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Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne (AZZP v Trenčíne) 

 je občianskym združením právnických osôb, ktoré je zaregistrované na MV SR 

pod číslom VVS/1-900/90-15166-4, zo dňa 8.6. 1999 

 Sídlo: Bezručova 1330/55, 911 01 Trenčín 

 IČO:   36 126 152 

 DIČ:  202 153 0830 

 Číslo účtu: 0270796918 / 0900 - bežný účet 

 5053746829 / 0900 - účet pre príjem dotácie TSK 

 Kontaktné údaje:  Telefón: 032 / 640 0911 

E-mail:  azzpriaditel@gmail.com 

 Webstránka: www.azzptrencin.sk 

  

 Členmi AZZP v Trenčíne sú tieto občianske združenia: 

Slovenský zväz telesne postihnutých - Okresné centrum v Trenčíne, Združenie na pomoc 

ľuďom s mentálnym postihnutím v Trenčíne, Asociácia nepočujúcich Slovenska - 

Centrum nepočujúcich v Trenčíne, ZO nedoslýchavých v Trenčíne. 

 Občianske združenie AZZP v Trenčíne je zriadené na dobu neurčitú 

 Orgány OZ:  

1. Valné zhromaždenie je najvyšším riadiacim orgánom, v ktorom sú zastúpené 

delegovanými zástupcami všetky členské organizácie . 

2. Predstavenstvo, riadi činnosť OZ medzi zasadnutiami VZ, v ktorom sú zastúpené 

všetky štyri členské zväzy (Ing. Dušan Fabian, Ing. Róbert Lezo, Elena Rónaiová, 

Mgr. Janka Masárová, Eva Holbová. 

3. Štatutárni zástupcovia: predseda predstavenstva Elena Rónaiová, riaditeľka 

AZZP v Trenčíne, Mária Vasková.  

4. Revízna komisia – zastúpená je štyrmi zástupcami z členských organizácií 

(Ing. Mária Barišová, Jitka Húserková, Miroslav Lipovský, Anna Plánková). 

AZZP v Trenčíne poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej 

pomoci a starostlivosti, a to prostredníctvom sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 

Z.z., na základe registrácie na Trenčianskom samosprávnom kraji. 
 

Číslo registrácie a dátum zápisu do registra: 18-2/2001, 8.11. 2001 

 

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 38 zákona 448/2008 Z.z.) 

Forma a rozsah SS:  ambulantná forma pobytu, na neurčitý čas 

Miesto poskytovania SS: Bezručova 1330/5, 911 01 Trenčín 

Kapacita zariadenia:  27 prijímateľov sociálnej služby 

 

Cieľová skupina: Dospelá FO s mentálnym znevýhodnením a kombináciou zdravotných 

znevýhodnení, ktorá je odkázaná na pomoc inej FO podľa § 38 ods.1 zákona 

č. 448/2008 Z.z. 
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Správa za rok 2020 
 

Hospodárenie AZZP V Trenčíne prebiehalo v zmysle schváleného rozpočtu pre rok 

2020 a v rámci aktuálnych finančných možností AZZP. 

AZZP v Trenčíne vedie účtovníctvo na dvoch analyticky rozdelených účtovných strediskách: 

a/ Stredisko 1:  Domov sociálnych služieb 

b/ Stredisko 2: Relaxačno-rehabilitačné služby, chránená dielňa a ostatná prevádzka 

 AZZP v Trenčíne. 

AZZP v Trenčíne účtuje v osnove podvojného účtovníctva a riadi sa finančnými predpismi, 

ktoré sú platné pre účtovanie v neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné 

služby. 

Finančné hospodárenie sa realizuje prostredníctvom pokladne a tiež i registračnej pokladne 

(hotovostný platobný styk) a prostredníctvom dvoch bežných účtov v peňažnom ústave 

(bezhotovostný platobný styk), ktoré sú vedené v Slovenskej sporiteľni a.s. 

