiace, 

záuj.činnosť...) 
2 271  2 271 

Knihy, časopisy, noviny 10  10 

Ostatné 177  177 

Dopravné z toho:    

Ostatné 256  256 

Rutinná a štandartná údržba z toho:    

Výpočtovej techniky 24  24 

Ostatné 30  30 
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Nájomné za nájom z toho:    

Budov, objektov alebo ich časti 1 675  1 675 

Služby z toho:    

Školenia, kurzy, semináre, porady.... 870  870 

Všeobecné služby – dodávateľským spôsobom 3 354  3 354 

Poplatky  a odvody 312  312 

Poistné 83  83 

Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 93  93 

Ostatné 25  25 

Bežné transfery z toho:    

Na nemocenské dávky 123  123 

Členské príspevky 65  65 

Spolu: 64 399  64 399 

 

Ekonomicky oprávnené náklady 

EON podľa §72 zákona 448/2008 Z.z. predstavujú sumu 64 399 Eur. Na jedného klienta 

a mesiac sú EON 536,65  Eur. Priemerná mesačná zaplatená úhrada na 1 klienta a 1 mesiac 

je 30,58 Eur. 

 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 
 

Stav k 1.1.2015 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2015 

Majetok 10 984 0 0 10 984 

Oprávky 8 165 1 323 0 9 488 

Zostatková 

hodnota 
2 819 - - 1 496 

 

 

 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti (nájomné ) 5 500 1 200 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 

splatnosti do jedného  roka 
7 091 9 102 

Krátkodobé záväzky spolu 12 591 10 302 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  

jedného  do piatich  rokov  vrátane  
449 367 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 

päť rokov  
  

Dlhodobé záväzky spolu 449 367 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 13 040 10 669 

 



      OZ ATHÉNA - DEDESO 

Strana 14 

 

 POĎAKOVANIE 

 

OZ ATHÉ NA ďakuje vs etký m, ktorí  na m poc as roka poma hali, 

do verovali, podporovali na s, s ktorý mi sme spolupracovali, c i uz  

ako partnermi, spolupracovní kmi alebo dobrovoľní kmi. 
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