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Vypracovali: PhDr. Mária Vasková, riaditeľka 

 Eva Struhárová, ekonómka 

 Ing. Eva Hudáková, účtovná závierka 



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, Centrum nepočujúcich ANEPS Trenčín, 

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  PhDr. 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 1330/55, 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. 

mailto:azzpriaditel@gmail.com
http://www.azzptrencin.sk/


Správa za rok 2021  

 

Hospodárenie AZZP V Trenčíne prebiehalo v zmysle schváleného rozpočtu pre rok 

2021 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 2021 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. 



V roku 2021 bolo predstavenstvo AZZP v Trenčíne od apríla zastúpené iba piatimi 

členmi, nakoľko členka predstavenstva AZZP v Trenčíne zastupujúca ZO nedoslýchavých 

v Trenčíne, pani Henrietta Haščičová, v apríli 2021 zomrela. Táto členka zároveň zastávala aj 

funkciu podpredsedu predstavenstva AZZP v Trenčíne. Členská organizácia ZO 

nedoslýchavých v Trenčíne nenavrhla na VZ AZZP v Trenčíne, ktoré sa konalo dňa 21.6. 

2021 za ich organizáciu nového člena do predstavenstva, preto zostala v roku 2021 táto 

pozícia v predstavenstve neobsadená. 

 

Stav zamestnancov k  31.12.2021 bol  12. V prepočítanom stave na plne zamestnaných  

to  bolo za rok v priemere 11,1  zamestnancov. V roku 2021  jedna  zamestnankyňa ukončila 

pracovný pomer k 30.06.2021, jednu zamestnankyňu sme prijali od 01.03.2021 a ďalšiu 

01.09.2021.   Jedna zamestnankyňa je na rodičovskej dovolenke. 

Priemerná hrubá mzda našich zamestnancov za rok 2021 bola 1155 Eur / mesiac (pri 

priemernom prepočítanom stave zamestnancov 11,1/rok). V predchádzajúcom roku bola 

priemerná hrubá mzda 909 Eur (pri prepočítanom stave zamestnancov 10,34/rok). 

 

Štatút chránenej dielne   

 

V období roka 2021 bola uzavretá dohoda s ÚPSVR v Trenčíne na poskytnutie 

finančného príspevku na činnosť dvoch pracovných asistentov pre dvoch zamestnancov  

s ŤZP,  v zmysle ktorej 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. Na stredisku 

CHD boli k 31.12.2021 4 pracovné miesta obsadené zamestnancami s ŤZP.  Jedna 

zamestnankyňa s ŤZP požiadala o ukončenie pracovného pomeru k 30.6.2021. Toto pracovné 

miesto nebolo preobsadené iným zamestnancom. Z tohto dôvodu bol za druhý polrok 2021 

uplatňovaný nižší finančný príspevok na prevádzkové náklady CHD. 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 2021 v prenájme pani Janke Žiškovej, za 

účelom poskytovania kozmetických a masérskych služieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021 uplynulo dvadsať 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 s kapacitou 27 prijímateľov sociálnej služby. K 31.12.2021 bolo 

v evidencii 33 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, rozvoj 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 poskytujeme na základe individuálneho a holistického 

prístupu k prijímateľovi sociálnej služby. Každý prijímateľ sociálnej služby má vypracovaný 

Individuálny plán ako základný nástoj spolupráce s poskytovateľom sociálnej služby. 

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 2021 bola uzatvorená nová zmluva 

o poskytovaní sociálnej služby so 4 prijímateľmi sociálnej služby a 1 prijímateľka sociálnej 

služby požiadala o ukončenie poskytovania sociálnej služby.  

V priamej práci s prijímateľmi SS v DSS pracovali tri zamestnankyne s 

vysokoškolským vzdelaním, so zameraním na sociálnu prácu a špeciálnu  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 jedna zamestnankyňa s pracovným zaradením ako praktická sestra a jedna 

zamestnankyňa na pracovnej pozícii opatrovateľka.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Štruktúra prijímateľov sociálnej služby  

 

PSS PODĽA BYDLISKA 

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

Bebravou 

Počet 

PSS 
16 13 1 2 1 

 

PSS PODĽA POHLAVIA A VEKU 

Vek 18-25 26-30 
31-

35 

36-

40 

 