AZZP v Trenčíne vedie evidenciu hmotného a nehmotného majetku, ktorý je získaný 

z finančných zdrojov AZZP v Trenčíne v zmysle účtovných predpisov. 

Prostriedky, ktoré sú poskytnuté, alebo ktoré AZZP v Trenčíne získa, sú účelovo viazané 

na poslanie a ciele, ktoré sú definované v Stanovách, alebo priamo v zmluve o poskytnutí 

finančných prostriedkov. 

AZZP i v roku 2020 pokračovala v plnení svojho poslania a cieľov podľa aktuálnych potrieb 

a situácií, ktoré súvisia s prevádzkovaním jednotlivých činností v Edukačno-rehabilitačnom 

centre. 

Plnenie poslania sa uskutočňuje prostredníctvom činností v nasledujúcich oblastiach: 

a/ sociálne služby  

b/ relaxačno- rehabilitačné a športové aktivity  

c/ kultúrno – spoločenské a vzdelávacie aktivity. Cieľom je zabezpečenie starostlivosti 

predovšetkým o občanov s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením a o ich 

rodinných príslušníkov, ale i poskytovanie týchto činností aj ostatnej širokej 



verejnosti, pomáhať občanom so zdravotným postihnutím aj iným vhodným 

spôsobom, pokiaľ na to stačia prostriedky AZZP v Trenčíne. 

Stav zamestnancov k 31.12.2020 bol 11, v prepočítanom stave na plný úväzok 9,84 

zamestnancov. 1 zamestnankyňa ukončila pracovný pomer k 30.09.2020, toto pracovné 

miesto bolo k 31.12.2020 neobsadené. 1 zamestnankyňa je na rodičovskej dovolenke. 

Priemerná hrubá mzda našich zamestnancov za rok 2020 bola 909,65 Eur / mesiac (pri 

prepočítanom stave zamestnancov 10,34/rok) 

 

Štatút chránenej dielne   

 

V období roka 2020 (od februára) bola uzavretá dohoda s ÚPSVR v Trenčíne na 

poskytnutie finančného príspevku na činnosť dvoch 

pracovných asistentov pre dvoch zamestnancov s ŤZP. 

V zmysle tejto dohody bola AZZP v Trenčíne čiastočne 

refundovaná suma  celkovej ceny práce pracovných 

asistentov. 

Štatút chránenej dielne si stále udržiavame. 

Chránené pracovné miesta sú finančne podporované 

prostredníctvom ÚPSVR v Trenčíne, v zmysle Zákona 

č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, formou poskytnutia 

príspevku na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov 

chránenej dielne, čo nám výrazne umožňuje trvale udržať tieto pracovné miesta (5 

pracovných miest). 

Naďalej bola v platnosti zmluva s mestom Trenčín, na základe ktorej poskytujeme 

zľavy na rehabilitačné procedúry držiteľom preukazu „senior“. Poskytovanie relaxačných 

služieb, hlavne verejnosti, nám finančne pomáha prevádzkovať zariadenie ERC 

a v neposlednom rade i samotnú sociálnu službu v DSS. 

V priestoroch ERC prebiehajú pravidelné klubové stretnutia jednotlivých členských 

zväzov, podľa ich požiadaviek a potrieb. Sami si organizujú a zabezpečujú rôzne odborné 

prednášky, tvorivé dielne a záujmové aktivity pre svojich členov.   

  



  

Dve  miestnosti v pavilóne „A“ boli aj v roku 2020 v prenájme pani Janke Žiškovej, za 

účelom poskytovania kozmetických a masérskych služieb, ktorá úzko a veľmi dobre 

spolupracuje s našimi zamestnancami a podieľa sa tak na dobrom mene a kvalite 

poskytovaných služieb v našom relaxačnom centre. 

