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Vízia a ciele 

 

ATHÉNA, občianske združenie (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. Od 1.9.2016 sme naše služby 

rozšírili o terénnu aj ambulantnú formu včasnej intervencie. Aj vzhľadom k tomu, že naši 

pôvodne detskí prijímatelia služieb postupne dovršujú vek dospelosti, následne sa menia ich 

potreby a záujmy, vnímame potrebu v budúcnosti rozšíriť naše služby o možnosť 

poskytovania sociálnych služieb pre dospelých so zdravotným znevýhodnením. Tento druh 

komunitnej služby, ktorá umožňuje človeku , aby žil život podľa svojich predstáv, aby 

rozhodoval o službe a podpore, ktorú potrebuje,  nie len v našom regióne absentuje. 

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.  

Rok 2020 bol ťažkým rokom pre všetkých. Kríza, ktorú priniesla pandemická situácia 

spôsobená ochorením COVID – 19, naplno odhalila množstvo slabých miest, ktoré v systéme 

poskytovania sociálnych služieb máme. Rodiny, ktoré sú prijímateľmi našich služieb roky, 

zostali počas prerušenia poskytovania služieb istý čas bez podpory. Okrem toho sme  v roku 

2020 dostali aj príležitosť veľa sa  naučiť. Poskytovať služby a  fungovať inak, využiť online 

priestor, udržať kontakt s klientom, rýchlo sa prispôsobiť a zároveň udržať želaný štandard.  

 

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.   

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 

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.  

Pandemická situácia 

Činnosť zariadenia a poskytovanie služieb výrazne ovplyvnila pandemická situácia spôsobená 

ochorením COVID - 19. Od 12.marca Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v SR 

dočasne pozastavilo poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou formou. Situácia bola 

nejasná a neistá, neboli sme na ňu pripravení. Otázne bolo aj zabezpečenie financovania 

sociálnych služieb počas ich prerušenia. Postupne sme sa však začali prispôsobovať, učili sme 

sa iným spôsobom fungovania. Prijímateľom, ktorí prejavili záujem, sme zabezpečovali 

poskytovanie služieb v domácom prostredí, u niektorých sme využili online kontakt. 

Pravidelne sme kontakt udržiavali so všetkými prijímateľmi a ich rodinami, poskytovali sme 

sociálne poradenstvo a video konzultácie.  

Po upokojení situácie a za podmienok určených v Pláne uvoľňovania opatrení MPSVaR SR sa 

s účinnosťou od 3.júna umožnilo poskytovanie sociálnych služieb.  Prevádzka zariadenia 

však vyžadovala úpravu a implementáciu hygienicko epidemiologických opatrení pri 

poskytovaní služieb, pri sprevádzaní klientov do zariadenia, použití ochranných pracovných 

pomôcok, dodržiavaní odstupov a maximálneho počtu prijímateľov. Za účelom zabezpečenia 

pripravenosti poskytovateľa sociálnej služby na výskyt ochorenia COVID – 19 v zariadení 

sociálnych služieb a zabezpečenie informovanosti zamestnancov, prijímateľov sociálnej 

služby, ich rodinných príslušníkov a ostatné osoby o opatreniach prijatých na predchádzanie 

vzniku krízovej situácii a o opatreniach na riešenie krízovej situácie ako aj o povinnostiach 

jednotlivých osôb v súvislosti s týmito opatreniami, sme vypracovali v zmysle usmernení Plán 

riešenia krízovej situácie. Poskytovanie služieb dodržiavanie týchto opatrení výrazne 

ovplyvnilo. Niektorí prijímatelia mali sťažené dochádzanie, u niektorých sa prejavil strach 
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z nakazenia počas pobytu v zariadení, čo sa prejavilo na dochádzke. Zároveň nebolo možné 

zrealizovať  plánovacie schôdzky s rodinnými príslušníkmi. 