41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 Spolu 

Muži 4 4 1 6 1 0 0 0 1 18 

Ženy 4 2 2 2 3 1 1 0 0 15 

 

PSS PODĽA MOBILITY 

Mobilní   18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 Spolu 

  Muži 3 5 1 4 1 0 0 0 0 14 

  Ženy 3 2 2 2 3 1 1 0 0 13 

 

Ťažko 

mobilní   18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 Spolu 

  Muži 1 0 0 2 0 0 0 0 1 4 

  Ženy 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 

 

 

PSS PODĽA ROZSAHU POSKYTOVANIA SS 

  40 hodín týždenne 20 hodín týždenne Menej ako 20 hodín týždenne 

Muži 15 3 0 

Ženy 12 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sociálne poradenstvo 

 

 Sociálne poradenstvo poskytuje sociálna poradkyňa a sociálne pracovníčky AZZP 

v Trenčíne jednak prijímateľom sociálnej služby a ich rodinám, záujemcom o poskytovanie 

sociálnej služby, členom členských organizácií AZZP v Trenčíne ako aj verejnosti. Sociálne 

poradenstvo poskytujeme pri osobnom stretnutí, telefonicky alebo prostredníctvom emailovej 

komunikácie. V prípade potreby odporučíme klientom iných odborníkov. 

 

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, navštevujeme aj verejné kultúrne podujatia, čo bolo aj  

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.  

V čase, keď to opatrenia umožňovali sme absolvovali výlety do blízkeho okolia aj do 

vzdialenejších miest. Navštívili sme Stupavu, vyšli na horu Butkov. V letných mesiacoch sme 

organizovali opekačky v areáli AZZP v Trenčíne.  Športový deň v HOSS CENTRE v Trenčíne 

preveril naše floorbalové schopnosti.  

Profesionálnu rozcvičku nám pripravila profesionálna atlétka Veronika Kohútová.   

 

                          

 

 



Pri príležitosti Dňa Zeme sme v spolupráci so 117. Skautským zborom sv. Františka 

z Assisi čistili mesto od odpadkov.  

                     

Aj tento rok sme boli spoluorganizátormi Športovej olympiády pre ľudí s mentálnym 

a kombinovaných znevýhodnením na Brezine v Trenčíne. Prijímatelia súťažili v rôznych 

športových disciplínach. Krásne prostredie lesoparku  Brezina a chutný obed v prírode boli 

zárukou vydareného dňa. V apríli sme sa zúčastnili enviromentálneho filmového festivalu 

EKOPOP FILM.  

Halowen párty a vianočný večierok je už tradične sprevádzaný tematickým oblečením, 

výrobou masiek a občerstvenia, hudbou a tancom.  

 

Individuálne plánovanie, sociálna rehabilitácia a rozvoj pracovných zručností 

 

Každý prijímateľ sociálnej služby má vypracovaný Individuálny plán ako základný 

nástroj spolupráce medzi prijímateľom sociálnej služby a poskytovateľom.  Individuálny plán 

vyhodnocujeme a aktualizujeme minimálne dvakrát za rok. 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. 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.  

 

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. V procese individuálneho plánovania sa snažíme 

o spoluprácu s rodinou prijímateľa sociálnej služby a s jeho 

prirodzenou sociálnou sieťou. 

Prijímatelia sociálnej služby nadobúdajú a precvičujú 

si sociálne a komunikačné zručnosti, orientáciu v prostredí, 

používanie pomôcok. Zdokonaľujú sa v starostlivosti o seba 

a svoju domácnosť.  

 Tento rok sme veľa času trávili prácami v exteriéri 

AZZP v Trenčíne, doplnili sme výsadbu ozdobných drevín. 

Zakúpili sme ďalšie vyvýšené záhony, ktoré nám ponúkli 

nové možnosti výsadby v exteriéri AZZP v Trenčíne a tým aj 

umožnili rozvíjať pracovné zručnosti prijímateľov sociálnej služby v tejto oblasti.  Vysadili 

sme si drobnú zeleninu a bylinky. Tak ako každá záhrada aj tá naša ponúka možnosti na 

aktívne trávenie voľného času od jari až do neskorej jesene. 