 

Poskytovanie sociálnej služby ( v DSS) 

 

Sociálna služba v AZZP v Trenčíne je poskytovaná v zmysle zákona 448/2008 Z.z. a je 

zároveň aj upravená týmito internými predpismi: Stanovami OZ, Organizačným 

a Prevádzkovým poriadkom, Interným mzdovým predpisom, Internou smernicou 

pri používaní prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia, Etickým kódexom, Domácim 

poriadkom a ďalšími smernicami.  

AZZP v rámci registrovanej sociálnej služby poskytuje základné sociálne poradenstvo 

i občanom Trenčianskeho regiónu. 

V novembri 2020 uplynulo devätnásť rokov od začatia poskytovania sociálnych 

služieb v Domove sociálnych služieb (ďalej len DSS) pre ľudí s mentálnym a 

kombinovaným zdravotným znevýhodnením. DSS funguje ako zariadenie sociálnych služieb 

s ambulantnou formou starostlivosti. Od 17.7.2020 má domov sociálnych služieb zvýšenú 

kapacitu z 20 na 27 PSS z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

v Trenčíne. Zmena bola následné nahlásená aj do registra poskytovateľov sociálnych služieb 

na Trenčiansky samosprávny kraj. K 31.12.2020 bolo v evidencii 30 prijímateľov sociálnej 

služby (ďalej len PSS). Sociálna služba je poskytovaná všetkým prijímateľom sociálnej 

služby na základe zmluvy.  



Prevádzka v DSS je v pracovných dňoch, od 6,30 do 15,30 hod., v prípade potreby i dlhšie. 

PSS poskytujeme stravovanie, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálnu 

rehabilitáciu, podporu pracovných zručností, záujmovú činnosť a základné sociálne 

poradenstvo. 

 Ku každému PSS sa pristupuje individuálne, na základe jeho potrieb, s ohľadom na jeho 

zdravotné znevýhodnenie. 

Odborné činnosti v DSS sú prispôsobené Individuálnym plánom prijímateľov sociálnej služby 

a programom sociálnej rehabilitácie s preferovaním holistického prístupu k PSS.  

Každý PSS má vypracovaný individuálny plán, ako základný nástroj spolupráce medzi 

poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby, prípadne jeho rodinou. Individuálny plán 

vyhodnocujeme a aktualizujeme minimálne dvakrát za rok. V prípade, že prijímateľ sociálnej 

služby je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo osoba odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby, súčasťou individuálneho plánu je aj program sociálnej rehabilitácie.  

Všetci PSS v DSS, na ktorých je poskytovaný finančný príspevok z MPSVR SR a 

TSK, majú vydané rozhodnutie o odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy 

v zmysle § 76 Zákona 448/2008 Z. z. V roku 2020 bola uzatvorená nová zmluva 

o poskytovaní sociálnej služby s 1 prijímateľkou a nebola ukončená žiadna zmluva 

o poskytovaní sociálnej služby.  

V priamej práci s prijímateľmi SS v DSS pracovali na plný úväzok tri zamestnankyne 

s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, so zameraním na sociálnu prácu a sociálnu 

pedagogiku, ktoré sú zaradené ako inštruktori sociálnej rehabilitácie a sociálny pracovník 

v zariadení SS. Opatrovateľský proces a pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

v DSS vykonáva zamestnankyňa s pracovným zaradením ako praktická sestra. 

 

 

 

 

 

 

 



Štruktúra prijímateľov sociálnej služby  

 

PSS PODĽA BYDLISKA 

Bydlisko Trenčín Okres Trenčín Okres Púchov Okres Ilava 
Okres Bánovce n/ 

Bebravou 

Počet 

PSS 
17 10 1 1 1 

 

PSS PODĽA POHLAVIA A VEKU 

Vek 18-25 25-30 
30-

35 

35-

40 
40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 Spolu 

Muži 4 4 1 6 1 0 0 0 1 17 

Ženy 3 1 2 2 3 1 1 0 0 13 

 

