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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 . 

 

Stručný prehľad 
 

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. 

 

Pohľad dopredu 
 

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.  
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Správa o činnosti 
 

Pri poskytovaní  socia lnych sluz ieb je pre na s samozrejmosťou prihliadať na individua lne 

potreby klientov, poskytovať sluz by na za klade ich poz iadaviek, vycha dzať z ich silny ch 

stra nok, aktivizovať ich podľa ich schopností  a moz ností , poskytovať socia lnu sluz bu na 

odbornej u rovni, spolupracovať s rodinou klienta , obcou a komunitou. Pri pra ci vyuz í vame 

na c loveka zamerany  prí stup. Vytva rame priestor pre ľudí , ktorí  z ro znych do vodov potrebuju  

v z ivote ro znu mieru podpory.  Opierame sa o skutoc nosť, z e kaz dy  jedinec ma  potencia l 

rozví jať sa, pokiaľ su  mu poskytnute  vhodne  podnety a kaz dy  jedinec je schopny  

komunika cie a je moz ne  s ní m komunikovať, pokiaľ je zvoleny  vhodny  spo sob. Nas u c innosť  

v poskytovaní  socia lnych sluz ieb sme  tento rok rozs í rili o poskytovanie novej socia lnej 

sluz by Vc asna  intervencia a to v ambulantnej aj tere nnej forme. 

 

 

Denný detský stacionár DEDESO 
 

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: 

 Žiť v normálnom prostredí – byť začlenený v komunite a bežne sa vyskytovať na 

miestach, kde sa vyskytujú ostatní ľudia bez postihnutia. 

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

priania a potreby aj u klientov, ktorí nekomunikujú bežným spôsobom. 

 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. 

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

ľuďom s postihnutím zastávať bežné role. 

 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 je 15 prijímateľov. OZ ATHÉNA malo k 1.1.2016 uzatvorenú Zmluvu 

o poskytovaní sociálnej služby s 9 klientami. Počas roka bola uzatvorená zmluva s piatimi 

novými klientami. 

Prehľad prijímateľov podľa veku a zdravotného znevýhodnenia k 31.12. 2016  
8 autizmus, mentálne postihnutie 
11 kombinované (mentálne, telesné) 
11 mentálne 
11 mentálne 
14 telesné 
17 autizmus, mentálne  
17 kombinované (telesné, mentálne) 
6 mentálne, vrodené vývojové vady 
5 kombinované (telesné, mentálne) 
4 kombinované (telesné, mentálne) 
3 mentálne 
9 Kombinované (telesné, mentálne) 
  
Ukončené poskytovanie služieb počas roka 2016 
16  mentálne 
7 mentálne 

 

Poskytovanie služieb v Dennom detskom stacionári DEDESO (ďalej len DEDESO) bolo 

v priebehu roka ukončené s dvomi klientami. Dôvodom ukončenia bola u jedného klienta 

zmena bydliska, u druhého prestup na špeciálnu základnú školu. K 31.12.2016 sa 

poskytovali služby 12 klientom.  Všetci sú zaradení do VI. stupňa odkázanosti fyzickej osoby 

na pomoc inej fyzickej osoby.  

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. 
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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: 

• 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 

Zraková stimulácia 1 Zraková stimulácia  
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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. 

V roku 2016 Nadácia SPP podporila Individuálny program 

našeho klienta Mareka - Marek má vzhľadom na svoje 

postihnutie  veľmi málo možností na aktívne využitie voľného 

času. Keď bol menší, veľmi rád trávil čas bicyklovaním na 

trojkolke. Bicyklovanie na dvojkolesovom bicykli však nedokáže, 

má problémy s rovnováhou. Podporou jeho individuálneho plánu 

sme mohli začať s bicyklovaním na veľkej trojkolke. Marek má 

z tejto aktivity veľkú radosť, zrelaxuje pri nej a zároveň trávi čas 

podobne ako jeho rovesníci.  

 

Spoločné aktivity 
 

Počas roka využívame 

možnosti prezentovať potreby 

a schopnosti ľudí so 

zdravotným postihnutím 

v komunite. V júni sme sa 

zúčastnili na Medzinárodnom 

festivale mladých umelcov so 

zdravotným znevýhodnením 

Margaréta fest 2016  v Prešove.  