Každý utorok popoludní sa spájame v online priestore s inými sebaobhajcami zo 

Slovenska.  Sebaobhajovanie je priestor pre diskusiu ľudí s mentálnym znevýhodnením, ktorí 

pod vedením lektora diskutujú na rôzne témy, zdieľajú svoje skúsenosti, rozprávajú sa 

o svojich právach a povinnostiach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z dôvodu zabezpečenia bezpečných sociálnych služieb sme absolvovali cvičný nácvik 

požiarneho poplachu s Hasičským a záchranným zborom v Trenčíne. Okrem nácviku sme 

mali možnosť porozprávať sa so záchranármi o ich práci a vyskúšať si obsluhu hasičskej 

techniky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už tradične v predvianočnom období zahájime činnosť našej ,,firmy na skúšku“ 

a pečieme vianočné oblátky pre verejnosť. V tomto roku sa nám podarilo pre našich 

zákazníkov upiecť 985 balíkov vianočných oblátok. Prijímatelia sociálnej služby sú účastní 

nákupov, prípravy cesta, samotného pečenia a aj balenia oblátok. Záujem zákazníkov dáva ich 

činnosti zmysel a motiváciu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poskytovanie sociálnej služby počas pandémie COVID – 19 

 

V roku 2021 bolo poskytovanie ambulantnej sociálne služby 

z dôvodu epidemických opatrení viackrát poskytované v domácom prostredí 

prijímateľa sociálnej služby a individuálnym spôsobom.  

Bola to pre prijímateľov sociálnej služby ako aj pre zamestnancov 

nová situácia, ktorá nás napriek obmedzeniam veľa naučila. Bol to priestor 

na rozvíjanie digitálnych zručností prijímateľov sociálnej služby 

a zdokonaľovanie individuálneho prístupu v poskytovaní sociálnej služby.  

Zamestnanci komunikovali s prijímateľmi sociálnej služby a ich 

rodinami telefonicky a prostredníctvom aplikácie Messenger, kde si 

vytvorili komunikačnú skupinu ,,Bezručka naša“. Odborní zamestnanci 

denne aktivizovali prijímateľov sociálnej služby rozhovormi, kvízmi, 

zadávaním rôznych pracovných a záujmových aktivít. Spoločne sme cvičili, 

spoznávali hrady a zámky, rozprávali sme sa o vážnych aj veselých témach. Takýmto 

spôsobom sme s našimi prijímateľmi absolvovali napríklad kurz varenia a anglického jazyka. 

V online priestore tiež prebiehala edukácia o prevencii, prejavoch a nových životných 

situáciách v súvislosti s Covid 19. Odborní zamestnanci sa s prijímateľmi stretávali aj osobne, 

vždy individuálne, v ich domácom prostredí alebo na prechádzkach vonku. Ak to situácia 

umožnila, odborní zamestnanci aj naďalej spolupracovali na napĺňaní Individuálneho plánu 

prijímateľa sociálnej služby.  

 

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. 

 

 V roku 2021 sa nám podarilo naplniť stanovený strategický cieľ a 21.10.2021 bola na 

základe našej žiadosti a podaného projektu zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych 

služieb nová sociálna služba -  Podpora samostatného bývania, ktorú budeme poskytovať 

od 01.01.2022.  

Vzdelávanie zamestnancov AZZP v Trenčíne 

  

Vzdelávanie zamestnancov je dôležitým predpokladom pre poskytovanie bezpečných,  

kvalitných a odborných sociálnych služieb. Všetci odborní zamestnanci majú vypracovaný 

Individuálny vzdelávací plán, ktorý vychádza z vízie,  poslania a cieľov AZZP v Trenčíne ako 

aj z napĺňania kritérií štandardov kvality. Viacero naplánovaných vzdelávacích aktivít sa 

z dôvodu pandémie COVID – 19 uskutočnilo online formou. 

 

Zamestnanci boli vzdelávaní v nasledovných oblastiach: 

1. Sociálne podnikanie:  vzdelávací seminár organizovaný združením SOCIOFÓRUM. 

Vzdelávania sa zúčastnila ekonómka a zástupkyňa riaditeľky. 



2. Základy leadershipu v sociálnych službách: akreditovaný 2 dňový kurz, organizovaný 

spoločnosťou ADPONTES. Vzdelávania sa zúčastnila riaditeľka. 