PSS PODĽA MOBILITY 

Mobilní   18-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 Spolu 

  Muži 3 4 1 4 1 0 0 0 0 13 

  Ženy 3 1 1 1 3 1 1 0 0 11 

 

Ťažko 

mobilní   18-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 Spolu 

  Muži 1 0 0 2 0 0 0 0 1 4 

  Ženy 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

 

PSS PODĽA DIAGNÓZY 

 

Detská 

mozgová 

obrna 

Iné 

mentálne 

postihnutia 

Downov 

syndróm 

Detská mozgová 

obrna a iné 

postihnutie 

Psychiatrické 

diagnózy 

Postraumatický 

stav 

Muži 5 6 3 1 0 2 

Ženy 2 7 1 2 1 0 

 

PSS PODĽA ROZSAHU POSKYTOVANIA SS 

  5x týždenne 4x týždenne 3x týždenne 2x týždenne 

muži 12 0 4 2 

ženy 6 1 4 1 

 

  



PSS PODĽA SPÔSOBILOSTI NA PRÁVNE ÚKONY 

  Áno Nie 

Muži  10 7 

Ženy 10 3 

 

 

 

Záujmová činnosť prijímateľov sociálnej služby 

 

Počas celého roka uskutočňujeme 

záujmovú činnosť s ohľadom na potreby 

a požiadavky PSS, v súlade s tradíciami 

a zvykmi, ročnými obdobiami a podľa 

možností zariadenia. Okrem vlastných podujatí 

– opekačiek, výletov, tradičného fašiangového 

plesu, navštevujeme aj verejné kultúrne 

podujatia, čo bolo v tomto roku veľmi 

obmedzené z dôvodu Pandémie Covid – 19. 

V súlade so Smernicou o postupe pri 

poskytovaní sociálnej služby počas pandémie – 

COVID 19 bolo pozastavené navštevovanie 

krúžkov a verejných podujatí z dôvodu ochrany PSS pred koronavírusom. Uprednostnili sme 

aktivity v exteriéri DSS alebo v prírode.  

Napriek pandémii sme stihli zorganizovať Fašiangový ples, navštíviť Tatranský 

ľadový dom a Tricklandiu. Zúčastnili sme sa festivalu Ekotopfilm a Envirofilm v Trenčíne. 

Zorganizovali sme si záhradnú párty a prechádzku na Brezine sme spojili s príjemnou 

opekačkou. Za priaznivého počasia sme trávili veľa času v prírode. Na pozadí predvianočných 



príprav nás navštívil aj svätý Mikuláš. Prijímatelia sociálnej služby aj počas prerušenia 

poskytovania sociálnej služby boli v spojení medzi sebou a aj s odbornými zamestnancami 

prostredníctvom mobilných aplikácií. 

 

Sociálna rehabilitácia a rozvoj pracovných zručností 

 

V súlade s Individuálnym plánom prijímateľa sociálnej služby a s rešpektom 

k prianiam a potrebám prijímateľov sociálnej služby podporujeme ich samostatnosť, 

nezávislosť a sebestačnosť, snažíme sa o rozvoj schopností, aktivizáciu, nadobudnutie nových 

pracovných zručností.  

Našou snahou je, aby prijímatelia sociálnej služby boli v čo najväčšej možnej miere 

aktivizovaní v bežnom prostredí (mimo priestorov DSS). Veríme, že tieto aktivity im pomôžu 

na ceste za nezávislým životom.  

Niektorí prijímatelia sociálnej služby vykonávali dobrovoľnícku činnosť v reštaurácii 

Remys v Trenčíne. Prijímateľ sociálnej služby Martin vykonával dobrovoľnícku činnosť 

v kaviarni Orbis, potom, ako sa zaučil pod vedením skúseného barmana v kaviarni Na ceste. 

