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Úvod 
 

Od roku 2017 poskytujeme službu včasnej intervencie terénnou a ambulantnou formou 

rodinám v Trenčianskom samosprávnom kraji. Na Slovensku je ako odborná činnosť 

poskytovaná od roku 2014 v  rámci sociálnych služieb a upravuje ju zákon č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 

Je to sociálna služba, ktorá sa poskytuje rodine s  dieťaťom do 7 rokov veku, ak je 

jeho vývin rizikový alebo ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Poskytuje sa terénnou 

formou v prirodzenom prostredí rodiny, príp. v inom vhodnom prostredí alebo ambulantnou 

formou v priestoroch centra. 

 

Služba zahŕňa: 

- špecializované sociálne poradenstvo - je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu 

problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej 

pomoci. 

 

- sociálnu rehabilitáciu – (1)Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu 

samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností 

alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch 

starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím 

prirodzených zdrojov v rodine a komunite. 

(2) Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia podľa 

odseku 1 je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej 

orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania Braillovho písma, nácvik 

zrakového vnímania a sociálna komunikácia. 

 

- stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa – (1)Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so 

zdravotným postihnutím je odborná činnosť, ktorej obsahom je 

a) podpora všestranného rozvoja dieťaťa so zdravotným postihnutím v súlade s jeho 

individuálnymi potrebami a schopnosťami, najmä: 

1. psychomotorického vývinu, 

2. komunikácie, 
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3. zručností a kompetencií, 

4. adaptácie na okolité prostredie, 

5. interakcie s okolitým prostredím, 

b) posilnenie schopností členov rodiny dieťaťa so zdravotným postihnutím v oblasti 

1. starostlivosti o toto dieťa, 

2. podpory všestranného rozvoja tohto dieťaťa prostredníctvom učenia sa v jeho prirodzenom 

prostredí. 

(2) Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím sa vykonáva na 

základe bio-psycho-sociálneho modelu podpory a pomoci dieťaťu so zdravotným postihnutím 

a jeho rodine.  

 

- Preventívnu aktivitu je odborná činnosť zameraná na predchádzanie rizikovému správaniu 

fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich 

prekonanie alebo riešenie. 

 

- Komunitnú rehabilitáciu - v oblasti poskytovania sociálnych služieb je zabezpečenie 

spolupráce subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia 

služieb zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych služieb a poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti na účely podľa odseku 1. Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo 

rozvoj fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností fyzickej osoby 

v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora jej začlenenia do spoločnosti. 

 

 Už dlhšiu dobu sme hľadali možnosti, akým spôsobom podporovať rodiny aj vo 

vyššom veku svojho dieťaťa, príp. aj rodiny, ktoré majú zdravotne znevýhodneného člena 

rodiny bez obmedzenia veku. Preto sme v roku 2021 požiadali Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR o akreditáciu odbornej činnosti – špecializovaného sociálneho poradenstva 

a následne Trenčiansky samosprávny kraj požiadali o jej registráciu v terénnej aj ambulantnej 

forme. Od októbra 2021 túto službu poskytujeme rodinám v pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

 

Správna rada neziskovej organizácie 

 

PaedDr. Petr Klečka – predseda správnej rady 

Ing. Dana Lintnerová – členka správnej rady 
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MUDr. Dana Sedláčková – členka správnej rady 

 

Naša vízia 

 

Našou víziou je prispievať k dosahovaniu takého stavu v spoločnosti, aby rodiny s 

dieťaťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím, dostali potrebnú odbornú 

podporu včas, s cieľom ich plnohodnotného života a zapojenia sa do spoločnosti. 

 

Naše poslanie 

 

- prevádzať rodiny detí s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením, aby sme 

posilňovali rodičovské kompetencie a podporili samostatnosť rodiny a jej začlenenie 

do života v komunite; 

- ponúkame partnerský prístup k rodinám aj k iným odborníkom a organizáciám, 

kladieme dôraz na spoluprácu a sieťovanie. 

 

Podporujeme: 

- rodičovské kompetencie a vlastné zdroje rodiny; 

- vzťahy v rodine (medzi rodičom a dieťaťom, medzi súrodencami…); 

- individuálna podpora jednotlivých členov rodiny 

- začlenenie rodiny do komunity; 

- komplexný rozvoj potenciálu dieťaťa do najväčšej možnej miery. 