3. Ako pracovať s ľuďmi s problémovým správaním v sociálnych službách:  vzdelávací 

seminár organizovala Implementačná agentúra MPSVaR SR. Vzdelávania sa zúčastnila 

praktická sestra a zástupkyňa riaditeľky. 

4. Welnes pracovník – masérske služby: 320 hodinový odborný kurz organizovaný 

masérskou školou REGE. Kurz absolvoval masér. 

5. Preterapia -  workshop s odborníčkou Mgr. Relou Chábovou organizovaný 

Implementačnou agentúrou MPSVaR SR. Vzdelávania sa zúčastnila riaditeľka a zástupkyňa 

riaditeľky. 

6. Zmena v zákonníku práce – stravovanie zamestnancov : vzdelávací seminár 

organizovaný spoločnosťou RELIA. Seminár absolvovala ekonómka. 

7. Úvod do sexuality v sociálnych službách  - akreditované vzdelávanie organizované Tatra 

akadémiou v spolupráci s FREYA ČR. Vzdelávania sa zúčastnili všetci odborní zamestnanci. 

8. Opatrovateľský kurz –220 hodinový akreditovaný kurz absolvovala opatrovateľka, vo 

vzdelávacej inštitúcii BM Centrum, s.r.o. v Trenčíne. 

9. Na človeka orientované plánovanie - seminár s  PhDr. Soňou Holúbkovou absolvovali 

všetci odborní zamestnanci. 

10. Hodnota človeka v sociálnych službách – odborná konferencia organizovaná 

Implementačnou agentúrou MPSVaR SR. Konferencie sa zúčastnila inštruktorka sociálnej 

rehabilitácie. 

11. Supervízia – supervízne stretnutie s Mgr. Romanom Mojšom absolvovali všetci odborní 

zamestnanci. Vybrali si skupinovú formu supervízie. AZZP v Trenčíne má vypracovaný 

Program supervízie v súlade so Zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.  

 Supervízia je dôležitý nástroj na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov 

a zvyšovania kvality poskytovanej sociálnej služby. Pomáha predchádzať syndrómu 

vyhorenia zamestnancov, sprevádza riešením ťažkých situácii vo vzťahu k prijímateľovi 

sociálnej služby, jeho rodine. Pomáha riešiť problémy v pracovnom tíme, hľadá cesty 

a riešenia.  

 

 

 

 



Financovanie sociálnej služby 

 

A/ Podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby 

Vo februári 2021 uzatvoril Trenčiansky samosprávny kraj s AZZP v Trenčíne 

„Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby“ vo výške 20 477,52 Eur, a to 

v zmysle § 77 zákona 448/2008 Z. z. Následne, v priebehu roka bola  upravená výška sumy 

poskytnutého finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby na rok 2021 pre AZZP 

v Trenčíne, na celkovú sumu 21 886,20 Eur, na základe doobjednania sociálnej služby na plnú 

kapacitu DSS, t.j. na 27 prijímateľov sociálnej služby. 

 Taktiež vo februári 2021 uzatvorilo MPSVR SR 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 2021“.  V zmysle §78a zákona 448/2008 Z. z., bol 

AZZP poskytnutý finančný príspevok v celkovej sume 130 620,00 Eur, na 27 prijímateľov 

sociálnej služby (prepočítaný stav z 33 klientov). 

 

B/ Cena sociálnej služby /úhrada za SS prijímateľom SS  

 

V roku 2021 bola cena za sociálnu službu 6,56 Eur na deň, ktorá bola stanovená na 

základe údajov vychádzajúcich z priemerných bežných výdavkov a ekonomicky oprávnených 

nákladov na poskytovanú sociálnu službu v roku 2020. 

Cenník za sociálnu službu platný od 1. 01. 2021: 

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        5,56 € / 8 hodín 
 Z toho: 

    a/ stravovanie (desiata = 0,45€, obed = 2,61 €)                             = 3,06 € / 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 €  



 V roku 2021 boli ekonomicky oprávnené náklady na sociálnu službu v celkovej sume  

197 903 Eur, v priemere na jedného prijímateľa SS vo výške 610,48 Eur/ mesiac (v roku 2020 

to bolo 569,12 Eur / mesiac). Priemerný skutočne dosiahnutý príjem z platenia úhrad za SS na 

jedného prijímateľa SS bol 80,58 Eur/ mesiac (v roku 2020 to bolo 94,57 Eur / mesiac). 