Janko a Jakub sa nenechali 

zahanbiť, ich číslo bolo veľmi úspešné. V júni sme  

zorganizovali aj  spoločné stretnutie rodičov, klientov, 

Individuálny program 
podporený Nadáciou SPP 

 

Záhradná slávnosť - piknik 

Vystúpenie na Margaréta Feste 
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zamestnancov, priateľov DEDESA a dobrovoľníkov ako aj 

mladých dospelých so zdravotným postihnutím. Spoločne 

sme si urobili piknik v záhrade. 

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. Výťažok bol venovaný na 

realizáciu činností Denného detského stacionáru DEDESO.  

 

 

Zamestnanci  
 

Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru s 1 zamestnancom k 31.12.2015 sme začínali rok 

2016 so 4 zamestnancami na TPP v zložení – fyzioterapeut, 2 sociálne pedagogičky, 

opatrovateľka. V priebehu roka tím doplnil jeden zamestnanec s bakalárskym vzdelaním 

v odbore špeciálna pedagogika so zaradením špeciálny výchovný pracovník.  K 31.12.2016 

tak v DEDESE pracovali 5 zamestnanci na TPP – 5 úväzkov a fyzioterapeut na Dohodu 

o pracovnej činnosti. 

V elokovanej triede ŠPZŠ, zriadenej v DEDESE pracuje počas školského roka zamestnanec 

školy s asistentom v čase od 8.00 – 11.30 hod. Počas roka vykonávala v DEDESE jedna 

uchádzačka o zamestnanie aktivačné práce formou dobrovoľníckej služby a jedna 

uchádzačka vykonávala absolventskú prax. Externe spolupracujeme s logopedičkou, ktorá 

indikuje logopedické cvičenia u klientov s narušenou komunikačnou schopnosťou.  

 

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. 

V roku 2016 sa zamestnanci zúčastnili nasledovných vzdelávaní: 

 Práca s párom, rodičmi a rodinou – 2 zamestnanci 

 Efektívny pomáhajúci rozhovor -1 zamestnanec 

 SPIO – funkčnosť a využiteľnosť detských kompresných stabilizačných ortéz v 

procese rehabilitácie – 1 zamestnanec 

 Prechtlova metóda analýzy General Movements -1 zamestnanec 

Súťaž vo varení kotlíkovej 
kapustnice 
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 Špecifiká zmyslového vnímania u detí s autizmom a stratégie ich rozvoja – 2 

zamestnanci 

 Využívanie princípov ABA  v práci s deťmi s poruchou autistického spektra – 1 

zamestnanec 

 Nadstavbový seminár Bazální stimuláce – 2 zamestnanci 

 Práca s rodinou a sociálnou sieťou občana so zdravotným postihnutím – 4 

zamestnanci 

 Konferencia - Komplexná trauma a jej vplyv na dieťa – 2 zamestnanci 

V DEDESE sa realizovala jedna skupinová supervízia zamestnancov a individuálna 

supervízia vedúcej zariadenia. Mať zabezpečenú supervíziu pokladáme za zodpovedné, 

profesionálne a etické. 

 

 

Dobrovoľníctvo 
 

 

OZ ATHÉNA má dvoch zamestnancov, ktorí absolvovali akreditované vzdelávanie 

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Máme vypracovaný dobrovoľnícky program, 

ktorý slúži k napĺňaniu našich cieľov, potrieb klientov a umožňuje: 

 Využívať dlhodobú spoluprácu dobrovoľníkov a platených zamestnancov 

na rôznych projektoch a úlohách, ktoré sa v DEDESE realizujú 

 Osobnejší kontakt s klientom pri poskytovaní služieb 

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. 

Ako dobrovoľníci pravidelne spolupracujú s našou organizáciou aj zamestnanci a žiaci 

Základnej školy Klokočova v Hnúšti. Pred Vianocami v spolupráci s mestom Hnúšťa 

organizujú charitatívne podujatie Nie si sám.  Tento rok sa k nim pridali aj študenti Gymnázia 

v Hnúšti a Centrum voľného času. 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. 

  

http://www.dedeso.sk/
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Včasná intervencia 
 

Na základe  nášho 10 ročného obdobia  v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre deti so 

zdravotným znevýhodnením  sme sa presvedčili, že pre rodinu, ktorej sa narodí dieťa so 

znevýhodnením je nevyhnutná multidisciplinárna a najmä včasná podpora. Hoci sme 

poskytovali ambulantné sociálne služby pre deti so znevýhodnením od 3 rokov, vnímali sme, 

aký má rodina nedostatok podpory, aké prežívajú neistoty a akou ťažkou cestou si rodina 

prešla od obdobia narodenia dieťaťa, príp. potvrdenia znevýhodnenia dieťaťa.  Preto sme 

uvítali, keď sa do zákona o sociálnych službách  „dostala“ služba včasnej intervencie  

a následne na Slovensku začali vznikať prvé centrá pre túto službu.  