 

Rodinám poskytujeme všetky dostupné prostriedky na to, aby dokázali naplno rozvinúť 

možnosti a schopnosti svojho dieťaťa (bez ohľadu na jeho vek). Spoznávame rodinu spolu s 

jej rutinami, hodnotami a potrebami, počúvame a otvorene komunikujeme.  

Sme presvedčení, že najlepším terapeutom pre dieťa je rodič a najvhodnejším miestom na 

rozvíjanie schopností v rannom veku je domov dieťaťa. 

Rodinám pomáhame zorientovať sa v spleti rôznorodých informácií. Učíme ich, ako získané 

poznatky prenášať do každodenného života. Prepájame rodičov s ostatnými rodičmi či 

odborníkmi, pomáhame pri zaraďovaní dieťaťa do materskej alebo základnej školy alebo do 

iných rovesníckych skupín. 

Rodiny so staršími deťmi, príp. dospelými deťmi podporujeme v čase, kedy sa v ich životoch 

vyskytla situácia, pri ktorej potrebujú pomoc a podporu, napr. uplatnenie sa na trhu práce, 
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starostlivosť o člena rodiny, ktorý je odkázaný na ich starostlivosť, začlenenie sa do kolektívu 

vrstovníkov, voľnočasové aktivity a pod. 

 

V roku 2021 sme spolupracovali so 113 rodinami, z toho bolo 47 nových rodín v službe 

včasnej intervencie a 2 rodiny v špecializovanom sociálnom poradenstve (z toho 16 

jednorazových stretnutí). V priebehu roku bola ukončená, príp. prerušená spolupráca s 21 

rodinami a ukončená s 3 rodinami.   

Každá rodina má určeného kľúčového pracovníka, minimálne jedenkrát do mesiaca je 

uskutočňovaná návšteva v rodine. V priebehu mapovania uskutočňujeme minimálne dve 

návštevy v priebehu mesiaca. Počas období, kedy neboli odporúčané osobné stretnutia sme 

využívali online stretnutia. 

 

Náš tím 

PhDr. Gabriela Zaťková – riaditeľka, sociálna pracovníčka 

Mgr. Helena Vlnková – špeciálna pedagogička 

Mgr. Jana Michňová – psychologička 

Mgr. Magdaléna Komlošová – sociálna pracovníčka, ukončený pracovný pomer k 31.10.2021 

Mgr. Nikola Ježíková – špeciálna pedagogička 

Mgr. Martina Bulková – sociálna pracovníčka, nastúpila k 31.11.2021 

Mgr. Simona Papierniková – sociálna pracovníčka, ukončený pracovný pomer k 30.11.2021 

 

Prehľad aktivít v roku 2021 
 

Aj rok 2021 bol poznačený pandémiou. Hneď od začiatku roku 2021 v januári a 

februári sme fungovali prevažne na online konzultáciách, nakoľko bol obmedzený pohyb 

osôb a rodičia mali obavu, že by sa mohli nakaziť oni a ich deti. Keď sa zlepšila situácia od 

marca sme sa snažili uskutočňovať aj osobné stretnutia, najmä v rodinách, ktoré si to 

vyžadovali a preferovali osobný kontakt pred online. Postupovali sme v súlade s platnými 

opatreniami, aby sme neohrozili zdravie rodín aj zamestnancov. 

Posilňovali sme individuálnu prácu v rodinách, vzdelávanie rodičov, aby vedeli s dieťaťom 

pracovať v domácom prostredí, podporovali sme ich aj po materiálnej stránky častejším 

požičiavaním pomôcok a ich rozmanitosťou.  
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Dopĺňali a rozširovali sme Požičovňu edukatívnych hračiek a pomôcok a Požičovňu 

senzorických pomôcok, nakoľko sa nám pomôcky postupne opotrebovávajú a je potrebné ich 

obmieňať, ale aj dopĺňať novinkami na trhu. Taktiež v čase pandémie, kedy boli rodičia 

prevažne s deťmi doma, požičovňu veľmi radi využívali a bola im pri rozvoji dieťaťa veľkým 

prínosom. 

 

Od mája do októbra sme realizovali projekt 

pre rodičov a ich deti s názvom Týždňový 

program pre deti so znevýhodnením a ich 

rodičov zameraný na rozvoj a vzdelávanie. 