V dôsledku druhej vlny pandémie v SR celková epidemiologická situácia neumožnila plynulý 

prechod do IV . fázy uvoľňovania, ktorá bola naplánovaná do 30.9.2020. V našom zariadení 

sme v roku 2020 nemuseli riešiť krízovú situáciu. Podľa semaforu, ktorým sme sa riadili,  sme 

sa len na obdobie 2 týždňov v októbri presunuli so zelenej fázy do oranžovej v dôsledku 

suspektnej osoby medzi prijímateľmi, ktorá bola v kontakte s pozitívnou osobou. Následne sa 

nákaza u prijímateľa a jej rodiny nepotvrdila. 

Prijímatelia sociálnej služby – klienti 

Kapacita zariadenia zostáva nezmenená – 15 klientov. OZ ATHÉNA malo k 1.1.2020 

uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby so 14 klientami. K 1.9.2020 bolo 

uzatvorené poskytovanie sociálnej služby s novým prijímateľom. K 31.12.2020 kapacita 

zariadenia bola naplnená. Všetci klienti sú zaradení do stupňa VI. odkázanosti fyzickej osoby 

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

činnosti.  

Počas roka sme sa aktívne zapojili do kampaní : Deň autizmu, Deň ľudí s Downovým 

syndrómom a Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť. 

Prehľad prijímateľov podľa veku a zdravotného znevýhodnenia k 31.12.2020 

12 autizmus, mentálne postihnutie 

15 viacnásobné 

15 mentálne 

21 autizmus, mentálne 

21 viacnásobné 

10 viacnásobné 

9 viacnásobné 

8 viacnásobné 

13 viacnásobné 

8 viacnásobné 

9 viacnásobné 

6 autizmus, mentálne 

6 viacnásobné 

10 viacnásobné 

Nový klient počas roka  

9 viacnásobné 
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Zamestnanci v Dennom detskom stacionári DEDESO 

Z dôvodu nastúpenia 2 zamestnankýň na materskú dovolenku, nastala počas roka výmena 

na 2 pozíciách. K 31.12.2020 pracovalo v zariadení na TPP 8 zamestnancov, čo pokrývalo 7 

úväzkov. Na 1 zamestnanca pripadá 2,15 prijímateľov. 

pozícia  úväzok 

špeciálna výchovná pracovníčka 1 

sociálna pedagogička 0,5 

opatrovateľka 1,5 

pomocná vychovávateľka 1 

upratovačka 0,5 

vedúca zariadenia 0,5 

fyzioterapeutka 1 

asistentka 1 

SPOLU 7 

Vzdelávanie zamestnankýň 

Každá zamestnankyňa OZ ATHÉNA má písomne vypracovaný plán ďalšieho vzdelávania 

a zvyšovania odbornej spôsobilosti, zameraný na zvyšovanie kompetencií týkajúcich sa 

pracovných činností, ktoré daná zamestnankyňa vykonáva . Plán je v súlade s potrebami OZ 

ATHÉNA a zamestnankyne. Vzdelávanie sa realizuje aj podľa aktuálnej ponuky a potreby 

s cieľom vytvárať podmienky na rozvoj zamestnancov a podieľanie sa zamestnancov na 

napĺňaní potrieb prijímateľov.   

Aj do vzdelávania sa premietla pandemická situácia  a väčšina kurzov sa presunula do online 

prostredia. Situácia neumožnila zrealizovať ani nami organizovaný kurz Kinestetickej 

mobilizácie. Po dohode s lektorkou, ktorá mala pricestovať z Prahy sa niekoľkokrát termín 

preložil a nakoniec sme financie, získané cez grant Hodiny deťom museli pre nezrealizovanú 

aktivitu vrátiť nadácii. Zamestnankyne sa počas roka sa zúčastnili: 

Téma vzdelávania  Forma počet zam. 