V letných mesiacoch prebiehala aktivizácia aj v exteriéri DSS, naďalej sme sa starali 

a zveľaďovali náš dvor, hrabali lístie, vysádzali kvety a pestovali zeleninu a bylinky vo 

vyvýšených záhonoch. Všetci prijímatelia sociálnej služby sa zapojili do prípravy 

internetového Vianočného jarmoku, ktorý sme si nazvali I(ARMOK).  Klienti balili bylinky 

do čajových balíčkov, maľovali poháre, vyšívali textilné tašky. I(ARMOK) sa stretol 

s pozitívnou odozvou verejnosti. 

 Pri tejto príležitosti s nami urobili rozhovor a fotoreportáž aj Trenčianske noviny. 



Naši zákazníci mali záujem najmä o vianočné oblátky, páčili sa im tiež výrobky 

z dreva, vianočné ozdoby, levanduľové vrecúška aj nástenné hodiny. Po prvýkrát sme sa 

pokúsili maľovať na sklo jednoduché obrázky a vtipné nápisy. Prijímatelia sociálnej služby sa 

počas celého roka zapájajú do čistoty a úpravy prostredia, spolupodieľajú sa na príprave 

desiaty a servírovaní obeda.  

 

Vzdelávanie zamestnancov sociálnej služby 

 

 Viacero naplánovaných vzdelávacích aktivít bolo zrušených z dôvodu 

epidemiologickej situácie. Zúčastnili sme sa vzdelávaní, ktoré boli realizované online. 

 

Zamestnanci boli vzdelávaní v nasledovných témach: 

Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom projekte Kvalita 

sociálnych služieb - zúčastnila sa sociálna pracovníčka 

Individuálne plánovanie, ADPONTES ČR – inštruktorka sociálnej rehabilitácie, praktická 

sestra 

Nové teórie a metódy sociálnej práce, RPSP – sociálna prac./ zástupkyňa riaditeľa 

Komunitné sociálne služby, RPSP - sociálna prac./ zástupkyňa riaditeľa 

Okrúhle stoly – Nezávislý život, Socia – inštruktorky sociálnej rehabilitácie 

Stáž v APS v ŽILINE – sociálna pracovníčka 

Greencare  /zamestnávanie  a aktivizácia ľudí/ – soc. prac., zástupkyňa riaditeľa 

 Každý zamestnanec má vypracovaný individuálny vzdelávací plán. Odborní 

zamestnanci sa vzdelávajú a zvyšujú si svoju odbornosť aj samovzdelávaním. Na základe 

supervíznych odporúčaní sme sa v roku 2020 zamerali na preterapiu a sexualitu ľudí 

s mentálnym postihnutím.  

 

Financovanie sociálnej služby 

 

Na základe výpočtu priemerných bežných výdavkov a ekonomicky oprávnených 

nákladov na poskytovanú sociálnu službu za rok 2019, bola prehodnotená cena za SS, resp. 

úhrada od prijímateľov za poskytované služby v DSS. V roku 2020 bola cena za sociálnu 

službu 6,82 € na deň (od zvýšenia v novembri 2019). 

  



Cenník za sociálnu službu platný od 1. 11. 2019, nasledovne: 

1/ odborné činnosti spolu        1,00 € / 8 hodín 

  Z toho: 

a/ pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO 

  pri úkonoch sebaobsluhy     =1,00 €  

b/ základné sociálne poradenstvo     = 0,00 € 

c/ pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmo v = 0,00 € 

d/ sociálna rehabilitácia      = 0,00 € 

e/ rozvoj pracovných zručností     = 0,00 €     

     

 2/ obslužné činnosti spolu              5,82 € / 8 hodín 

 Z toho: 

    a/ stravovanie (desiata = 0,41€, obed = 2,91 €)                            3,32 € / deň  

b/ poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním 

  ambulantnej sociálnej služby    v spoločných priestoroch   2,50 € / 8 hodín 

 3/ ďalšie činnosti spolu                   0,00 €  

   Z toho: 

 - záujmová činnosť              = 0,00 €  

 

  