Pokles v sume priemerných úhrad za rok 2021 od PSS oproti roku 2020 bol spôsobený tým, 

že sociálna služba bola poskytovaná v menšom rozsahu z dôvodu pandémie COVID-19. 

Rešpektovali sme  obmedzenie dochádzky PSS do DSS a to z dôvodu ich obavy o svoje 

zdravie. 

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  

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. 

 

C/ Dotácie - projektová činnosť  

 

 Na základe podaných projektov sme sa zapojili do rôznych výziev, za účelom získania 

finančných prostriedkov, pomocou ktorých sme mohli skvalitniť nielen poskytovanie 

sociálnej služby, no i celkové prostredie  nášho centra.  Zrealizovali sme nasledovné projekty:  

1. Tréningová kuchyňa  

 Projekt bol podporený nadáciou Pontis v sume 3000 €. Cieľom 

projektu bolo vybudovať tréningovú kuchyňu , v ktorej bude prebiehať 

aktivizácia a sociálna rehabilitácia prijímateľov sociálnej služby. 

Prijímatelia sa učili pripravovať jedlá a nápoje, pracovať s  

elektrospotrebičmi, obslúžiť svojho hosťa, udržiavať poriadok v kuchyni pri 

skladovaní a príprave jedál. Z prostriedkov 

plynúcich z tohto 

projektu sme zakúpili: 



chladničku, mikrovlnnú rúru, kontaktný gril, elektrickú varnicu na nápoje, presso-stroj na 

kávu, prístroj na pečenie oblátok, tyčový vysávač s funkciou mopovania, veľkokapacitnú 

umývačku riadu (50% spoluúčasť AZZP), notebook, bezdotykový dávkovač dezinfekcie.   

 

2. Záhradné átrium pre potešenie oka aj duše 

 Projekt bol podporený Mestom Trenčín sumou 755 €. Vďaka podpore tohto projektu 

sme doplnili výsadbu ozdobných drevín a trvaliek. Zakúpili sme parkové lavičky a vyvýšené 

záhony, sadenice letničiek a trvaliek a tiež i tri okrasné stromčeky ako náhradnú výsadbu. 

Cieľom projektu bolo vytvoriť estetický a zároveň funkčný priestor pre všetkých, ktorí 

využívajú služby AZZP v Trenčíne. Vďaka podpore tohto projektu sa nám podarilo vytvoriť 

príjemné miesto na oddych, aktivizáciu a stretávanie ľudí. 

                                              

3. Individuálny plán Ondreja H. 

 Nadácia SPP prostredníctvom grantového programu OPORA podporila realizáciu 

Individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby Ondreja v sume 400 €. Cieľom projektu 

bolo zabezpečiť technické a materiálne vybavenie na výrobu kalendárov. Zo 

získaných finančných prostriedkov sme zakúpili farebnú tlačiareň a viazač na hrebeňovú 

väzbu. Prijímateľ Ondrej sa s pomocou inštruktorov sociálnej rehabilitácie naučil pracovať 

v programe na úpravu fotografií a dokumentov, obsluhovať tlačiareň a zviazať fotografie do 

hrebeňovej väzby. Ondrej pripravil kalendáre pre svoju rodinu a personál a v aktivite je 

rozhodnutý pokračovať.                                  

                                                    

 

 



4.  Bežme oproti zdraviu a inklúzii 

 Mesto Trenčín podporilo náš projekt Bežme oproti zdraviu a inklúzii sumou 1400€. 

Cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok na športovú činnosť prijímateľov sociálnej 

služby. Zrealizovaním projektu sme rozšírili spektrum športových aktivít pre prijímateľov 

sociálnej služby s rôznou mierou potrebnej podpory. Zakúpili sme pomôcky na hru BOCCIA, 

ktorá je vhodná aj pre ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením. 

 Pre športovanie v exteriéri sme zakúpili paličky na Nordic Walking a prijímatelia absolvovali 

výcvik Nordic walking. Vďaka podpore projektu sme mohli absolvovať 2 výlety spojené 

s tréningom severskej chôdze. Navštívili sme Biofarmu Príroda v Stupave. Po komentovanej 

prehliadke Biofarmy sme trénovali Nordic Walking po Botanickom chodníku Gustáva Čejku. 