Teória práce v multisenzorickom prostredí – 
snoezelen v praxi 

prezenčná/dištančná 2 

Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí 
– snoezelen v praxi 

prezenčná/dištančná 2 

Využitie špeciálych pomôcok v AAK dištančne 6 
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Supervízia zamestnankýň 

V roku 2020 sme nadviazali spoluprácu so supervízorom Mgr. Romanom Mojšom, ktorý 

zabezpečuje pravidelné skupinové supervízie a v prípade potreby aj individuálne supervízie 

zamestnankýň. Jedna skupinová supervízia sa konala v auguste v priestoroch  DEDESA 

a druhá v novembri online prostredníctvom zoom aplikácie. Ponuku na individuálnu 

supervíziu nevyužila žiadna zamestnankyňa. 

 

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 

rodinu vo frekvencii zvyčajne 1 krát 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 2020 pokračoval a aj bol vyhodnotený projekt AGORA, ktorý realizovala Asociácia 

poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie. Naša organizácia bola vybraná ako 

jeden z troch poskytovateľov služby včasnej intervencie na Slovensku.   
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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. Dotazník 

FINESS, ktorí vypĺňal tím SVI aj rodičia pred realizáciou aj na konci realizácie projektu ukázal 

výrazný posun v realizovaní včasnej intervencie s prístupom orientovaným na rodinu 

a podporu vývinu detí pri bežných činnostiach v priemere o 31%. Sme rozhodnutí pokračovať 

vo využívaní implementovaného prístupu aj v budúcnosti. Uvedomujeme  si aj konkrétne 

výzvy, ktorým pri ďalšej práci budeme čeliť. 

Projekt Včasná intervencia – včasná podpora 

Projekt podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne sumou 8 000 eur. Priebeh projektu 

ovplyvnili opatrenia, ktoré boli prijaté v dôsledku mimoriadnej situácie na Slovensku. Napriek 

komplikáciám, sa ciele projektu naplnili, aj keď boli aktivity často modifikované a termíny 

presúvané.  

Podarilo sa nám službu včasnej intervencie dostať do povedomia odborníkov, mali sme 

pozitívnu spätnú väzbu najmä pri osobných stretnutiach s pediatrami v ich ambulanciách. 

Zorganizovali sme 23 individuálnych stretnutí s pediatrami a inými odborníkmi. Realizácia 

projektu umožnila vytvoriť novú webstránku služby www.svihnusta.sk aj informačné 

materiály o službe pre rodiny a propagačné predmety pre odborníkov. 

 

Poradkyne vzdelávaním získali zručnosti, ktoré uplatnia v podpore rodín, ktorým sa narodilo 

dieťa so znevýhodnením. Rodiny boli posilnené vo svojich kompetenciách, kontakt s nimi sa 

http://www.svihnusta.sk/
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nám podarilo udržať aj počas obdobia, kedy nemohli byť realizované intervencie v rodinách. 

Vyrobili sme 32 pomôcok na stimuláciu, ktoré sú podľa potreby rodinám zapožičiavané.  

Pôvodne plánovaná aktivita Jeden deň pre včasnú, ktorá mala vytvoriť priestor pre zdieľanie 

informácií odborníkov aj rodiny vo včasnej intervencii, bola nahradené zorganizovaním 

webináru, v spolupráci s Platformou rodín a detí so zdravotným znevýhodnením. Rovnako ani 

podporné skupiny pre rodičov, nakoľko realizovať skupinové aktivity nebolo povolené. 

Zamestnanci včasnej intervencie – odborný tím poradkýň 

Tím služby včasnej intervencie tvoria poradkyne s rôznym odborným zameraním. V roku 

2020 sme tím rozšírili o odbornú poradkyňu – psychologičku. 

odborník  úväzok 

špeciálna pedagogička 1 

sociálny pedagogička 0,5 

fyzioterapeutka 0,5 

psychologička  1 

Vzdelávanie zamestnancov 

Nová poradkyňa zahájila 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: 

Téma vzdelávania  Forma počet zam. 