Vo februári 2020 uzatvoril Trenčiansky samosprávny kraj s AZZP v Trenčíne „Zmluvu 

o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby“ vo výške 23 184 Eur, a to v zmysle § 77 zákona 448/2008 

Z. z. Po zúčtovaní prvého štvrťroka 2020, TSK prepočítal výšku finančných príspevkov na 

prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a následne upravil výšku sumy 

poskytnutého finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby na rok 2020 pre AZZP 

v Trenčíne, na celkovú sumu 16 060,80 Eur /rok. Vo februári MPSVR SR uzatvorilo s AZZP 

v Trenčíne „Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 

v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre 

osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, na rozpočtový rok 2020“ a v zmysle §78a zákona 

448/2008 Z. z., bol AZZP poskytnutý finančný príspevok v celkovej sume 86 532 Eur. Oba 

finančné príspevky – z TSK i z MPSVR SR- boli poskytnuté na plnú kapacitu zariadenia, t.j. 

na 20 prijímateľov sociálnej služby (prepočítaný stav z 29 klientov). 

  



V roku 2020 boli skutočné bežné výdavky na jedného prijímateľa SS vo výške 559,51 

Eur/ mesiac (v roku 2019 to bolo 549,84 €/ mesiac). Priemerný skutočne dosiahnutý príjem 

z platenia úhrad za SS na jedného prijímateľa SS bol 94,57 Eur/ mesiac (v roku 2019 to bolo 

117,85 Eur/ mesiac). Pokles v sume priemerných úhrad za rok 2020 od PSS oproti roku 2019 

bol spôsobený tým, že sociálna služba bola poskytovaná v menšom rozsahu z dôvodu 

pandémie COVID-19. 

Poskytovanie sociálnej služby je jednou z hlavných činností Edukačno-rehabilitačného 

centra, no zároveň je to prevádzka, ktorá je personálne a prevádzkovo veľmi náročná. Musíme 

plnohodnotne spĺňať všetky nielen kvalifikačné predpoklady, no i priestorové a hygienické 

podmienky. Viaczdrojové financovanie je nevyhnutnosťou, nakoľko finančné prostriedky z 

rozpočtu samosprávy nemôžeme použiť na opravy a kapitálové výdavky a finančný príspevok 

z MPSVR SR je možné použiť v zmysle zákona iba na mzdy a odvody zamestnancov 

pracujúcich na stredisku sociálnej služby.     

     Z prostriedkov z vlastnej činnosti je povinnosťou AZZP hradiť investičné (kapitálové) 

náklady súvisiace jednak s poskytovaním sociálnej služby, ale i ostatnou činnosťou v ERC. 

 

Projektová činnosť, dotácie a rekonštrukcie 

 

Z vlastných finančných prostriedkov sme zrealizovali rekonštrukciu práčovne pre 

potreby DSS. Zakúpili sme novú práčku, zrealizovali sme rekonštrukciu podlahy, rozvodov a 

odpadov vody. Vyčlenili sme miestnosť pre manipuláciu s čistou bielizňou – sušiareň.  

V roku 2020 sme vymaľovali priestory jedálne a celý pavilón A. Zrealizovali sme 

rekonštrukciu sprchy a odpadov v šatni, v pavilóne D.  

 



Vďaka platforme Kto pomôže Slovensku nám boli darované respirátory, ochranné štíty 

a dezinfekčné prostriedky. DM drogéria nám darovala hygienické a čistiace prostriedky. Z 

dôvodu zlej epidemiologickej situácie sa v roku 2020 nerealizovalo viac projektov. 

Naplánované aktivity, ktoré sme chceli realizovať a financovať prostrednctvom dotácií sme 

presunuli na rok 2021.  

 

Poslanie, vízia a hodnoty DSS 

 

Základom pre poskytovanie kvalitných sociálnych služieb je rešpektovanie 

individuality prijímateľa sociálnej služby, jeho potrieb a osobitostí, čo je premietnuté aj do 

strategických dokumentov AZZP v Trenčíne.  