Už počas roka 2016 sme sa pripravovali na registráciu tejto služby  a od 1.septembra 2016 

sme začali s ambulantnou aj terénnou formou, pričom terénna forma predstavuje 90 % 

všetkých intervencií.  Ide o komplex služieb, ktorý zahŕňa rôzne možnosti pomoci a podpory 

orientované na rodinu a dieťa vo veku od 0 do 7 rokov ktorého  vývoj 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 

Prvá rodina v Lučenci, u ktorej sa začalo s  poskytovaním 
služby včasnej intervencie 
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 realizovanie, sprostredkovanie vzdelávacích aktivít pre rodičov 

a odborníkov prostredníctvom seminárov a špecializovaných kurzov 

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.  

S naštartovaním poskytovania tejto služby nám veľmi pomohla realizácia projektu Včasná 

intervencia podporeného Nadáciou pre deti Slovenska z grantového programu Hodina 

Deťom v sume 4 147 Eur. Na realizáciu projektu boli použité aj iné zdroje organizácie 

v sume 2 141 Eur. Prví zamestnanci v zložení, fyzioterapeut, sociálny pedagóg, psychológ 

a špeciálny pedagóg pracovali len na základe Dohody o pracovnej činnosti.  Veľký význam 

sme kládli na medializáciu služby, nakoľko sa stretávame s tým, že ani odborníci ani laici 

nemajú informácie o možnostiach využitia tejto služby.  Osobne sme sa stretli  s lekármi 

odborných ambulancií a odborníkmi Centier špeciálno pedagogického psychologického 

poradenstva. Všetkým obvodným pediatrom v regióne  bol odoslaný list a informačné letáky.  

Počas krátkeho obdobia 4 mesiacov sme začali s poskytovaním služby včasná intervencia v 6 

rodinách, ktoré boli z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Lučenec. V týchto rodinách sa 

uskutočnilo 21 intervencií.  
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Finančné výkazy 

 

 

VÝNOSY 

Sociálne 

služby 

DSS 

Včasná 

interven

cia 

Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Klienti sociálne služby 4921   4921 

Príspevok BBSK 64781   64781 

Príspevok od Mesta Hnúšťa 800   800 

2% dane 834  275 1109 

Finančné a vecné dary ostatné právnické a fyzické 

osoby 

4732 3002 96 7830 

Iné výnosy     

Výnosy – rozpustenie VBO do výšky ročných 

odpisov Hmotného majetku obstaraného z darov a 

dotácií 

802   802 

SPOLU : 76870 3002 371 80243 

 

 

NÁKLADY : Sociálne 

služby 

DSS 

Včasná 

interven

cia 

Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Materiál záujmová činnosť kompenzačné pomôcky 1253   1253 

Kancelársky materiál 535 294  829 

Hygienický a čistiaci materiál 311   311 

DHM 659 748 24 1431 

Ostatný spotrebný materiál 107 3  110 

Oprava PC, systémová údržba softvéru 56   56 

Cestovné náklady 858 606  1464 

Telefón, internet, poštovné, domény 468 157 77 702 

Kurzy, školenia 1280 415  1695 

Účtovné služby, administratívne práce 1560   1560 

Auditorské služby 516   516 

Pracovná zdravotná služba 132   132 

Prenájom priestorov 5550   5550 
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Ostatné služby 278 1 42 321 

Mzdové náklady 43913 1368  45281 

Odvody do poisťovní zamestnávateľ 15576 476  16052 

Sociálne náklady : - tvorba SF 223   223 

- povinný príspevok na stravu zamestnancom 1364   1364 

- pracovné oblečenie 110   110 

- nemoc     

Poistné 49   49 

Bankové poplatky 181 7 127 315 

Ostatné poplatky 3 5 56 64 

Členské príspevky     

Odpisy 816   816 

Ostatné náklady 7  45 52 

SPOLU : 75805 4080 371 80256 

Hospodársky výsledok 1065 -1078 0 -13 

 

 

Počiatočný stav a konečný zostatok pokladne a bankové účty: 

PS pokladn a k 1.1.2016 …........................ 122,37 Eur 
PS bankove  u c ty k 1.1.2016 …................. 1149,07 Eur 
 