Bazálna stimulácia  - základný modul prezenčne 1 

HANDLE prístup 1.stupeň dištančne 2 

HANDLE prístup 2.stupeň dištančne  2 

Využitie špeciálych pomôcok v AAK dištančne 2 

Ako rozpoznať autizmus prezenčne 1 

Bilaterálne integrácia prezenčne 1 

Efektívny pomáhajúci rozhovor webinár 4 

Práca s emóciami  webinár  4 

Prvé kroky k reči webinár  2 

Kurz krízovej intervencie webinár 1 

Ako robiť konzultácie v online prostredí webinár 4 
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Supervízia zamestnancov 

Supervízia tímu bola zrealizovaná 1 x prezenčne, 1 x online. Individuálne supervízie využili 2 

poradkyne 

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. Celkovo sme obslúžili 33 rodín. Počas roka pribudli do dlhodobej spolupráce 

len 3 rodiny. Predpokladáme, že aj záujem o novú službu bol ovplyvnený mimoriadnou 

situáciou a nemožnosťou realizovať osobné stretnutia. 

Počet rodín k 1.1.2020 28 

Počet rodín k 31.12.2020 27 

Poskytované služby 

Rodinám bolo počas roka poskytnutých 241 osobných konzultácií, podiel práce v teréne 

predstavuje 96,1 %. Priemerný čas poskytnutý jednej rodine v dlhodobom sprevádzaní 42 

hodín ( zdroj: sumárny výkaz v E karte). 

Počet hodín poskytovania služby 4 177 

z toho:  

Aktivity pre jednotlivé rodiny 2212 

Aktivity mimo rodín 1861 

Skupinové aktivity 104 
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Aktivity pre jednotlivé rodiny 

Aktivity pre jednotlivé rodiny ( 2 212 hodín ) zahŕňajú okrem osobnej konzultácie aj 

konzultácie s inštitúciami pre rodinu a inú práca ( napr. vypracovanie materiálu alebo výroba 

pomôcky pre konkrétnu rodinu, štúdium odbornej literatúry a pod.). Z vyššie uvedených 

dôvodov stúpol počet konzultácií v online priestore. Najčastejšie sme využívali voľne 

dostupné video aplikácie. 

 

Súčasťou týchto aktivít je aj príprava na stretnutie, čas strávený cestovaním a vypracovaním 

záznamu stretnutia. V čase medzi dvoma osobnými stretnutiami je niekedy potrebné spojiť 

sa rodinou mailom alebo telefonicky. 

526,5

150,5

23,5 24

Práca s rodinou - osobná konzultácia

stretnutia v rodine stretnutia online ambulantné inde

403

415

380,5

49

27 155
58

Práca s rodinou mimo osobných konzultácií

cestovanie príprava na stretnutie písanie záznamu

telefonická konzultácia email iná práca

práca s inštitúciami
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Aktivity mimo rodín 

V tejto kategórii evidujeme vykonanú prácu, ktorá sa netýkala priamo konkrétnej rodiny, pre 

poskytovanie služby včasnej intervencie je však nevyhnutná. Ide najmä o aktivity zamerané 

na sieťovanie s inými odborníkmi, zlepšovanie spolupráce, zvyšovanie povedomia o službe,  

zvyšovanie kvalifikácie v záujme zvyšovania kvality poskytovanej služby v regióne, podpora 

práce v komunite, s cieľom podporiť inklúziu, príp. zlepšiť život v komunite. Sú to aj aktivity, 

ktoré sa týkajú prevádzky služby. 

 

 

Skupinové aktivity 

Z dôvodu zákazu realizovať skupinové aktivity počas takmer celého roka sme nemohli 

pracovať v skupinách. Stretnutia podporných skupín pre rodiny ani vzdelávacie aktivity pre 

rodičov a odborníkov,  ktoré sme mali naplánované sa uskutočnili najmä počas prvých 2 

mesiacov roka. 