Tento projekt sme mohli zrealizovať aj 

vďaka podpore z Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Pomôcky zakúpené 

v rámci tohto projektu slúžia aj po ukončení 

projektu našim klientskym rodinám na rozvoj 

detí.  

 

Úspešne sa nám podarilo zrealizovať projekt Rozvoj a vzdelávanie pre každé dieťa bez 

rozdielu, ktorý bol zameraný na vytvorenie multifunkčnej miestnosti. Táto miestnosť slúži na 

zlepšenie psychického stavu detí a zlepšenie kvality života, rozvoj komplexnej osobnosti detí 

s rôznymi druhmi 

postihnutia, medzi ktoré 

patria najmä deti s 

autizmom, s narušenou 

komunikačnou 

schopnosťou a ťažkým 

telesným, mentálnym a 

viacnásobným postihnutím, 

ako aj deti s poruchami 

sluchu a zraku. V 

miestnosti sú pomôcky na 

polohovanie, snoezelen 

prvky, notebook, na ktorom bude možné realizovať rozvoj pomocou prístroja Tobii PCEye, 
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prostredníctvom ktorého deti ovládajú počítač očami a ďalšie špeciálne pomôcky, ktoré 

prispejú k celkovému rozvoju osobnosti detí. 

 

Komunitná spolupráca 

 

V tomto roku sa nám podarilo s podporou mesta Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho 

kraja zorganizovať komunitnú aktivitu 

Pohyb je pre každého. V spolupráci 

s občianskym združením AUTIS 

organizujeme športové popoludnie pre naše 

rodiny, ale aj pre verejnosť, aby mohli 

súťažiť aj „inak obdarené“ deti a  byť 

úspešní a aby aj zdravé deti videli, že ich 

inak obdarení kamaráti sú šikovní a veľa 

toho zvládnu. Pri tejto akcii sme 

spolupracovali aj s dobrovoľníčkami, študentkami psychológie, ktoré nám pomohli pri 

jednotlivých stanovištiach. 

 

Vďaka finančnej podpore mesta Trenčín sme zorganizovali projekt Špecifické terapie pri 

rozvoji dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a našim klientskym rodinám mohli zdarma 

poskytnúť doplnkové terapie pre deti – muzikoterapiu a canisterapiu. 

 

Prostredníctvom grantového programu OPORA 2021 

sme zakúpili softvér GRID 3, ktorý slúži na 

alternatívnu komunikáciu. Uvedený softvér využívajú 

deti s možnosťou ovládania očnou navigáciou Tobii 

PCEye, prípadne prostredníctvom tabletu.  
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Pravidelne organizujeme skupinové aktivity: 

(v tomto roku sa organizovali iba v obdobiach, kedy bolo možné stretávať sa vo vyššom počte 

ľudí) 

 

- Poďme sa zahrať- posledný piatok v mesiaci, zamerané na vytváranie sociálnych 

interakcií, adaptáciu dieťaťa do kolektívu, osamostatňovanie od matky, hry v skupinke iných 

detí. 

- Canisterapia – individuálne terapie pre našich klientov v spolupráci s canisterapeutickým 

centrom Bella z Nového mesta nad Váhom. 

- Muzikoterapia - individuálne terapie pre našich klientov v spolupráci s Mgr. Mariánom 

Gliganičom, PhD. akreditovaným muzikoterapeutom. 

- Rodičovská skupina pre rodiny detí s PAS – pravidelné stretávanie rodičov jedenkrát 

mesačne, zamerané na podporu a rozširovanie vedomostí.  

Rodičovská skupina pre rodiny detí Downovým syndrómom – pravidelné stretávanie 

rodičov jedenkrát mesačne, zamerané na podporu a rozširovanie vedomostí.  

- Rodičovská skupina pre rodiny detí so zrakovým znevýhodnením – pravidelné 

stretávanie rodičov jedenkrát mesačne, zamerané na podporu a rozširovanie vedomostí.  

- Rodičovská skupina pre rodiny detí so sluchovým znevýhodnením – pravidelné 

stretávanie rodičov aj detí so sluchovým postihnutím. 