KZ pokladn a k 31. 12. 2016 …................. 191,87 Eur 
KZ bankove  u c ty k 31.12.2016 …............ 2118,82 Eur 
 

 

 

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov za rok 2016 (v celých eurách) 

 

 

 

P R Í JM Y   podľa zdrojov 

Sociálne 

služby 

DSS 

Včasná 

interven

cia 

Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Úhrady klientov za poskytnuté sociálne služby 4921   4921 

Príspevok BBSK 64781   64781 

Príspevok – Mesto Hnúšťa 800   800 

Finančné dary právnické osoby 2756 2762 96 5614 

Finančné dary fyzické osoby 1976 240  2216 



OZ ATHÉNA                                                                     Výročná správa   2016 
 

13 
 

Príjem z 2% dane 834  275 1109 

SPOLU : 76068 3002 371 79441 

 

 

Prí spevok BBSK na rok 2016 bol zmluvne dohodnuty  na vy s ku 65 232  Eur.  Banskobystricky  
samospra vny kraj si objednal socia lne sluz by pre 12 obc anov a poskytol financ ny  prí spevok 
pri odka zanosti 44 783 Eur ( 12 x VI.stupen ) a financ ny  prí spevok na preva dzku 20 449 Eur. 
Z do vodu nevyc erpania financ ny ch prostriedkov  bolo na u c et BBSK vra tene  451 Eur, c o 
zodpoveda  financ ne mu prí spevku pri odka zanosti a financ ne mu prí spevku na preva dzku na 
1 mesiac na 1 prijí mateľa socia lnej sluz by v stupni odka zanosti VI. 
 

 

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

 

 

 

V Ý D A V K Y 

Sociálne 

služby 

DSS 

Včasná 

interven

cia 

Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania 43378 1295  44673 

Poistné a príspevky zamestnávateľa 15431 476  16052 

Cestovné výdavky 858 606  1464 

Energia, voda a komunikácie z toho : 468 157 77 702 

Poštovné a telekomunikačné služby 468 157 77 702 

Materiál z toho : 2865 1045 24 3934 

Interiérové vybavenie     

Výpočtová technika   24 24 

Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia a náradie 659 748  1407 

Všeobecný materiál (kancelárske, čistiace, 

záujmová činnosť …) 

2099 294  2393 

Knihy, časopisy, noviny 50   50 

Ostatné 57 3  60 

Dopravné z toho : 233   233 

Ostatné     

Rutinná a štandardná údržba z toho : 110   110 

Výpočtovej techniky 54   54 

Ostatné 56   56 

Nájomné za nájom z toho : 5550   5550 
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Budov, objektov alebo ich častí 5550   5550 

Služby z toho : 3488 449  3937 

Školenia, kurzy, semináre, porady ... 1280 415  1695 

Všeobecné služby – dodávateľským spôsobom 2208 34  2242 

Poplatky a odvody 181 7 127 315 

Poistné 49   49 

Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 535 73  608 

Ostatné     

Bežné transféry z toho :     

Na nemocenské dávky     

Členské príspevky   29 29 

Iné náklady :     

Zákonné sociálne náklady (tvorba SF, stravovanie 

zamestnancov, pracovné oblečenie, ostatné) 

1705   1705 

Správne poplatky  63  63 

Pokuty   16 16 

Odpisy DM 816   816 

SPOLU : 75812 4171 273 80256 

 

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady 
 
EON podľa §72 za kona 448/2008 Z.z. predstavuju  sumu 73 291 Eur. Na jedne ho klienta a 
mesiac su  EON 512 Eur. Priemerna  mesac na  zaplatena  u hrada na 1 klienta a 1 mesiac je 
34,41 Eur. Prí spevok BBSK na 1 klienta a 1 mesiac  v roku 2016 bol 453 Eur.  
 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 

 Stav k 1.1.2016 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2016 

Majetok 10984 0 0 10984 

Oprávky 9488 816 0 10304 

Zostatková 

hodnota 

1496 - 816 - 680 
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Druh záväzku Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti (nájomné) 3863 5500 

Záväzky do lehoty splatnosti so 

zostatkovou dobou splatnosti do jedného 

roka 

3966 6068 

Krátkodobé záväzky spolu 7829 11568 

Záväzky zo sociálneho fondu 472 449 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 

od jedného do piatich rokov vrátane 

  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 

viac ako päť rokov 

  

Dlhodobé záväzky spolu 472 449 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 8301 12017 
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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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