 

 

 

108

333

253

136

1031

Aktivity mimo rodín

sieťovanie administratíva porady údržba iné
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VÝROČNÁ SPRÁVA 

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. Náklady aj výnosy sú 

členené podľa druhu sociálnej služby.  

 

Denný detský stacionár DEDESO 

Príspevok MPSVaR  

Oproti predchádzajúcim rokom sa najvýznamnejším zdrojom financovanie sociálnych služieb 

v Dennom detskom stacionári DEDESO stalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

ktoré 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 2020. Príspevok je účelovo určený na pokrytie časti nákladov na mzdy a 

odvody zamestnancov. Príspevok na 1 miesto na deň  v Dennom detskom stacionári DEDESO 

bol podľa štruktúry prijímateľov ku dňu podania žiadosti vypočítaný vo výške 16,30279 €.  

Spolu na rok predstavoval sumu 61 380 €. 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. 

Nariadením vlády sa upravili podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej 

situácie. Z dôvodu krízovej situácie sme po splnení podmienok boli oslobodení od vrátenia 

nevyčerpaného  finančného  príspevku za obdobie 3. a 4. štvrťroka. 

Finančný príspevok MPSVaR SR na rok spolu 61 380 

Zúčtovanie 1. štvrťrok  2 624,75 

Zúčtovanie 2.štvrťrok 994,47 

Zúčtovanie 3. štvrťrok 0 

Zúčtovanie 4. štvrťrok 0 

Spolu vrátený príspevok  3 619,22 

Disponibilný zdroj príspevku MPSVaR 57 760,78 

MPSVaR pre poskytovateľov sociálnych služieb poskytlo jednorazovú dotáciu na nákup 

výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov na obdobie 5 mesiacov  vo výške 20 € 

/ osoba. Celková suma poskytnutej dotácie bola 460 €. 



 

  

ATHÉNA 14 
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Príspevok Banskobystrického samosprávneho kraja 

Banskobystrický samosprávny kraj si objednal sociálne služby v zariadení  Denný detský 

stacionár DEDESO pre 14 prijímateľov  (3 192,88 € na 1 prijímateľa / 1 rok). Na základe zmluvy 

o poskytnutí finančného príspevku v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. poskytol na rok 2020 

finančný príspevok na prevádzku vo výške 44 700 € na bežné výdavky súvisiace s poskytovaním 

sociálnych služieb. Počas prvých 8 mesiacov sme zmluvu s poskytovaním sociálnej služby mali 

uzatvorenú s 13 prijímateľmi, ktorí majú trvalé bydlisko v Banskobystrickom samosprávnom 

kraji. Z tohto dôvodu bolo na účet BBSK po koncoročnom zúčtovaní vrátený nevyčerpaný 

príspevok vo výške  2 128 €.  

Finančný príspevok BBSK na rok spolu 44 700 

Spolu vrátený príspevok  2 128 

Disponibilný zdroj príspevku MPSVaR 42 572 

 

Príspevok Košického samosprávneho kraja 

Prijímateľom sociálnej služby s trvalým bydliskom v Košickom samosprávnom kraji je len jedna 

klientka. Košický samosprávny kraj na rok 2020 sa Zmluvou zaviazal poskytnúť finančný 

príspevok na prevádzku  pre 1 fyzickú osobu v celkovej výške 2 442,24 €. Na základe výsledkov 

zúčtovania vznikol nárok na finančný príspevok vo výške 1 556,93 €. 

Finančný príspevok KSK na rok spolu 2 442,24 

FP poukázaný v r. 2020 1 255,03 

Nárok podľa záverečného účtu 1 556,93 

Disponibilný zdroj príspevku KSK v r.2020 1 255,03 

Doplatok zaslaný v 2021 301,90 

 

Úhrada prijímateľov sociálnej služby 

Príjmy z úhrady od prijímateľov za poskytované sociálne služby  v r. 2020 -  3 030 €.   