 

Vzhľadom k tomu, že väčšie obdobie z roku nebolo možné realizovať stretávanie sa vo 

väčšom počte prezenčne a boli obmedzené skupinové aktivity, boli rodičom ponúkané online 

stretnutia, o ktoré nemali až taký záujem a radšej zvolili možnosť, že počkajú na osobné 

stretnutie. 

 

Webináre 

Aj v tomto roku sme pokračovali v realizovaní webinárov prostredníctvom platformy ZOOM, 

o ktoré bol veľký záujem a pozitívne spätné väzby k ich obsahu a realizácii. 

 

Webináre s tematikou: 

- inklúzie a zaradenia detí do MŠ a ZŠ – určené pre pedagogických asistentov a pre učiteľov 

MŠ a ZŠ. 
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- autizmus – lepšie pochopenie dieťaťa s autizmom a jeho vnímanie sveta – určené pre 

verejnosť. 

 

Spolupracujeme s inými odborníkmi a subjektami v rámci sieťovania a pomoci rodinám: 

 

AUTIS – v rámci odporučenia klientov, informácie ohľadom pervazívnych ochorení, 

poskytnutím priestorov na organizovanie aktivít v prírode. Špecializované zariadenie pre deti 

s autizmom a Súkromná základná škola pre deti s autizmom. 

Základná škola s materskou školou  pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou 

Brezolupy 

Spojená internátna škola Trenčianska Teplá 

Materská škola v Trenčianskych Mitiaciach 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zemianske Kostoľany- Mgr. 

Mojžišová. 

Zdrojové centrum špeciálnopedagogického poradenstva Brezolupy: Centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva pri ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou 

schopnosťou-PaedDr. Bibiana Novakovová 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Nová Dubnica PhDr. Mojtová. 

Spojená škola internátna Ľudovíta Stárka v Trenčíne. 

PhDr. Jánošíková PhD.a Mgr. Alžbeta Lazíková – diagnostika a terapia pervazívnych 

ochorení v Trnave. 

Mgr. Tatiana Klempová – psychologička na Gynekologicko – pôrodníckej klinike Fakultnej 

nemocnice s poliklinikou Trenčín. 

Logopédi: PhDr. Daniela Bittera – Trenčín, PhDr. Pavla Lacová – Bánovce nad Bebravou, 

Mgr. Radana Siklienková – Prievidza, Mgr. Mária Došeková – Trenčianska Teplá, Mgr. 

Andrea Kocúriková – Stará Turá. 

 

Osobné stretnutia boli limitované opatreniami a pandemickou situáciu, ako alternatívne 

riešenia sme využívali online stretnutia. 

 

Vzdelávanie zamestnancov 

Supervízia – pravidelná individuálna aj skupinová pod vedením Mgr. Mariána Gliganiča, 

PhD. 
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Zamestnanci sa zúčastňovali v prevažnej miere online vzdelávanie podľa svojho výberu 

v nasledujúcich témach: 

Kurz práce s terapeutickými kartami 

Nadstavbový workshop supervízie 

Jednostranná porucha sluchu 

Systemický rozhovor 

Komunikácia s pasívnym klientom v odpore 

Ako pomôcť dieťaťu s artikulačnými alebo fonologickými ťažkosťami?  

Odborné činnosti zamerané na včasnú podporu dieťaťa s ohrozeným vývinom z dôvodu 

zdravotného postihnutia a jeho rodiny v sociálnych službách 

Kazuistický webinár 

Podpora rodičovských zručností prvkami hrovej 

a filiálnej terapie 

Komunikácia s pasívnym klientom v odpore 

Adher, BAHA, BONEBRIDGE 

 

Zapájanie do projektov 

 

V tomto roku sme napísali viacero projektov a úspešné z toho boli projekty od nasledujúcich 

organizácií: mesto Trenčín (2 projekty), Trenčiansky samosprávny kraj, SPP – program 

partnerstiev a program OPORA 2021 (iba jeden projekt), J&T. 

Vypracovali sme projekty, ktoré neboli podporené: 

Tesco, SPP Opora 2021, SPP program partnerstiev, Nadácia EPH, žiadosť o dotáciu na 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Nadácia Slovnaft, národný projekt pre 

Ministerstvo regionálneho rozvoja SR (náš projekt nebol podporený z dôvodu obmedzenej 

výšky finančných prostriedkov, bol zaradený do zásobníka žiadostí). 