Druhý tréning sme absolvovali v mystickom prostredí hory Butkov.  

V súlade s cieľom projektu sme zakúpili aj bežecký trenažér do našej telocvične. Prijímatelia 

ho využívajú najmä v nepriaznivom počasí a v čase kedy sa nedá športovať na verejných 

športoviskách z dôvodu epidemiologických opatrení.  

 

 

 

 



5. Giving Tuesday 

 Zapojili sme sa do svetovej iniciatívy Giving Tuesday a zdieľaním na sociálnych 

sieťach sme požiadali darcov, aby podporili náš zámer zakúpiť šliapací trenažér do našej 

telocvične. Darcovia nás podporili sumou 302 €. 

 

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, 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.  

Snažíme sa o vytváranie spolupráce a partnerstiev, ktoré napomáhajú k začleneniu našich 

prijímateľov sociálnej služby do bežnej spoločnosti,  napríklad so 117. Skautským zborom 

Sv. Františka z Assisi,   Centrom voľného času v Trenčíne, Centrom pre rodinu 

Trenčína inými jednotlivcami a spoločenstvami z bežnej populácie. 

 

 



Finančná správa 

   
 I. VÝNOSY 2021 

   

 

Položka 

Stredisko 1 

"DSS" 

Stredisko 2 

"AB" 

Spolu celé 

AZZP 

tržby za relax    1530 1530 

tržby za relax  - zľavnené, člen.   4053 4053 

prenájom "A"   1118 1118 

tržby za ostatné služby    100 100 

úhrady od PSS za služby  DSS 26109   26109 

dary  (Giving Tuesday) 302   302 

príjem z 2%    5145 5145 

Dot. CORONA - mzdy op. 1/3B   25490 25490 

MPSVR SR - dotácia výživ. dopl. 900   900 

MPSVR SR - FP na odkázanosť 130620   130620 

TSK - FP na prevádzku DSS 21886   21886 

MPSVR - odmeny ( COVID-19) 12531   12531 

ÚPSVR TN - CHD - prev. nákl.   25635 25635 

ÚPSVR TN - na činnosť PA   5137 5137 

Mesto TN - projekt - soc. oblasť 1400   1400 

Mesto TN - projekt - život. prostr. 755   755 

Nadácia PONTIS - projekt 3000   3000 

Nadácia SPP - projekt 400   400 

odpisy DHNM   86 86 

Spolu 197903 68294 266197 

     

 

 

 

 

 

 

   



II. NÁKLADY 2021 

 

 

Položka 

Stredisko 1 

"DSS" 

Stredisko 2 

"AB" 

Spolu celé 

AZZP 

Mzdy 119994 30471 150465 

odvody - zamestnávateľ 41217 8965 50182 

cestovné náhrady 30 0 30 

energie (voda, plyn, elektrina 6808 1702 8510 

materiál (vrátane stravy) 19664 602 20266 

Údržba 320 170 490 

služby (telef, semináre, 

účtov.,popl.) 9231 2910 12141 

transfery (PN) 506 159 665 

reprezentačné  0 35 35 

Odpisy 133 236 369 

Spolu 197903 45250 243153 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ekonomicky oprávnené náklady (EON) 

neverejného poskytovateľa sociálnej služby za rok 2021 

  

  

Organizácia, sídlo AZZP v Trenčíne, Bezručova 1330/55, Trenčín 

Druh poskytovanej sociálnej služby domov sociálnych služieb 

Forma poskytovanej sociálnej služby Ambulantná 

Kapacita zariadenia 27 

Skutočný priemerný počet PSS  zaokrúhlený na dve 
desatinné miesta (z dochádzky) 14,11 

Názov položky 
EON za rok  

v Eur 
EON na mesiac na  

1 PSS v Eur 

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, ktorá zodpovedá 
výške platu a ostatných vyrovnaní  119994 370,35 

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 
poistenie, a povinné príspevky na starobné dôchodkové 
sporenie  41217 127,21 

tuzemské cestovné náhrady 30 0,09 

výdavky na energie, vodu a komunikácie 6808 21,01 

výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 19664 60,69 

Dopravné 0 0 

výdavky na rutinnú údržbu, štandardnú údržbu a riešenia 
havarijných stavov 320 0,98 