Ekonomicky oprávnené náklady v Dennom detskom stacionári DEDESO 

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

poskytovanej sociálnej služby  za rok 2020 v Dennom detskom stacionári predstavujú sumu 

29,75 €.   Priemerná  mesačná zaplatená úhrada na 1 klienta a 1 mesiac je 25,23 €. 
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Včasná intervencia 

Príspevok BBSK 

Hlavným zdrojom je pre nás príspevok samosprávneho kraja na úhradu nákladov súvisiacich 

s poskytovaním sociálnych služieb. Banskobystrický samosprávny kraj zvýšil príspevok na 1 

hodinu poskytovanej služby oproti predchádzajúcemu roku  o 1,30 €. Na rok 2020 tak 

poskytol príspevok  v zmysle § 81 pís. h ) bod 1 zákona č.448/2008 v celkovej výške 57 600 €. 

( 14,40 € na hodinu poskytovanej služby v prepočte 4 000 hodín ročne).  

Úhrada prijímateľov sociálnej služby 

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

oprávnené náklady počas roka prispeli v úhrne 335 €. 

Iné zdroje 

Podpora projektu Včasná intervencia – včasná podpora Nadáciou Slovenskej sporiteľne 

priniesla do rozpočtu pre službu včasnej intervencie 8 000 € 

Ekonomicky oprávnené náklady vo včasnej intervencii 

Ekonomicky oprávnené náklady pri poskytovaní služby včasná intervencia za rok 2020 

predstavujú sumu 18,30 Eur/1 hodinu poskytovanej služby. 

Dotácia MPSVaR  

Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 MPSVaR ocenilo 

zamestnancov vybraných sociálnych služieb formou jednorazovej dotácie. Po splnení 

podmienok bola mimoriadna odmena pre oprávnených  zamestnancov poskytnutá 

v celkovej výške 4 632 €. 
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VÝROČNÁ SPRÁVA 

Finančné výkazy 

 

VÝNOSY 

DSS SVI Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Úhrada prijímateľov sociálnych služieb 3030 335  3365 

Finančný príspevok BBSK 41734 57337  99071 

Finančný príspevok KSK 1500   1500 

Finančný príspevok MPSVaR 57761   57761 

Dotácia MPSVaR vitamíny 460   460 

Dotácia MPSVaR mimoriadna odmena I. vlna 3088 1544  4632 

Dotácia UPSVaR  1439  1439 

2% dane 1863   1863 

Finančné a vecné dary ostatné právnické a 

fyzické osoby 

2179 10242 91 12512 

Iné výnosy  1651  1651 

Výnosy – rozpustenie VBO do výšky ročných 

odpisov Hmotného majetku obstaraného z darov 

a dotácií 

 

584 

 

2250 

 

 

 

2834 

SPOLU : 112 199 74 798 91 187 088 

 

NÁKLADY : DSS SVI Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Materiál záujmová činnosť kompenzačné 

pomôcky 

1253 2453  3706 

Kancelársky materiál 509 28  537 

Hygienický a čistiaci materiál 648 3  651 

DHM 2981 1270  4251 

Ostatný spotrebný materiál 2209 3026  5235 

Opravy (budova, auto, výp.technika) 286 2185  2471 

Cestovné náklady  394  394 

Telefón, internet, domény,webstránka 326 2018  2344 
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Kurzy, školenia 297 3938  4235 