 

Poďakovanie podporovateľom, vďaka ktorým môžeme robiť našu prácu lepšie: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Nadácia SOCIA 

Nadácia J&T 

Nadácia SPP 

Mesto Trenčín 

Pharmagen s.r.o. 
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Holistická spoločnosť 

ĎAKUJEME       

 

Propagácia centra 

 

Na našej FB stránke a webovej stránke pravidelne zverejňujeme príspevky s rôznym 

zameraním: informácie o našich aktivitách, odborné informácie na lepšie zorientovanie sa 

v legislatíve v oblasti školstva a kompenzácií, možnosti finančnej podpory z nadácií 

a grantov, odborné informácie o rôznych druhoch terapií a prístupov podpory pre dieťa so 

zdravotným znevýhodnením, odporúčanie pomôcok, hračiek, odbornej literatúry, filmov 

a pod. 

 

Prostredníctvom webovej stránky cvitrencin.sk 

FB stránky https://www.facebook.com/centrumvcasnejintervencietrencin/ 

Instagramu 

Oslovovanie firiem s cieľom získania 2% a informácie o možnosti charitatívnej reklamy. 

Propagovanie našej činnosti v miestnej tlači – Soblahovské noviny. 
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Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov 
 
V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, nezisková organizácia 

Centrum včasnej intervencie Trenčín účtuje v sústave podvojného účtovníctva. 

Účtovná závierka predstavuje sústavu výstupných informácií z účtovníctva. Účtovnú závierku 

neziskovej účtovnej jednotky  tvoria účtovné výkazy  -Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky.  

Účtovná závierka bola zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude 

nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.  

V súvislosti s celosvetovou pandémiou spôsobenou COVID19 pokračovala spoločnosť vo 

svojej činnosti v roku 2021 a v roku 2022 súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva 

SR pri ohrození verejného zdravia. V súčasnosti nie je možné predpokladať a kvantifikovať 

všetky dopady pandémie na činnosť neziskovej organizácie v roku 2022. Aj napriek tejto 

skutočnosti predpoklad nepretržitého pokračovania nie je ohrozený. 
Nezisková organizácia podala za rok 2021  daňové  priznanie dani z príjmov právnických osôb. 

Výsledok hospodárenia za rok 2021 je kladný vo výške  9 406,57 EUR. 

 

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 

 

Nezisková organizácia nemá povinnosť overenia ročnej účtovnej závierky audítorom pre rok 

2021. Rozhodla sa pre dobrovoľný audit. Správa audítora k ročnej účtovnej závierke 

a k výročnej správe je  uvedená spolu s ročnou účtovnou závierkou v tejto Výročnej správe. 

 

Prehľad rozsahu výnosov a nákladov v členení podľa zdrojov 
 

Druh výnosu Suma 

Tržby z predaja služieb 16 365,00 

Zákonné poplatky 0 

Prijaté príspevky od fyzických osôb                                             1 767,00 

Prijaté príspevky od iných organizácii 17 856,50 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 10 637,55 

Dotácie na projekty 121 650,67 

Úroky                                  0,00 

Iné ostatné výnosy 0,00 

Spolu výnosy 168 276,72 

 

Druh nákladu Suma 

Spotreba materiálu 8 357,07 

Spotreba energie 1 403,30 

Opravy a udržiavanie 265,24 

Cestovné                                             4 151,52 

Náklady na reprezentáciu 469,60 

Ostatné služby  20 489,39 

Mzdové náklady                                           79 959,64 

Zákonné SP a ZP 26 020,54 

Ostatné sociálne poistenie              0,00 

Zákonné sociálne náklady  3 810,17 

Ostatné sociálne náklady 0,00 
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Ostatné dane a poplatky   23,50 

Kurzové straty 4,43 

Osobitné náklady 470,18 

Iné ostatné náklady 310,98 

Odpisy 4 178,41 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 8 956,18 

Daň z príjmov 0,00 

Náklady celkom 158 870,15 

 

 

Skutočné bežné výdavky (BV)  neverejného poskytovateľa sociálnej služby za rok 2021 

a ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby  
 

 

Názov položky                          Skutočné BV za rok v EUR 
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, ktorá 

zodpovedá výške platu a ostatných vyrovnaní 

 

 

79 960 

Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 

poistenie, a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 
26 020 

Tuzemské cestovné náhrady 4 152 
Výdavky na energie, vodu a komunikácie 1 403 
Výdavky na materiál okrem reprezentačného 

vybavenia nových interiérov 
8 357 

Dopravné  
Výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

havarijných stavov 

 

265 

Nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem 

dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov , 

zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške 

obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste 

prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu 

alebo porovnateľné veci 

 

 

 

 

11 400 
výdavky na služby  9 089 
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.) 