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem 
dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov ... 0 0 

výdavky na služby 9231 28,25 

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového (zákon č. 
305/2005 Z.z. ), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca (zákon č. 
462/2003 Z.z.) 506 1,5 

odpisy DHNM 133 0,4 

Spolu 197903 610,48 

 

  EON / 1 PSS / mesiac 

Zdroje krytia nákladov sociálnej služby  (príjmy) : 

  
1. finančný príspevok na odkázanosť z MPSVR SR za rok 2021:  130 620 Eur (v priemere na 1 PSS / mesiac = 403 €)                                                            
2. finančný príspevok na prevádzku z TSK na rok 2021:                  21 886 Eur  (v priemere na 1 PSS / mesiac = 67 €) 

3. prijaté úhrady od PSS  za rok 2021:                                     26 109 Eur (v priemere na 1 PSS/mesiac = 81 €) 

4. ostatné príjmy zriaďovateľa SS  v roku 2021: 19 288 Eur (v priemere na         1 PSS/mesiac = 59 €) 

   Výpočet  výnosov : 
 403 € + 67 € + 81 € + 59 €  = 610 € /mesiac  

  

 



Stav a pohyb majetku a záväzkov za 1. - 12. / 2021 

            Občianske združenie má k 31.12.2021 majetok vo výške 84 235,52 EUR. Najvyššou 

položkou majetku je zostatok na bankových účtoch vo výške 73 856,32 EUR. Oproti 

minulému obdobiu majetok združenia vzrástol o 32 192,77 EUR.  

            Občianske združenie má k 31.12.2021 záväzky vo výške 35 139,54 EUR. Najväčšou 

položkou záväzkov sú krátkodobé záväzky, konkrétne záväzky voči zamestnancom  vo výške 

14 270,35 EUR (mzdy za 12./2021). Oproti minulému obdobiu celkové záväzky združenia 

vzrástli o 9 235,41 EUR. 

            Vlastné imanie občianskeho združenia je k 31.12.2021 vo výške 46 658,79 EUR. 

Najvýznamnejšia hodnota vlastného imania je výsledok hospodárenia za bežné účtovné 

obdobie. Oproti minulému obdobiu vlastné imanie vzrástlo o 23 043,88 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poďakovanie 

 

,,Ty dokážeš veci, ktoré nedokážem ja. Ja dokážem veci, ktoré ty 

nedokážeš . No SPOLU môžeme dokázať veci obrovské.“ (Matka Tereza) 

 

Chcem vyjadriť veľké poďakovanie všetkým, ktorí nám pomáhajú v napĺňaní  

poslania a cieľov občianskeho združenia Asociácia zväzov zdravotne postihnutých 

v Trenčíne, ktorí nás motivujú zlepšovať naše služby.  

 Veľmi ďakujem zamestnancom AZZP v Trenčíne za skvelú tímovú spoluprácu a za 

snahu vytvárať aj v práci atmosféru rodiny.  Ďakujem Vám za to, že nechávate vo svojej práci 

to najlepšie zo seba. Ďakujem dobrovoľníkom a členským organizáciám AZZP v Trenčíne.  

 Rodinám našich prijímateľov ďakujem za prejavenú dôveru zveriť nám svojich 

blízkych, za spoluprácu, podporu a porozumenie. Pocítili sme to obzvlášť v tomto 

,,covidovom“ roku.  

Spolu s predstavenstvom AZZP v Trenčíne ďakujem pani Eve Struhárovej, ktorá 

k 31.12.2020 požiadala o uvoľnenie z funkcie riaditeľky, ktorú vykonávala v AZZP 

v Trenčíne 17 rokov. Vo veľkej miere prispela  k dobrému menu, stabilite a zveľaďovaniu 

AZZP v Trenčíne. Ďakujem Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR a Trenčianskemu 

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

spoluobčanov, ÚPSVR v Trenčíne za finančnú podporu na činnosť pracovných asistentov 

a chránenej dielne. 

 

Ďakujem nadácii Pontis, nadácii SPP a Mestu Trenčín za finančnú podporu našich 

projektov.  

Ďakujem všetkým, ktorí nás nejakým spôsobom podporili, od ktorých cítime 

spolupatričnosť v našich aktivitách a povzbudenie do ďalšej práce.  

 

      Mária Vasková, riaditeľka AZZP v Trenčíne  

 

 

Prílohy:  

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2021  

 