Poslaním nášho DSS je: 

profesionálne poskytovanie komplexných odborných sociálnych služieb spoluobčanom 

s mentálnym, kombinovaným alebo viacnásobným znevýhodnením na základe individuálneho 

prístupu, možností zariadenia a v súlade s platnou legislatívou. 

(DSS poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách Z.z. 

v znení neskorších predpisov ambulantnou formou, dospelej fyzickej osobe do dovŕšenia 

dôchodkového veku.) 

Víziou nášho DSS je: 

odborným a ľudským prístupom k prijímateľovi sociálnej služby poskytovať kvalitné, 

bezpečné, podnetné a proaktívne sociálne služby všetkým prijímateľom sociálnej služby s 

rôznou mierou podpory. Udržanie stabilného hospodárenia organizácie a stabilného 

postavenia medzi neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb. 

 

Hodnoty nášho DSS sú: 

 partnerský a rešpektujúci prístup k prijímateľom sociálnej služby 

 správanie k prijímateľom sociálnej služby postavené na vysokom morálnom štandarde  

 pracovné prostredie apelujúce na odbornosť zamestnancov, vzájomnú úctu, toleranciu 

a slušnosť 

 pôsobenie na budovanie správnych postojov verejnosti k ľuďom so zdravotným 

znevýhodnením, ich integráciu a inklúziu 

 pôsobenie na povedomie verejnosti o dôležitosti komunitných sociálnych služieb. 

 



Spolupráca a partnerstvá 

 

Spolupracujeme a udržiavame priateľské kontakty aj s inými inštitúciami a zariadeniami 

sociálnych služieb v meste a blízkom okolí, ako napr.: ŠZŠI V. Predmerského, Podporované 

bývanie – Centrum sociálnych služieb Juh, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím, ARCHA v Bánovciach nad Bebravou, ŠZ a praktická škola internátna v 

Trenčianskej Teplej, DSS Adamovské Kochanovce, DSS Adelka Považská Bystrica a pod. 

Tešíme sa na stretnutia s nimi, tak ako sme boli zvyknutí v čase pred pandémiou.  

Od 09.09.2020 máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania so 

Strednou zdravotníckou školou Celestíny Šimurkovej v Trenčíne. Do AZZP v Trenčíne 

prichádzajú študenti z odboru masér na odbornú prax štyrikrát týždenne. Ide o študentov 

tretieho a štvrtého ročníka.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FINANČNÁ  SPRÁVA ZA 1. - 12. /2020 

    

I. VÝNOSY 

Položka Stredisko 1 Stredisko 2 Spolu celé 

   "DSS"  "CHD"  AZZP 

tržby z prenájmu priestorov (p. Žišková)   1463 1463 

tržby za služby v relaxe- obyvateľstvo   2730 2730 

tržby za služby v relaxe-zľavnené   5375 5375 

tržby za služby v DSS 22699   22699 

MPSVR SR - FP na sociálnu službu (mzdy,odv.) 86532   86532 

TSK - FP na sociálnu službu (prevádzkové nákl.) 16061   16061 

ÚPSVR - FP na prevádzku chránenej dielne   27962 27962 

ÚPSVR - FP na činnosť pracovných asistentov   12121 12121 

MPSVR SR – dotácia vitamíny 780 

 

780 

Dotácia – CORONA – opatrenia – ÚPSVR TN 2896 4765 7661 

príjem z 2% zaplatenej dane za rok 2019 4547 

 

4547 

Dary 100  100 

odpisy (rekonštrukcie z dotácií)   86 86 

Spolu 133615 54502 188117 

    

 

 

 

 

 



 

 