Účtovné služby, administratívne práce 1628 1340  2968 

Auditorské služby 252 252  504 

Pracovná zdravotná služba 125   125 

Prenájom priestorov 2230 2230  4460 

Ostatné služby 229 2205 11 2445 

Mzdové náklady 69457 37198  106655 

Odvody do poisťovní zamestnávateľ 23486 12278  35764 

Sociálne náklady : - tvorba SF 345 193  538 

- povinný príspevok na stravu zamestnancom 1451 731  2182 

- pracovné oblečenie 875   875 

- nemoc 1154 166  1320 

Poistné 65 428  493 

Bankové poplatky 543   543 

Ostatné poplatky 143 137  280 

Členské príspevky   80 80 

Odpisy 584 2715  3299 

Ostatné náklady 1123 75  1198 

SPOLU : 112199 75263 91 187553 

Hospodársky výsledok 0 -465 0 -465 

 

 

PS pokladňa k 1.1.2020 …........16,56.....................  Eur 

PS bankové účty k 1.1.2020 …..6795,06................  Eur 

 

KZ pokladňa k 31. 12. 2020 …....178,22................  Eur 

KZ bankové účty k 31.12.2020 …12265,15...........  Eur 
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Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov za rok 2020 (v celých eurách) 

 

 

P R Í JM Y   podľa zdrojov 

DSS SVI Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Úhrady klientov za poskytnuté sociálne služby 3030 335  3365 

Príspevok BBSK 41734 57337  99071 

Príspevok KSK 1500   1500 

Finančný príspevok MPSVaR 57761   57761 

Dotácia MPSVaR 3548 1544  5092 

Dotácia UPSVaR  1439  1439 

Finančné dary právnické osoby 2179 10242 91 12512 

Príjem z 2% dane 1863   1863 

SPOLU : 111615 70897 91 182603 

 

 

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

 

 

V Ý D A V K Y 

DSS SVI Iné 

predmety 

činnosti 

Spolu 

Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania 69457 37198  106655 

Poistné a príspevky zamestnávateľa 23486 12278  35764 

Cestovné výdavky  394  394 

Energia, voda a komunikácie z toho :     

Poštovné a telekomunikačné služby 397 831  1228 

Materiál z toho :     

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a 

náradie 

2981 1270  4251 

Všeobecný materiál (kancelárske, čistiace, 

záujmová činnosť …) 

4619 5510  10129 

Ostatné     

Rutinná a štandardná údržba 286 2185  2471 

Nájomné za nájom budov 2230 2230  4460 

Služby z toho :     
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Školenia, kurzy, semináre, porady ... 297 3938  4235 

Všeobecné služby – dodávateľským spôsobom 2038 4983 11 7032 

Poplatky a odvody 138 137  275 

Poistné 65 428  493 

Ostatné 1791 46  1837 

Bežné transféry z toho :     

Na nemocenské dávky 1154 166  1320 

Členské príspevky   80 80 

Iné náklady :     

Zákonné sociálne náklady (tvorba SF, 

stravovanie zamestnancov, pracovné 

oblečenie, ostatné) 

2671 924  3595 

Správne poplatky 5   5 

Pokuty  30  30 

Odpisy DM 584 2715  3299 

SPOLU : 112199 75263 91 187553 

 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 

 Stav k 1.1.2020 Prírastky Úbytky Stav k 

31.12.2020 

Majetok 24178   24178 

Oprávky 17921 3299  21220 

Zostatková 

hodnota 

   2958 

 

 

 

Druh záväzku Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 

(nájomné) 

20  
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Záväzky do lehoty splatnosti so 

zostatkovou dobou splatnosti do 

jedného roka 

635 939 

Krátkodobé záväzky spolu 655 939 

Záväzky zo sociálneho fondu 743 204 

Záväzky so zostatkovou dobou 

splatnosti od jedného do piatich rokov 

vrátane 

  

Záväzky so zostatkovou dobou 

splatnosti viac ako päť rokov 

  

Dlhodobé záväzky spolu 743 204 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky 

spolu 

1398 1143 

 

 

OZ ATHÉNA  

ďakuje všetkým, ktorí nám počas roka 2020 pomáhali,  

dôverovali nám a podporovali nás. 

 Ďakujeme všetkým spolupracovníkom, partnerom a dobrovoľníkom. 
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