 

 

 

Spolu 140 646                     

 

Názov položky                           
Počet hodín poskytnutej služby 

 
 

9 287,50 hodín 
Náklady  140 646,00 EUR 
Ekonomicky oprávnené náklady na hodinu poskytnutej služby 15,14 EUR 
Počet obslúžených rodín 113 
Priemerný počet hodín poskytnutých jednej rodine za rok  82,19 hodín 
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej 

služby za rok 
1 244,36 EUR 

 

Ekonomické oprávnené náklady na hodinu poskytnutej služby 
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V roku 2021 bolo poskytnutých 9 287,50 hodín služby pri nákladoch 140 646,00 EUR, čo predstavuje 

15,14 EUR za hodinu poskytnutej služby. 

V roku 2021 bolo obslúžených 113 rodín. Jednej rodine bolo v priemere poskytnutých 82,19 hodín za 

rok. Suma na jedného prijímateľa sociálnej služby (rodinu)  za rok predstavuje 1 244,36 EUR.  

 

 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 

Aktíva 

 
Údaje o majetku v € 

 
Stav 

k 01.01.2021 
Zníženie Zvýšenie 

Stav 

k 31.12.2021 

Samostatné hnuteľné 

veci 
      6 343,00 -1 763,41        4 579,59 

Pohľadávky z obch. 

styku 
160,00  -160,00                0,00  

Peniaze       318,86 -239,96   78,90 

Ceniny        1 587,30 -1 587,30        0,00 

Bežné účty    31 444,88             +950,36    32 395,24 

Pohľadávky voči  zdrav. 

poisťovni 
20,87 -11,17                       9,70 

Daňové pohľadávky  359,29 -351,69                7,60 

Náklady budúcich 

období 
 876,76 -339,62         537,14 

Aktíva spolu 41 110,96 -4 453,15  +950,36 37 608,17 

 

 

Pasíva 

 
Údaje o vlastných a cudzích zdrojoch v € 
 

 Stav k 01.01.2021 Stav k 31.12.2021 

Vlastné zdroje spolu: 20 026,75 29 433,32 

Nevysporiadaný  VH minulých rokov  21 585,40  20 026,75  

VH za bežné obdobie            -1 558,65         9 406,57 

Cudzie zdroje spolu: 1 311,20 3 411,76 

Rezervy  2 365,32 

Dlhodobé záväzky –záväzky zo SF 564,35 890,18 

Krátkodobé záväzky: 746,85 156,26 

-z obchodného styku     226,54 156,26 

-voči zamestnancom                         520,31                         0,00 

-voči inštitúciám SP a ZP                         0                         0 

-daňové záväzky    0    0 

-prečerpanie BÚ    0    0 

Výnosy budúcich období    19 773,01 4 763,09 

Pasíva spolu                 41 110,96                 37 608,17 
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Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

 
Dosiahnutý výsledok hospodárenia za rok 2021 vo výške 9 406,57 EUR bude zaúčtovaný na účet 428  

- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

 
 
 
 
 
Prílohy:  
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva k 31.12.2021  
(Úč NUJ) 
Súvaha k 31.12.2021 (Úč NUJ 1-01) 
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021 (Úč NUJ 2-01) 
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2021 (Úč NUJ 3-01) 
 
Výročnú správu vypracovala: ......................................... 
PhDr. Gabriela Zaťková                                                                    
 
 
     Správna rada v zastúpení: ............................................... 
     PaedDr. Petr Klečka 
 
     
     Revízor: .......................................................................... 
     JUDr. Ján Kanaba                            
 
 
 
V Trenčíne, dňa   10.05.2022 
 
 
PhDr. Gabriela Zaťková                                                                    
 riaditeľka CVI TN n.o.                                                                         
 
 

 

 

 

 