II. NÁKLADY 

Položka Stredisko 1 Stredisko 2 Spolu celé 

   "DSS"  "CHD"  AZZP 

mzdy (vrátane DOVP) 80786 32080 112866 

odvody – zamestnávateľ 27139 10248 37387 

zákonné sociálne náklady na zamestnancov 1101 767 1868 

spotreba energií – elektrina, voda, plyn 7018 1755 8773 

spotrebný materiál (vrátane potravín a obedov) 13410 1364 14774 

oprava a udržiavanie budovy a DHM 1328 206 1534 

Cestovné 18 0 18 

náklady na reprezentáciu 0 23 23 

služby (účtovníctvo, revízie,telefóny,KO,poistenie...) 3484 787 4271 

Rezerva na nevyčerpanú dov. 2020-mzda + odvody 2172 -56 2116 

odpisy dlhodob. hmot. a nehmot. majetku 133 235 368 

Spolu 136589 47409 183998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stav a pohyb majetku a záväzkov za 1. - 12. / 2020 

 

 Občianske združenie má k 31.12.2020 majetok vo výške 52 042,75 EUR. Najvyššou 

položkou majetku je zostatok na bankových účtoch vo výške 40 530,02 EUR. Oproti 

minulému obdobiu majetok združenia vzrástol o 7 099,65 EUR.  

 Občianske združenie má k 31.12.2020 záväzky vo výške 25 904,13 EUR. Najväčšou 

položkou záväzkov sú krátkodobé záväzky, konkrétne krátkodobé rezervy vo výške 

11 134,15 EUR. Oproti minulému obdobiu celkové záväzky združenia vzrástli o 3 067,33 

EUR. 

 Vlastné imanie občianskeho združenia je k 31.12.2020 vo výške 23 614,91 EUR. 

Najvýznamnejšia hodnota vlastného imania je nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov. Oproti minulému obdobiu vlastné imanie vzrástlo o 4 118,84 EUR. 

 

 

Priemerné bežné výdavky a priemerné ekonomicky oprávnené náklady  

 na jedného prijímateľa sociálnej služby za rok 2020 

 

 Počet prijímateľov sociálnej služby k 31.12.2020 bol 30 (v prepočítanom stave 20).  

1. Bežné náklady (výdavky) na sociálnu službu: 

- Mzdové náklady 80 786 EUR 

- Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 27 139 EUR 

- Materiál 13 410 EUR 

- Cestovné náhrady 18 EUR 

- Energie 7 018 EUR 

- Služby a ostatné 4 585 EUR 

- Údržba a opravy 1 328 EUR 

 Priemerné bežné náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby za rok 2020 predstavovali 

sumu 6 714,20 EUR, v prepočte 559,51 EUR na mesiac.  

2. Priemerné ekonomicky oprávnené náklady 

na jedného PSS za rok 2020 boli v sume  6 829,45 EUR a v prepočte 569,12 EUR/mesiac 

(rozpis nákladov je uvedený v tabuľke vo finančnej správe za rok 2020). 

 



 

Poďakovanie 

 

,,Ty musíš byť zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.“ (Gándhí) 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú maličkými krôčikmi meniť svet na lepšie 

miesto, ktorí pomáhajú napĺňať poslanie a ciele občianskeho združenia Asociácia zväzov 

zdravotne postihnutých v Trenčíne, ktorí nás motivujú k ďalšej práci.  

Predovšetkým zamestnancom, dobrovoľníkom, rodinám našich prijímateľov SS a členským 

organizáciám AZZP v Trenčíne.  

 

Ďakujeme Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR a Trenčianskemu 

samosprávnemu kraju – za poskytnutie finančných príspevkov na sociálnu službu pre našich 

spoluobčanov. Mestu Trenčín. ÚPSVR v Trenčíne za finančnú podporu na činnosť 

pracovných asistentov a chránenej dielne. 

Ďakujeme platforme – Kto pomôže Slovensku a drogérii DM za vecnú pomoc v čase 

pandémie COVID – 19. 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí nás nejakým spôsobom podporili a zároveň nám tým aj 

prejavili dôveru. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

Účtovná závierka zostavená k 31.12. 2020 (je súčasťou účtovnej evidencie za rok 2020) 



 


